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12.  ความรับผิดชอบตอสังคม 

12.1 นโยบาย 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยูภายใตกรอบของธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได โดยมี 
ความมุงม่ันที่จะพัฒนาธุรกิจควบคูไปกับการสรางสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้ังม่ันที่จะดํารง
ตนใหเปนบริษัทที่เปนแบบอยางที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizen) ในการดําเนินธุรกิจอยางย่ังยืน และสามารถ
บริหารกิจการใหเติบโตอยางม่ันคงและเปนที่ยอมรับในสังคม บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
รวมทั้งสามารถสรางผลตอบแทนใหกับผูถือหุนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบในการดําเนินธุรกิจที่มีตอ 
ผูที่มีสวนเก่ียวของกับบริษัทฯ ในทุกดาน 

12.2 การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน 

จากการท่ีบริษัทฯ ไดตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม ที่ประชุมคณะกรรมการของบมจ. ไทยฟูดส กรุป 
คร้ังที่ 2/2557 เม่ือวันที่ 20 สิงหาคม 2557 จึงไดกําหนดนโยบายเก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคมในดานตาง ๆ ดังนี้ 

(1) การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 

บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางในการดูแลผูมีสวนไดสวนเสียไวในคูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยคํานึงถึงความ
รับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียต้ังแตผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูคา คูสัญญา ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอม ทั้งยังสงเสริม
การแขงขันทางการคาอยางเสรีหลีกเ ล่ียงการดําเนินการที่อาจกอให เ กิดความขัดแยงทางผลประโยชนและ 
การละเมิดทรัพยสินทางปญญาตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซธุรกิจ 
ทุกขั้นตอน (Business Chain) โดยมีนโยบายตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

(ก) นโยบายธุรกิจ 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจในการเปนผูนําของอุตสาหกรรมการผลิต และแปรรูปสินคา 
ปศุสัตวและเกษตรอยางครบวงจร โดยจะเนนความปลอดภัยทางดานอาหารการควบคุมโรค ตลอดจน
ความสามารถในการตรวจสอบยอนกลับอีกทั้งความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมและสังคม 

(ข) นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

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

(ค) นโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคม 

บริษัทฯ มีนโยบายดําเนินธุรกิจดานความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 
ภายใตหลักพื้นฐานทางจริยธรรมเพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายท่ีเก่ียวของ
พรอมทั้งนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาเปนแนวทาง เพื่อรักษาดุลยภาพของการดําเนินงาน ทั้ง
ทางดานเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอมอันจะนําไปสูการพัฒนาธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ
อยางย่ังยืน 
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(ง) นโยบายกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและขอบังคับ 

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวของ และท่ีเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่เปนสากล โดยกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองปฏิบัติตน
ใหอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และตองไมมีสวนรูเห็นชวยเหลือหรือกระทําการใด ๆ 
อันเปนการละเมิดฝาฝนกฎหมายกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 

(จ) นโยบายการสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

บริษัทฯ สงเสริมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับในองคกร ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมและเพียงพอ และเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงส่ือสารใหความรูสนับสนุนและสรางจิตสํานึกแก
พนักงาน รวมถึงผูที่เก่ียวของทุกฝายในการบริหารการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
องคกร 

(2) การตอตานทุจริตคอรรัปช่ัน 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาลจรรยาบรรณธุรกิจ และปฏิบัติตามกฎหมายมาโดยตลอด  
และบริษัทฯ ไดมีการประชาสัมพันธ เพื่อสรางความรูความเขาใจไมใหมีการทุจริตคอรรัปช่ันใด ๆ เพื่อประโยชนทั้งตอบริษัทฯ 
ตอตนเอง หรือผูอื่น ซึ่งไดกําหนดไวในจรรยาบรรณการปฏิบัติหนาที่ทางธุรกิจของบริษัทฯ (Code of Conduct) เพื่อเปน
แนวทางปฏิบัติขั้นพื้นฐานแกพนักงาน 

อยางไรก็ดี บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความสําคัญในเร่ืองการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
ของบมจ. ไทยฟูดสกรุป คร้ังที่ 2/2557 เม่ือวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ไดมีการกําหนดนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 
(Anti-Corruption Policy) เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติเพื่อปองกันและตอตานปญหาทุจริตคอรรัปชั่นของบริษัทฯ ใหชัดเจน
ย่ิงขึ้น โดยบริษัทฯ ใหความสําคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยสรางวัฒนธรรมองคกรใหทุกคน
ตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอรรัปช่ัน สรางคานิยมที่ถูกตอง และเพิ่มความเช่ือม่ันตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย 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 หรือยินยอมท่ีจะรับเงิน 
ส่ิงของ การเล้ียงอาหารและความบันเทิงตาง ๆ หรือประโยชนอื่นใด ที่อาจมีผลใหเกิดขอสงสัยใน
พฤติกรรมการใหสินบน และการทุจริตหากเปนการรับของขวัญ ควรเปนไปอยางสมเหตุสมผล และไม
ควรเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสด และตองตระหนักอยูเสมือนวาการกระทําหรือไมกระทําใด ๆ ตองอยู
ภายใตความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 
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(ค) กําหนดระเบียบจัดซื้อจัดจาง วัตถุประสงคในการทํารายการ การเบิกจายเงิน หรือสัญญาใด ๆ โดยในแต
ละขั้นตอนจะตองมีหลักฐานประกอบอยางชัดเจน และมีการกําหนดอํานาจอนุมัติในแตละระดับอยาง
เหมาะสม 

(ง) มีการส่ือสารนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ไปยังหนวยงานทุกระดับในบริษัทฯ ผานชองทาง
ตาง ๆ ไดแก การอบรมพนักงาน ระบบส่ือสารภายในของบริษัทฯ เพื่อใหผูเก่ียวของทราบและนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ 

(จ) กําหนดชองทางการแจงเบาะแส โดยสงเสริมใหมีการส่ือสารที่หลากหลายชองทาง เพื่อใหพนักงานและ 
ผูมีสวนเก่ียวของสามารถแจงเบาะแสอันควรสงสัย ทั้งนี้ จะตองมีการปกปองผูแจงเบาะแส โดยมีการ
ปกปองตัวตนของผูแจงเบาะแสอยางเขมงวด เพื่อหลีกเล่ียงการถูกลงโทษหรือถูกโยกยายท่ีไมเปนธรรม 
รวมถึงมีการแตงต้ังบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจงเขามา 

(ฉ) มีการพัฒนามาตรการการตอตานทุจริตและคอรรัปชั่นใหสอดคลองกับกฎหมายท่ีเก่ียวของรวมถึงหลัก
ปฏิบัติดานศีลธรรม โดยจัดใหมีการประเมินความเส่ียงในกิจกรรมท่ีเก่ียวของหรือสุมเส่ียงตอการทุจริต
และคอรรัปชั่น และมีการจัดทํามาตรการเพื่อปองกันอยางเหมาะสม โดยมีการส่ือสารภายในองคกรอยาง
สมํ่าเสมอ 

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยมีความตองการที่จะสรางความเสมอภาคและเทาเทียมกัน
ทั้งภายใน และภายนอกองคกร โดยบริษัทฯ จะไมทําการใดที่เปนการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลทั้งทางตรงและทางออม 
ตลอดจนมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกปองสิทธิมนุษยชน โดยจัดใหมีการดูแลไมใหธุรกิจของบริษัทฯ เขาไปมีสวน
เก่ียวของกับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน เชน ไมสนับสนุนการบังคับใชแรงงาน (Forced Labour) ตอตานการใชแรงงาน
เด็ก (Child Labour) ใหความเคารพนับถือและปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายดวยความเปนธรรมบนพื้นฐานของศักด์ิศรี 
ความเปนมนุษย ไมเลือกปฏิบัติ ไมแบงแยกถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพรางกาย ฐานะชาติตระกูล 
ตลอดจนสงเสริมใหมีการเฝาระวังการปฏิบั ติตามขอกําหนดดานสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทฯ  และสงเสริมให 
ผูรวมทุน คูคา และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล และคุมครองสิทธิของ 
ผูมีสวนไดเสียที่ไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาชดเชย
คาเสียหายใหไมตํ่ากวาอัตราท่ีกฎหมายกําหนดเปนตน 

(4) การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะใหพนักงานทุกคนอยูรวมกันภายใตสภาพแวดลอมการทํางานท่ีมีความสุขและยอมรับซึ่งกัน
และกัน และมีการปฏิบัติตอพนักงานทุกระดับเสมือนพี่นอง ไมมีการเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน ตลอดจนในดานการดูแล
พนักงาน บริษัทฯ มีการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต้ังแตการสรรหาบุคลากร การ
พัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีการอบรมใหพนักงานอยางตอเนื่อง มีการกําหนดผลตอบแทนอยางเปนธรรม และการจัดสวัสดิการ
อยางเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานทุกคนมีโอกาสที่จะกาวหนา มีการเรียนรูในทุกระดับ
ขององคกร และพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับการทํางานใหมีความเปนมืออาชีพบนสภาพแวดลอมการทํางานท่ีเหมาะสม โดย
นโยบายตาง ๆ ของบริษัทฯ มีดังตอไปนี้ 
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(ก) การจายคาตอบแทนและสวัสดิการแกพนักงาน 

บริษัทฯ มีนโนบายการจายคาตอบแทนท่ีเปนธรรม รวมถึงสรางความม่ันคงในสายอาชีพและมีโอกาส
กาวหนาในอาชีพอยางเปนธรรม และจัดใหมีสวัสดิการดานตาง ๆ สําาหรับพนักงานของบริษัทฯ ตามท่ี
กฎหมายกําหนด เชน ประกันสังคม และนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนด เชน มีประกันสุขภาพและ
อุบัติเหตุใหแกพนักงาน รวมท้ังเงินชวยเหลือประเภทตาง ๆ เชน เงินชวยเหลือพนักงานสําหรับคาพิธี
ฌาปนกิจบิดามารดาท่ีเสียชีวิตของพนักงาน ทุนการศึกษาสําหรับบุตรพนักงาน เปนตน 

(ข) การพัฒนาความรูศักยภาพของพนักงาน และการฝกอบรม 

บริษัทฯ  มีนโยบายสงเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนใหพนักงานมีการพัฒนาความรู
ความสามารถศักยภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และการทํางานเปนทีม โดยผาน
กระบวนการฝกอบรมการสัมมนาการดูงาน เพื่อใหพนักงานไดรับการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดสนับสนุนการพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล โดยเนนกระบวนการทํางานที่
มีประสิทธิภาพ การกําหนดบทบาทหนาที่ของพนักงานใหชัดเจน การกําหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม 
การพัฒนาระบบการประเมินและเพิ่มสมรรถนะการทํางานของพนักงานที่ผานมา บริษัทฯ ไดจัดการ
ฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ อาทิ หลักสูตรระบบบริหารคุณภาพ หลักสูตรภาวะความเปนผูนํา เปนตน 

(ค) นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายที่สนับสนุนใหพนักงานปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัยและมีสุขอนามัยในสถานท่ี
ทํางานที่ดี บริษัทฯ มุงเนนการปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นไดอยางเต็มความสามารถ และจะเสริมสราง
ใหพนักงานมีจิตสํานึกดานความปลอดภัย อีกทั้งมีการใหความรูผานการฝกอบรมและสงเสริมให
พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี (และไมทําการใดที่เปนผลรายตอสุขภาพอนามัยแกลูกคาหรือผูรับบริการ) 
รวมถึงดูแลสถานท่ีทางานใหถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัยอยูเสมอ 

(5) ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจในสวนของการผลิตสินคาปศุสัตวแบบบูรณาการ บริษัทฯ จึงใหความสําคัญในเร่ืองของการ
ควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัยของปศุสัตว โดยบริษัทฯ ตระหนักดีวา “คุณภาพและความปลอดภัยทางดานอาหาร”  
เปนพื้นฐานสําคัญย่ิงของการดําเนินธุรกิจตลอดจนความพรอมของบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ควบคูไปกับมาตรการเขมงวดใน
การประกันคุณภาพ 

(6) การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 

บริษัทฯ มีนโยบายดานการคุมครองส่ิงแวดลอม โดยท่ีผานมาบริษัทฯ มีการบริหารจัดการ โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยตอส่ิงแวดลอมในทุกกระบวนการทางธุรกิจ อาทิเชน การทําการสํารวจและทํารายงานผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
กอนการกอสรางอยางเขมงวด มีการวางระบบและระเบียบในการดําเนินงาน ไมใหสรางผลกระทบตอสภาพแวดลอมและ
ชุมชนโดยรอบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับการจัดการใชทรัพยากรธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการ
นําผลพลอยไดหรือของเหลือจากการผลิตกลับมาใชประโยชนใหไดมากที่สุด รวมทั้งมีการบําบัดของเสียจากกระบวนการ
ผลิตที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และมีการประเมินระบบบริหารจัดการส่ิงแวดลอมอยางถูกตอง 
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานดานพลังงาน
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุด โดยกําหนดใหการอนุรักษพลังงานเปนสวนหน่ึงของการดําเนินงานบริษัทฯ
ดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชทรัพยากรอยางตอเนื่องใหเหมาะสมกับธุรกิจกําหนดแผนเปาหมายและมาตรการ
อนุรักษพลังงานในแตละป และส่ือสารใหพนักงานทุกคนเขาใจและปฏิบัติไดอยางถูกตอง บริษัทฯ ใหการสนับสนุน
ทรัพยากรดานบุคลากรดานงบประมาณ ดานฝกอบรม และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อปรับปรุงพัฒนางานดาน 
การจัดการพลังงาน และใหมีการทบทวนปรับปรุงนโยบายเปาหมายและแผนดําเนินงานดานพลังงานเปนประจําทุกป 

บริษัทฯ มีนโยบายการจัดการมลพิษและของเสีย ดังนี้ 

(ก) มลพิษทางอากาศ 

บริษัทฯ มีระบบกําจัดมลพิษกอนปลอยออกสูภายนอกโรงงาน และมีการติดตามเฝาระวังผลการตรวจวัด
คาที่ปลอยออกสูภายนอกใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด โดยผูที่ รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมจะทําการตรวจวัดปละ1คร้ัง 

(ข) มลพิษทางน้ํา 

บริษัทฯ มีการควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานของกฎหมายกําหนด
รวมถึงมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงในการบําบัดน้ําเสียและมีการติดตามและวัดผล
คุณภาพนํ้าทิ้งกอนปลอยออกสูภายนอก เพื่อใหไดคุณภาพน้ําทิ้งที่เปนไปตามกฎหมายกําหนดและไม
สงผลกระทบตอระบบนิเวศโดยรวม นอกจากน้ี ยังใหความสําคัญกับการนําน้ําเสียที่ผานการบําบัดแลว
หมุนเวียนกลับมาใชใหมอีกดวย 

(ค) ของเสีย 

บริษัทฯ มีการจัดการของเสียแยกตามประเภทของเสียตามท่ีกฎหมายกําหนด และมีระบบปองกันการ
ปนเปอนส่ิงแวดลอมต้ังแตการจัดเก็บ การขนสง และการกําจัด อีกทั้งมีระบบบริหารจัดการของเสีย
อันตราย การคัดแยกของเสียในแตละประเภท ซึ่งรวมถึงการจัดทําระบบการจัดการภายในบัญชี ปริมาณ
ของเสียที่เกิดขึ้นในแตละเดือน การรวบรวมจัดเก็บอยางถูกวิธี การสงไปกําจัด โดยผูที่ไดรับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

12.3 การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม และกิจกรรมเพ่ือประโยชนตอสังคมและส่ิงแวดลอม (after process) 

บริษัทฯ ไดจัดกิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง โดยกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคม และ
ส่ิงแวดลอมสามารถสรุปไดดังนี้ 

(1) โครงการหองน้ําของหนู ณ โรงเรียนวัดปากกิเลน 

โครงการดังกลาวดําเนินการโดย TFPF ซึ่งเปนผูประกอบธุรกิจประเภทปศุสัตวครบวงจร ทั้งนี้ เนื่องจาก 
TFPF ไดเล็งเห็นถึงปญหาเก่ียวกับสุขอนามัยของเด็กไทย จึงไดจัดโครงการดังกลาวขึ้นโดยมีระยะเวลา 3 
เดือน ต้ังแตเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2555 ทั้งนี้ โครงการดังกลาว TFPF ไดดําเนินการดังนี้ 

(ก) โครงการหองน้ําของหนู: TFPFไดเขาไปปรับปรุง และจัดสรางหองน้ําใหแกโรงเรียนวัดปาก
กิเลน ตําบลสิงห อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
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(ข) โครงการอาหารกลางวัน: TFPFไดจัดหาไกไข จํานวน 100 ตัว เพื่อใหนักเรียนเล้ียง และเก็บไข
มาประกอบอาหารกลางวัน และหากมีเหลือจะสามารถนําไปขายเพ่ือเปนทุนใหแกนักเรียน อีก
ทั้งยังเปนการสรางเสริมอาชีพในอนาคตอีกดวย 

(ค) โครงการปจจัย 4 แกผูสูงอายุ: TFPFทําการสํารวจรวมกับผูใหญบาน และองคการบริหารสวน
ตําบลปากกิเลน เพื่อจัดหาปจจัย 4 ใหแกผูสูงอายุ (อายุต้ังแต 75 ป ขึ้นไป) 

(2) โครงการ TFG สนับสนุนเล้ียงไกเพื่อนอง 

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

(3) โครงการพัฒนาแหลงน้ํา หมูบานเขาแหลม ตําบลหนองกุม หมู 12 

โครงการดังกลาวดําเนินการโดย TFPF สาขาเขาแหลม โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

(ก) เพื่อเปนการสนับสนุนใหชุมชนชวยเหลือตัวเองอยางย่ังยืน 

(ข) เพื่อเปนการอยูรวมกันในสังคมระหวางบริษัทฯ กับชุมชนดวยมิตรภาพท่ีดี 

(ค) เพื่อเปนการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน 

(ง) เพื่อสงเสริมใหชุมชนมีศักยภาพในตนเองมากย่ิงขึ้น 

(จ) เพื่อใหชาวบานจํานวน 120 ครัวเรือนมีน้ําใช สําหรับอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ 

(ฉ) เพื่อเปนการรักษาแหลงน้ําใหกับชุมชน 

โดยโครงการดังกลาว TFPF ไดเขาไปดําเนินการปรับปรุงระบบประปา ขุดลอกสระน้ํา พรอมวางทอ
ระบายน้ํา ขุดลอกลําคลอง เพื่อใหระบบประปาของหมูบานเขาแหลมดีขึ้น 

 


