บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

12.

ความรับผิดชอบตอสังคม

12.1

นโยบาย

บริ ษั ท ฯ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ อยู ภ ายใต ก รอบของธรรมาภิ บ าลที่ ดี มีค วามโปร ง ใส และสามารถตรวจสอบได โดยมี
ความมุงมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจควบคูไปกับการสรางสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งมั่นที่จะดํารง
ตนใหเปนบริษัทที่เปนแบบอยางที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizen) ในการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน และสามารถ
บริหารกิจการใหเติบโตอยางมั่นคงและเปนที่ยอมรับในสังคมบนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
รวมทั้งสามารถสรางผลตอบแทนใหกับผูถือหุนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบในการดําเนินธุรกิจที่มีตอ
ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับบริษัทฯ ในทุกดาน
12.2

การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน

จากการที่ บริษั ท ฯ ไดต ระหนั กถึ งความรับ ผิด ชอบตอ สังคม ที่ประชุมคณะกรรมการของบมจ. ไทยฟูดส กรุป
ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 จึงไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมในดานตาง ๆ ดังนี้
(1)

การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม

บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางในการดูแลผูมีสวนไดสวนเสียไวในคูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยคํานึงถึงความ
รับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียตั้งแตผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูคา คูสัญญา ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม ทั้งยังสงเสริม
การแข ง ขั น ทางการค า อย า งเสรี ห ลี ก เลี่ ย งการดํ า เนิ น การที่ อ าจก อ ให เ กิ ด ความขั ด แย ง ทางผลประโยชน แ ละ
การละเมิดทรั พ ย สิน ทางปญ ญาตอ ตา นการทุจริ ตทุ กรูป แบบ รวมถึง สงเสริมความรับ ผิด ชอบตอ สัง คมในหว งโซธุรกิ จ
ทุกขั้นตอน (Business Chain) โดยมีนโยบายตาง ๆ ดังตอไปนี้
(ก)

นโยบายธุรกิจ
บริษัทฯ กําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจในการเปนผูนําของอุตสาหกรรมการผลิต และแปรรูปสินคา
ปศุสัตวและเกษตรอยางครบวงจร โดยจะเนนความปลอดภัยทางดานอาหารการควบคุมโรค ตลอดจน
ความสามารถในการตรวจสอบยอนกลับอีกทั้งความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม

(ข)

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจอยางถูกตอง ดวยความสุจริต เปนธรรม โปรงใส เปดเผยขอมูลที่
สําคัญ และสามารถตรวจสอบได ซึ่งบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและผลกระทบตอผูถือหุน ลูกคา
คูคาพนักงาน และผูมีสวนไดเสียทุกฝายรวมถึงมีการแบงปนผลประโยชนอยางเหมาะสมและเปนธรรม

(ค)

นโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคม
บริษัทฯ มีนโยบายดําเนินธุรกิจดานความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
ภายใตหลักพื้นฐานทางจริยธรรมเพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายที่เกี่ยวของ
พร อ มทั้ ง นํ า หลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ม าเป น แนวทาง เพื่ อ รั ก ษาดุ ล ยภาพของการดํ า เนิ น งาน
ทั้งทางดานเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมอันจะนําไปสูการพัฒนาธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ
อยางยั่งยืน
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(ง)

นโยบายกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและขอบังคับ
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ และที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่เปนสากล โดยกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองปฏิบัติตน
ใหอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และตองไมมีสวนรูเห็นชวยเหลือหรือกระทําการใด ๆ
อันเปนการละเมิดฝาฝนกฎหมายกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

(จ)

นโยบายการสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ สงเสริมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับในองคกร ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมและเพียงพอ และเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงสื่อสารใหความรูสนับสนุนและสรางจิตสํานึกแก
พนักงาน รวมถึงผูที่เกี่ยวของทุกฝายในการบริหารการใชท รัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูง สุดแก
องคกร

(2)

การตอตานทุจริตคอรรัปชั่น

บริ ษั ท ฯ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ โดยยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าลจรรยาบรรณธุ ร กิ จ และปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายมาโดยตลอด
และบริษัทฯ ไดมีการประชาสัมพันธ เพื่อสรางความรูความเขาใจไมใหมีการทุจริตคอรรัปชั่นใด ๆ เพื่อประโยชนทั้งตอบริษัทฯ
ตอตนเอง หรือผูอื่น ซึ่งไดกําหนดไวในจรรยาบรรณการปฏิบัติหนาที่ทางธุรกิจของบริษัทฯ (Code of Conduct) เพื่อเปน
แนวทางปฏิบัติขั้นพื้นฐานแกพนักงาน
อยางไรก็ดี บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
ของบมจ. ไทยฟูดสกรุป ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ไดมีการกําหนดนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
(Anti-Corruption Policy) เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติเพื่อปองกันและตอตานปญหาทุจริตคอรรัปชั่นของบริษัทฯ ใหชัดเจน
ยิ่ง ขึ้น โดยบริ ษัท ฯ ใหค วามสํา คัญ ในการตอตานการทุจริตคอรรัป ชั่น ทุกรูป แบบ โดยสรา งวั ฒนธรรมองค ก รใหทุ กคน
ตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอรรัปชั่น สรางคานิยมที่ถูกตอง และเพิ่มความเชื่อมั่นตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย เพื่อให
การตอตานทุจริตคอรรัปชั่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติในบริษัทฯ ดังตอไปนี้
(ก)

หามกรรมการ ผูบริหาร พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ หรือใช
อํานาจหนาที่โดยมิชอบ ฝาฝนหลักกฎหมาย หลักจริยธรรม เพื่อแสวงหาผลประโยชนอันมิควรไดใน
รูปแบบตาง ๆ เชน การเรียก รับ เสนอ หรือใหทรัพยสิน รวมถึงประโยชนอื่นใดกับเจาหนาที่ของรัฐหรือ
บุคคลอื่นใดที่ทําธุรกิจกับบริษัทฯ เปนตน

(ข)

กําหนดหลักการสําหรับการให หรือรับของขวัญ หรือการบันเทิง ไวเปนสวนหนึ่งของจรรยาบรรณการ
ปฏิบัติหนาที่ทางธุรกิจของกลุมบริษัทฯ โดยพนักงานตองไมเสนอ เรียก รับ หรือ ยินยอมที่จะรับเงิน
สิ่ง ของ การเลี้ย งอาหารและความบั น เทิง ต า ง ๆ หรื อ ประโยชน อื่น ใด ที่ อ าจมี ผ ลให เกิ ดข อ สงสั ยใน
พฤติกรรมการใหสินบน และการทุจริตหากเปนการรับของขวัญ ควรเปนไปอยางสมเหตุสมผล และไม
ควรเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสด และตองตระหนักอยูเสมือนวาการกระทําหรือไมกระทําใด ๆ ตองอยู
ภายใตความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได
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(3)

(ค)

กําหนดระเบียบจัดซื้อจัดจาง วัตถุประสงคในการทํารายการ การเบิกจายเงิน หรือสัญญาใด ๆ โดยในแต
ละขั้นตอนจะตองมีหลักฐานประกอบอยางชัดเจน และมีการกําหนดอํานาจอนุมัติในแตละระดับอยาง
เหมาะสม

(ง)

มีการสื่อสารนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ไปยังหนวยงานทุกระดับในบริษัทฯ ผานชองทาง
ตาง ๆ ไดแก การอบรมพนักงาน ระบบสื่อสารภายในของบริษัทฯ เพื่อใหผูเกี่ยวของทราบและนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ

(จ)

กําหนดชองทางการแจงเบาะแส โดยสงเสริมใหมีการสื่อสารที่หลากหลายชองทาง เพื่อใหพนักงานและ
ผูมีสวนเกี่ยวของสามารถแจงเบาะแสอันควรสงสัย ทั้งนี้ จะตองมีการปกปองผูแจงเบาะแส โดยมีการ
ปกปองตัวตนของผูแจงเบาะแสอยางเขมงวด เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษหรือถูกโยกยายที่ไมเปนธรรม
รวมถึงมีการแตงตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจงเขามา

(ฉ)

มีการพัฒนามาตรการการตอตานทุจริตและคอรรัปชั่นใหสอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของรวมถึงหลัก
ปฏิบัติดานศีลธรรม โดยจัดใหมีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวของหรือสุมเสี่ยงตอการทุจริต
และคอรรัปชั่น และมีการจัดทํามาตรการเพื่อปองกันอยางเหมาะสม โดยมีการสื่อสารภายในองคกรอยาง
สม่ําเสมอ

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยมีความตองการที่จะสรางความเสมอภาคและเทาเทียมกัน
ทั้งภายใน และภายนอกองคกร โดยบริษัทฯ จะไมทําการใดที่เปนการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลทั้งทางตรงและทางออม
ตลอดจนมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกปองสิทธิมนุษยชน โดยจัดใหมีการดูแลไมใหธุรกิจของบริษัทฯ เขาไปมีสวน
เกี่ยวของกับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน เชน ไมสนับสนุนการบังคับใชแรงงาน (Forced Labour) ตอตานการใชแรงงาน
เด็ก (Child Labour) ใหความเคารพนับถือและปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายดวยความเปนธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย ไมเลือกปฏิบัติ ไมแบงแยกถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพรางกาย ฐานะชาติตระกูล
ตลอดจนส ง เสริ ม ให มี ก ารเฝ า ระวั ง การปฏิ บั ติ ต ามข อ กํ า หนดด า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนภายในบริ ษั ท ฯ และส ง เสริ ม ให
ผูรวมทุน คูคา และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล และคุมครองสิทธิของ
ผูมีสว นไดเ สียที่ไ ดรับ ความเสียหายจากการละเมิดสิ ท ธิอัน เกิด จากการดํา เนิน ธุรกิจ ของบริษัท ฯ โดยพิ จ ารณาชดเชย
คาเสียหายใหไมต่ํากวาอัตราที่กฎหมายกําหนดเปนตน
(4)

การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะใหพนักงานทุกคนอยูรวมกันภายใตสภาพแวดลอมการทํางานที่มีความสุขและยอมรับซึ่งกัน
และกัน และมีการปฏิบัติตอพนักงานทุกระดับเสมือนพี่นอง ไมมีการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ตลอดจนในดานการดูแล
พนักงาน บริษัทฯ มีการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแตการสรรหาบุคลากร การ
พัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีการอบรมใหพนักงานอยางตอเนื่อง มีการกําหนดผลตอบแทนอยางเปนธรรม และการจัดสวัสดิการ
อยางเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานทุกคนมีโอกาสที่จะกาวหนา มีการเรียนรูในทุกระดับ
ขององคกร และพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับการทํางานใหมีความเปนมืออาชีพบนสภาพแวดลอมการทํางานที่เหมาะสม โดย
นโยบายตาง ๆ ของบริษัทฯ มีดังตอไปนี้
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(ก)

การจายคาตอบแทนและสวัสดิการแกพนักงาน
บริษัทฯ มีนโนบายการจายคาตอบแทนที่เปนธรรม รวมถึงสรางความมั่นคงในสายอาชีพและมีโอกาส
กาวหนาในอาชีพอยางเปนธรรม และจัดใหมีสวัสดิการดานตาง ๆ สําหรับพนักงานของบริษัทฯ ตามที่
กฎหมายกําหนด เชน ประกันสังคม และนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด เชน มีประกันสุขภาพและ
อุบัติเหตุใหแกพนักงาน รวมทั้งเงินชวยเหลือประเภทตาง ๆ เชน เงินชวยเหลือพนักงานสําหรับคาพิธี
ฌาปนกิจบิดามารดาที่เสียชีวิตของพนักงาน ทุนการศึกษาสําหรับบุตรพนักงาน เปนตน

(ข)

การพัฒนาความรูศักยภาพของพนักงาน และการฝกอบรม
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายส ง เสริ ม การพั ฒ นาบุ ค ลากร โดยสนั บ สนุ น ให พ นั ก งานมี ก ารพั ฒ นาความรู
ความสามารถศั ก ยภาพ มี ทั ศ นคติ ที่ ดี มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม และการทํ า งานเป น ที ม โดยผ า น
กระบวนการฝกอบรมการสัมมนาการดูงาน เพื่อใหพนักงานไดรับการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดสนับสนุนการพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล โดยเนนกระบวนการทํางานที่
มีประสิทธิภาพ การกําหนดบทบาทหนาที่ของพนักงานใหชัดเจน การกําหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม
การพัฒนาระบบการประเมินและเพิ่มสมรรถนะการทํางานของพนักงานที่ผานมา บริษัทฯ ไดจัดการ
ฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ อาทิ หลักสูตรระบบบริหารคุณภาพ หลักสูตรภาวะความเปนผูนํา เปนตน

(ค)

นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
บริษัทฯ กําหนดนโยบายที่สนับสนุนใหพนักงานปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัยและมีสุขอนามัยในสถานที่
ทํางานที่ดี บริษัทฯ มุงเนนการปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นไดอยางเต็มความสามารถ และจะเสริมสราง
ให พ นั ก งานมี จิ ต สํ า นึก ด า นความปลอดภั ย อี ก ทั้ ง มี ก ารให ความรู ผ า นการฝ ก อบรมและส ง เสริ ม ให
พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี (และไมทําการใดที่เปนผลรายตอสุขภาพอนามัยแกลูกคาหรือผูรับบริการ)
รวมถึงดูแลสถานที่ทางานใหถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัยอยูเสมอ

(5)

ความรับผิดชอบตอผูบริโภค

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจในสวนของการผลิตสินคาปศุสัตวแบบบูรณาการ บริษัทฯ จึงใหความสําคัญในเรื่องของการ
ควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัยของปศุสัตว โดยบริษัทฯ ตระหนักดีวา “คุณภาพและความปลอดภัยทางดานอาหาร”
เปนพื้นฐานสําคัญยิ่งของการดําเนินธุรกิจตลอดจนความพรอมของบุคลากรที่มีคุณภาพ ควบคูไปกับมาตรการเขมงวดใน
การประกันคุณภาพ
(6)

การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม

บริษัทฯ มีนโยบายดานการคุมครองสิ่งแวดลอม โดยที่ผานมาบริษัทฯ มีการบริหารจัดการ โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยตอสิ่งแวดลอมในทุกกระบวนการทางธุรกิจ อาทิเชน การทําการสํารวจและทํารายงานผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
กอนการกอสรางอยางเขมงวด มีการวางระบบและระเบียบในการดําเนินงาน ไมใหสรางผลกระทบตอสภาพแวดลอมและ
ชุมชนโดยรอบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับการจัดการใชทรัพยากรธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการ
นําผลพลอยไดหรือของเหลือจากการผลิตกลับมาใชประโยชนใหไดมากที่สุด รวมทั้งมีการบําบัดของเสียจากกระบวนการ
ผลิตที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และมีการประเมินระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานดานพลังงาน
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุด โดยกําหนดใหการอนุรักษพลังงานเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานบริษัทฯ
ดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชทรัพยากรอยางตอเนื่องใหเหมาะสมกับธุรกิจกําหนดแผนเปาหมายและมาตรการ
อนุ รั ก ษ พ ลั ง งานในแต ล ะป และสื่ อ สารให พ นั ก งานทุก คนเข า ใจและปฏิ บั ติ ไ ดอ ย า งถู ก ต อ ง บริ ษั ท ฯ ใหก ารสนั บ สนุ น
ทรั พ ยากรดา นบุ ค ลากรด า นงบประมาณ ด า นฝก อบรม และอื่ น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่ อ ปรับ ปรุ ง พั ฒ นางานด า น
การจัดการพลังงาน และใหมีการทบทวนปรับปรุงนโยบายเปาหมายและแผนดําเนินงานดานพลังงานเปนประจําทุกป
บริษัทฯ มีนโยบายการจัดการมลพิษและของเสีย ดังนี้
(ก)

มลพิษทางอากาศ
บริษัทฯ มีระบบกําจัดมลพิษกอนปลอยออกสูภายนอกโรงงาน และมีการติดตามเฝาระวังผลการตรวจวัด
ค า ที่ ป ล อ ยออกสู ภ ายนอกให เ ป น ไปตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด โดยผู ที่ รั บ อนุ ญ าตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมจะทําการตรวจวัดปละ1ครั้ง

(ข)

มลพิษทางน้ํา
บริษัทฯ มีการควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานของกฎหมายกําหนด
รวมถึงมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงในการบําบัดน้ําเสียและมีการติดตามและวัดผล
คุณภาพน้ําทิ้งกอนปลอยออกสูภายนอก เพื่อใหไดคุณภาพน้ําทิ้งที่เปนไปตามกฎหมายกําหนดและไม
สงผลกระทบตอระบบนิเวศโดยรวม นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญกับการนําน้ําเสียที่ผานการบําบัดแลว
หมุนเวียนกลับมาใชใหมอีกดวย

(ค)

ของเสีย
บริษัทฯ มีการจัดการของเสียแยกตามประเภทของเสียตามที่กฎหมายกําหนด และมีระบบปองกันการ
ปนเปอนสิ่งแวดลอมตั้งแตการจัดเก็บ การขนสง และการกําจัด อีกทั้งมีระบบบริหารจัดการของเสีย
อันตราย การคัดแยกของเสียในแตละประเภท ซึ่งรวมถึงการจัดทําระบบการจัดการภายในบัญชี ปริมาณ
ของเสียที่เกิดขึ้นในแตละเดือน การรวบรวมจัดเก็บอยางถูกวิธี การสงไปกําจัด โดยผูที่ไดรับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

12.3

การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม และกิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม (after process)

บริษัทฯ ไดจัดกิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง โดยกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดลอมสามารถสรุปไดดังนี้
(1)

โครงการหองน้ําของหนู ณ โรงเรียนวัดปากกิเลน
โครงการดังกลาวดําเนินการโดย TFPF ซึ่งเปนผูประกอบธุรกิจประเภทปศุสัตวครบวงจร ทั้งนี้ เนื่องจาก
TFPF ไดเล็งเห็นถึงปญหาเกี่ยวกับสุขอนามัยของเด็กไทย จึงไดจัดโครงการดังกลาวขึ้นโดยมีระยะเวลา 3
เดือน ตั้งแตเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2555 ทั้งนี้ โครงการดังกลาว TFPF ไดดําเนินการดังนี้
(ก)

โครงการหองน้ําของหนู: TFPF ไดเขาไปปรับปรุง และจัดสรางหองน้ําใหแกโรงเรียนวัดปาก
กิเลน ตําบลสิงห อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
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(2)

(ข)

โครงการอาหารกลางวัน: TFPF ไดจัดหาไกไข จํานวน 100 ตัว เพื่อใหนักเรียนเลี้ยง และเก็บไข
มาประกอบอาหารกลางวัน และหากมีเหลือจะสามารถนําไปขายเพื่อเปนทุนใหแกนักเรียน อีก
ทั้งยังเปนการสรางเสริมอาชีพในอนาคตอีกดวย

(ค)

โครงการปจจัย 4 แกผูสูงอายุ: TFPF ทําการสํารวจรวมกับผูใหญบาน และองคการบริหารสวน
ตําบลปากกิเลน เพื่อจัดหาปจจัย 4 ใหแกผูสูงอายุ (อายุตั้งแต 75 ป ขึ้นไป)

โครงการ TFG สนับสนุนเลี้ยงไกเพื่อนอง
โครงการดังกลาวดําเนินการโดย TFCF โดยบริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการอยูรวมกับสังคม
อยางยั่งยืน เนื่องจากธุรกิจของไทยฟูดส กรุป เติบโตไดสวนหนึ่งมาจากความชวยเหลือจากสังคมมาโดย
ตลอด บริษัทฯ จึงประสงคจะตอบแทนและคืนกําไรสูสังคม นอกจากนี้ โครงการดังกลาวยังเปนไปเพื่อ
ประโยชนในการชวยเหลือสังคม และเด็กดอยโอกาสตาง ๆ ดวย โดยโครงการ TFG สนับสนุนเลี้ยงไกเพื่อ
นองนั้น TFCF จะสนับสนุนพันธไกไขใหกับมูลนิธิเด็ก โรงเรียนยากจน หนวยงานละไมเกิน 100 ตัวตอป
ทั้งนี้ สําหรับชวงเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2555 TFCF ไดมอบไกไขใหแกโรงเรียนหมูบานเด็กสังกัด
มูลนิธิเด็ก ซึ่งตั้งอยูที่ตําบลวังดง อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

(3)

โครงการพัฒนาแหลงน้ํา หมูบานเขาแหลม ตําบลหนองกุม หมู 12
โครงการดังกลาวดําเนินการโดย TFPF สาขาเขาแหลม โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(ก)

เพื่อเปนการสนับสนุนใหชุมชนชวยเหลือตัวเองอยางยั่งยืน

(ข)

เพื่อเปนการอยูรวมกันในสังคมระหวางบริษัทฯ กับชุมชนดวยมิตรภาพที่ดี

(ค)

เพื่อเปนการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน

(ง)

เพื่อสงเสริมใหชุมชนมีศักยภาพในตนเองมากยิ่งขึ้น

(จ)

เพื่อใหชาวบานจํานวน 120 ครัวเรือนมีน้ําใช สําหรับอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

(ฉ)

เพื่อเปนการรักษาแหลงน้ําใหกับชุมชน

โดยโครงการดังกลาว TFPF ไดเขาไปดําเนินการปรับปรุงระบบประปา ขุดลอกสระน้ํา พรอมวางทอ
ระบายน้ํา ขุดลอกลําคลอง เพื่อใหระบบประปาของหมูบานเขาแหลมดีขึ้น
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