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บริ ษทั ดำเนิ นธุ รกิ จอยู่ภำยใต้กรอบของธรรมำภิบำลที่ ดี มีควำมโปร่ งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ โดยมีควำม
มุ่งมัน่ ที่จะพัฒนำธุรกิจควบคู่ไปกับกำรสร้ำงสมดุลทำงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ทั้งนี้ บริ ษทั ตั้งมัน่ ที่จะดำรงตนให้
เป็ นบริ ษทั ที่เป็ นแบบอย่ำงที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizen) ในกำรดำเนิ นธุรกิ จอย่ำงยัง่ ยืน และสำมำรถบริ หำร
กิจกำรให้เติบโตอย่ำงมัน่ คงและเป็ นที่ยอมรับในสังคม บนพื้นฐำนของจริ ยธรรมและหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมทั้ง
สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพโดยคำนึงถึงผลกระทบในกำรดำเนิ นธุรกิจที่มีต่อผูท้ ี่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ในทุกด้ำน
การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
จำกกำรที่บริ ษทั ได้ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งกระบวนกำรดำเนิ นงำนภำยใน (CSR-In-Process) และ
กำรมี ส่วนร่ วมรั บผิดชอบต่อชุ มชนและสังคมส่ วนรวม (CSR-After-Process) โดยบริ ษทั ฯ ได้ดำเนิ นกำรเกี่ ยวกับควำม
รับผิดชอบต่อสังคมในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1) การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ได้กำหนดแนวทำงในกำรดู แลผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยไว้ในคู่มือจรรยำบรรณทำงธุ รกิ จ โดยคำนึ งถึ งควำม
รับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ตั้งแต่ผถู ้ ือหุน้ พนักงำน ลูกค้ำ คู่คำ้ คู่สัญญำ ชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม ทั้งยังส่ งเสริ ม
กำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสรี หลีกเลี่ ยงกำรดำเนิ นกำรที่ อำจก่อให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และกำรละเมิ ด
ทรัพย์สินทำงปั ญญำ ต่อต้ำนกำรทุจริ ตทุกรู ปแบบ รวมถึงส่ งเสริ มควำมรับผิดชอบต่อสังคมในห่ วงโซ่ ธุรกิจทุกขั้นตอน
(Business Chain) โดยมีนโยบำยต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
1) นโยบำยธุรกิจ
บริ ษทั กำหนดนโยบำยกำรดำเนินธุรกิจในกำรเป็ นผูน้ ำของอุตสำหกรรมกำรผลิตและแปรรู ปสิ นค้ำปศุ
สัตว์และเกษตรอย่ำงครบวงจร โดยจะเน้นควำมปลอดภัยทำงด้ำนอำหำร กำรควบคุมโรค ตลอดจนควำมสำมำรถในกำร
ตรวจสอบย้อนกลับ อีกทั้งควำมรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคม
2) นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
บริ ษทั มีควำมมุ่งมัน่ ที่จะดำเนินธุรกิจอย่ำงถูกต้อง ด้วยควำมสุจริ ต เป็ นธรรม โปร่ งใส เปิ ดเผยข้อมูลที่
สำคัญ และสำมำรถตรวจสอบได้ ซึ่งบริ ษทั จะคำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ ้น ลูกค้ำ คู่คำ้ พนักงำน และผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ำย รวมถึงมีกำรแบ่งปั นผลประโยชน์อย่ำงเหมำะสมและเป็ นธรรม
3) นโยบำยด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษทั มีนโยบำยดำเนินธุรกิจด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
ภำยใต้หลักพื้นฐำนทำงจริ ยธรรม เพื่อให้เกิดควำมเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ ำยที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนำหลักกำร
กำกับดูแลกิ จกำรที่ ดีมำเป็ นแนวทำง เพื่อรักษำดุลยภำพของกำรดำเนิ นงำนทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิ จ ชุมชน สังคม และ
สิ่ งแวดล้อม อันจะนำไปสู่กำรพัฒนำธุรกิจที่ประสบควำมสำเร็ จอย่ำงยัง่ ยืน
4) นโยบำยกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับ
บริ ษทั ให้ควำมสำคัญกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และที่เกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบตั ิ
ตำมจรรยำบรรณธุรกิจที่ เป็ นสำกล โดยกำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน ต้องปฏิบตั ิตนให้อยูใ่ นกรอบของ
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู ้เห็น ช่วยเหลือ หรื อกระทำกำรใดๆ อันเป็ นกำรละเมิด ฝ่ ำฝื นกฎหมำย
กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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5) นโยบำยกำรส่งเสริ มให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
บริ ษทั ส่งเสริ มให้ กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกระดับ ในองค์กรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
เหมำะสมและเพียงพอ และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสื่ อสำร ให้ควำมรู ้ สนับสนุนและสร้ำงจิตสำนึ กแก่พนักงำน รวมถึง
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ำย ในกำรบริ หำรกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
2) การต่ อต้ านการทุจริต
บริ ษทั ดำเนิ นธุรกิจโดยยึดหลักธรรมำภิบำล จรรยำบรรณธุรกิจ และปฏิบตั ิตำมกฎหมำยมำโดยตลอดและบริ ษทั
ได้มีกำรประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจไม่ให้มีกำรทุจริ ตใดๆ เพื่อประโยชน์ท้ งั ต่อบริ ษทั ต่อตนเอง หรื อผูอ้ ื่น
ซึ่ งได้กำหนดไว้ในจรรยำบรรณกำรปฏิ บตั ิหน้ำที่ ทำงธุ รกิจของบริ ษทั (Code of Conduct) เพื่อเป็ นแนวทำงปฏิ บตั ิข้ นั
พื้นฐำนแก่พนักงำน
อย่ำงไรก็ ดี บริ ษทั ยังตระหนักถึ งควำมสำคัญ ในเรื่ องกำรต่อต้ำ นกำรทุ จ ริ ต คณะกรรมกำรบริ ษทั จึ ง กำหนด
นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริ ต (Anti-Corruption Policy) เพื่อเป็ นแนวทำงกำรปฏิ บัติเพื่อป้ องกันและต่อต้ำนปั ญหำทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ ของบริ ษทั ให้ชดั เจนยิ่งขึ้น โดยบริ ษทั ให้ควำมสำคัญในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตทุกรู ปแบบ โดยสร้ำงวัฒนธรรม
องค์กรให้ทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของกำรทุจริ ต สร้ำงค่ำนิยมที่ถูกต้อง และเพิ่มควำมเชื่อมัน่ ต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ ำย
เพื่อให้กำรต่อต้ำนทุจริ ตเป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ ดังนั้น บริ ษทั จึงได้กำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ต เพื่อใช้เป็ น
แนวทำงปฏิบตั ิในบริ ษทั ดังต่อไปนี้
1) ห้ำมกรรมกำร ผูบ
้ ริ หำร พนักงำนทุกระดับ ปฏิบตั ิ หรื อละเว้นกำรปฏิบตั ิงำนในตำแหน่งหน้ำที่ หรื อใช้อำนำจ
หน้ำที่โดยมิชอบ ฝ่ ำฝื นหลักกฎหมำย หลักจริ ยธรรม เพื่อแสวงหำผลประโยชน์อนั มิควรได้ในรู ปแบบต่ำงๆ เช่น กำรเรี ยก
รับ เสนอ หรื อให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรื อบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริ ษทั เป็ นต้น
2) กำหนดหลักกำรสำหรับกำรให้ หรื อรับของขวัญ หรื อกำรบันเทิง ไว้เป็ นส่ วนหนึ่ งของจรรยำบรรณกำรปฏิบตั ิ
หน้ำที่ทำงธุรกิ จของกลุ่มบริ ษทั โดยพนักงำนต้องไม่เสนอ เรี ยก รับ หรื อยินยอมที่จะรับเงิ น สิ่ งของ กำรเลี้ยงอำหำรและ
ควำมบันเทิงต่ำงๆ หรื อประโยชน์อื่นใด ที่อำจมีผลให้เกิดข้อสงสัยในพฤติกรรมกำรให้สินบน และกำรทุจริ ต หำกเป็ นกำร
รับของขวัญ ควรเป็ นไปอย่ำงสมเหตุสมผล และไม่ควรเป็ นเงินสดหรื อเทียบเท่ำเงินสด และต้องตระหนักอยูเ่ สมือนว่ำกำร
กระทำหรื อไม่กระทำใดๆ ต้องอยูภ่ ำยใต้ควำมโปร่ งใส และสำมำรถตรวจสอบได้
3) กำหนดระเบียบจัดซื้ อจัดจ้ำง วัตถุประสงค์ในกำรทำรำยกำร กำรเบิกจ่ำยเงิน หรื อสัญญำใดๆ โดยในแต่ละ
ขั้นตอนจะต้องมีหลักฐำนประกอบอย่ำงชัดเจน และมีกำรกำหนดอำนำจอนุมตั ิในแต่ละระดับอย่ำงเหมำะสม
4) มีกำรสื่ อสำรนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ต ไปยังหน่วยงำนทุกระดับในบริ ษท
ั ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ
ได้แก่ กำรอบรมพนักงำน ระบบสื่ อสำรภำยในของบริ ษทั เพื่อให้ผเู ้ กี่ยวข้องทรำบและนำนโยบำยไปปฏิบตั ิ
5) กำหนดช่องทำงกำรแจ้งเบำะแส โดยส่ งเสริ มให้มีกำรสื่ อสำรที่หลำกหลำยช่องทำงเพื่อให้พนักงำนและผูม้ ี
ส่วนเกี่ยวข้องสำมำรถแจ้งเบำะแสอันควรสงสัย ทั้งนี้ จะต้องมีกำรปกป้ องผูแ้ จ้งเบำะแส โดยมีกำรปกป้ องตัวตนของผูแ้ จ้ง
เบำะแสอย่ำงเข้มงวด เพื่อหลีกเลี่ยงกำรถูกลงโทษหรื อถูกโยกย้ำยที่ไม่เป็ นธรรม รวมถึงมีกำรแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบ
ติดตำมทุกเบำะแสที่มีกำรแจ้งเข้ำมำ
6) มีกำรพัฒนำมำตรกำรกำรต่อต้ำนทุจริ ตให้สอดคล้องกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักปฏิบตั ิดำ้ นศีลธรรม
โดยจัดให้มีกำรประเมินควำมเสี่ ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรื อสุ่ มเสี่ ยงต่อกำรทุจริ ต และมีกำรจัดทำมำตรกำรเพื่อป้ องกัน
อย่ำงเหมำะสม โดยมีกำรสื่ อสำรภำยในองค์กรอย่ำงสม่ำเสมอ
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3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษทั ให้ควำมสำคัญกับกำรเคำรพสิ ทธิ มนุษยชน โดยมีควำมต้องกำรที่จะสร้ำงควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกัน
ทั้งภำยใน และภำยนอกองค์กร โดยบริ ษทั จะไม่ทำกำรใดที่เป็ นกำรละเมิดสิ ทธิ เสรี ภำพของบุคคลทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
ตลอดจนมีนโยบำยสนับสนุนและเคำรพกำรปกป้ องสิ ทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีกำรดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริ ษทั เข้ำไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับกำรล่วงละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนกำรบังคับใช้แรงงำน (Forced Labour) ต่อต้ำนกำรใช้แรงงำน
เด็ก (Child Labour) ให้ควำมเคำรพนับถือและปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ำยด้วยควำมเป็ นธรรมบนพื้นฐำนของศักดิ์ศรี
ควำมเป็ นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิ ด เชื้อชำติ เพศ อำยุ สี ผิว ศำสนำ สภำพร่ ำงกำย ฐำนะ ชำติตระกูล
ตลอดจนส่งเสริ มให้มีกำรเฝ้ ำระวังกำรปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนสิ ทธิ มนุษยชนภำยในบริ ษทั และส่ งเสริ มให้ผรู ้ ่ วมทุน คู่คำ้
และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ำย ปฏิบตั ิตำมหลักกำรสิ ทธิ มนุษยชนตำมมำตรฐำนสำกล และคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่
ได้รับควำมเสี ยหำยจำกกำรละเมิดสิ ทธิ อ ันเกิดจำกกำรดำเนิ นธุรกิจของบริ ษทั โดยพิจำรณำชดเชยค่ำเสี ยหำยให้ไม่ต่ำกว่ำ
อัตรำที่กฎหมำยกำหนด เป็ นต้น
4) การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษทั มีนโยบำยที่จะให้พนักงำนทุกคนอยูร่ ่ วมกันภำยใต้สภำพแวดล้อมกำรทำงำนที่มีควำมสุ ขและยอมรับซึ่ งกัน
และกัน และมีกำรปฏิบตั ิต่อพนักงำนทุกระดับเสมือนพี่นอ้ ง ไม่มีกำรเอำรัดเอำเปรี ยบซึ่ งกันและกัน ตลอดจนในด้ำนกำร
ดูแลพนักงำน บริ ษทั มีกำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคลในทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ด ตั้งแต่กำรสรรหำบุคลำกร
กำรพัฒนำบุคลำกร รวมทั้งมีกำรอบรมให้พนักงำนอย่ำงต่อเนื่ อง มีกำรกำหนดผลตอบแทนอย่ำงเป็ นธรรม และกำรจัด
สวัสดิกำรอย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังส่ งเสริ มและสนับสนุนให้พนักงำนทุกคนมีโอกำสที่จะก้ำวหน้ำ มีกำรเรี ยนรู ้
ในทุกระดับขององค์กรและพัฒนำทักษะเพื่อยกระดับกำรทำงำนให้มีควำมเป็ นมืออำชี พบนสภำพแวดล้อมกำรทำงำนที่
เหมำะสม โดยนโยบำยต่ำงๆ ของบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้
1) กำรจ่ำยค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรแก่พนักงำน
บริ ษทั มีนโนบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่เป็ นธรรม รวมถึงสร้ำงควำมมัน่ คงในสำยอำชีพและมีโอกำส
ก้ำวหน้ำในอำชีพอย่ำงเป็ นธรรม และจัดให้มีสวัสดิกำรด้ำนต่ำงๆ สำหรับพนักงำนของบริ ษทั ตำมที่กฎหมำยกำหนด เช่น
ประกันสังคม และนอกเหนือจำกที่กฎหมำยกำหนด เช่น มีประกันสุขภำพและอุบตั ิเหตุให้แก่พนักงำน รวมทั้งเงินช่วยเหลือ
ประเภทต่ำงๆ เช่น เงินช่วยเหลือพนักงำนสำหรับค่ำพิธีฌำปนกิจบิดำมำรดำที่เสี ยชีวิตของพนักงำน ทุนกำรศึกษำสำหรับ
บุตรพนักงำน เป็ นต้น
2) กำรพัฒนำควำมรู ้ศกั ยภำพของพนักงำน และกำรฝึ กอบรม
บริ ษทั มีนโยบำยส่งเสริ มกำรพัฒนำบุคลำกร โดยสนับสนุนให้พนักงำนมีกำรพัฒนำควำมรู ้ ควำมสำมำรถ
ศักยภำพ มีทศั นคติที่ดี มีคุณธรรมและจริ ยธรรม และกำรทำงำนเป็ นทีม โดยผ่ำนกระบวนกำรฝึ กอบรม กำรสัมมนำ กำรดู
งำน เพื่อให้พนักงำนได้รับกำรพัฒนำอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังได้สนับสนุนกำรพัฒนำองค์กรและทรัพยำกรบุคคลโดยเน้นกระบวนกำรทำงำนที่มี
ประสิ ทธิภำพ กำรกำหนดบทบำทหน้ำที่ของพนักงำนให้ชดั เจน กำรกำหนดผลตอบแทนที่เหมำะสม กำรพัฒนำระบบกำร
ประเมินและเพิ่มสมรรถนะกำรทำงำนของพนักงำน ที่ผำ่ นมำ บริ ษทั ได้จดั กำรฝึ กอบรมหลักสู ตรต่ำงๆ อำทิ หลักสู ตรระบบ
บริ หำรคุณภำพ หลักสูตรภำวะควำมเป็ นผูน้ ำ เป็ นต้น
3) นโยบำยควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย
บริ ษทั กำหนดนโยบำยที่สนับสนุนให้พนักงำนปฏิบตั ิงำนได้อย่ำงปลอดภัย และมีสุขอนำมัยในสถำนที่
ทำงำนที่ดี บริ ษทั มุ่งเน้นกำรป้ องกันอุบตั ิเหตุที่อำจเกิดขึ้นได้อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และจะเสริ มสร้ำงให้พนักงำนมี
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จิตสำนึกด้ำนควำมปลอดภัย อีกทั้งมีกำรให้ควำมรู ้ผ่ำนกำรฝึ กอบรม และส่ งเสริ มให้พนักงำนมีสุขภำพอนำมัยที่ดี (และไม่
ทำกำรใดที่เป็ นผลร้ำยต่อสุขภำพ อนำมัยแก่ลูกค้ำหรื อผูร้ ับบริ กำร) รวมถึงดูแลสถำนที่ทำงำนให้ถูกสุ ขลักษณะ และมีควำม
ปลอดภัยอยูเ่ สมอ
5) ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษทั ดำเนิ นธุ รกิ จในส่ วนของกำรผลิตสิ นค้ำปศุสัตว์แบบบูรณำกำร บริ ษทั จึงให้ควำมสำคัญในเรื่ องของกำร
ควบคุมคุณภำพควำมปลอดภัยของปศุสัตว์ โดยบริ ษทั ตระหนักดีว่ำ “คุณภำพและควำมปลอดภัยทำงด้ำนอำหำร” เป็ น
พื้นฐำนสำคัญยิ่งของกำรดำเนิ นธุรกิจ ตลอดจนควำมพร้อมของบุคลำกรที่มีคุณภำพ ควบคู่ไปกับมำตรกำรเข้มงวดในกำร
ประกันคุณภำพ
6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
บริ ษทั มีนโยบำยด้ำนกำรคุม้ ครองสิ่ งแวดล้อม โดยที่ผำ่ นมำบริ ษทั มีกำรบริ หำรจัดกำร โดยคำนึ งถึงควำมปลอดภัย
ต่อสิ่ งแวดล้อมในทุกกระบวนกำรทำงธุ รกิจ อำทิเช่น กำรทำกำรสำรวจและทำรำยงำนผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมก่อนกำร
ก่อสร้ำงอย่ำงเข้มงวด มีกำรวำงระบบและระเบี ยบในกำรดำเนิ นงำน ไม่ให้สร้ำงผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมและชุมชน
โดยรอบ นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังให้ควำมสำคัญกับกำรจัดกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติให้มีประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ด โดยมีกำรนำผล
พลอยได้หรื อของเหลือจำกกำรผลิตกลับมำใช้ประโยชน์ให้ได้มำกที่สุด รวมทั้งมีกำรบำบัดของเสี ยจำกกระบวนกำรผลิตที่มี
คุณภำพ ได้มำตรฐำน และมีกำรประเมินระบบบริ หำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อมอย่ำงถูกต้อง
นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังได้กำหนดนโยบำยอนุ รักษ์พลังงำน เพื่อใช้เป็ นแนวทำงในกำรดำเนิ นงำนด้ำนพลังงำน
เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภำพ และประโยชน์สูงสุ ด โดยกำหนดให้กำรอนุรักษ์พลังงำนเป็ นส่ วนหนึ่ งของกำรดำเนิ นงำน บริ ษทั
ดำเนินกำรปรับปรุ งประสิ ทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงต่อเนื่ องให้เหมำะสมกับธุรกิจ กำหนดแผนเป้ ำหมำยและมำตรกำร
อนุ รักษ์พลังงำนในแต่ละปี และสื่ อสำรให้พนักงำนทุ กคนเข้ำใจและปฏิ บตั ิ ได้อย่ำงถูกต้อง บริ ษทั ให้กำรสนับสนุ น
ทรัพยำกรด้ำนบุคลำกร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนฝึ กอบรม และอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม เพื่อปรับปรุ งพัฒนำงำนด้ำนกำรจัด
กำรพลังงำน และให้มีกำรทบทวน ปรับปรุ งนโยบำย เป้ ำหมำย และแผนดำเนินงำนด้ำนพลังงำนเป็ นประจำทุกปี
บริ ษทั มีนโยบำยกำรจัดกำรมลพิษและของเสี ยดังนี้
1) มลพิษทำงอำกำศ
บริ ษทั มีระบบกำจัดมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภำยนอกโรงงำนและมีกำรติดตำมเฝ้ ำระวังผลกำรตรวจวัด
ค่ำที่ ปล่อยออกสู่ ภำยนอกให้เป็ นไปตำมที่ กฎหมำยกำหนด โดยผูท้ ี่ รับอนุ ญำตจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรมจะทำกำร
ตรวจวัด ปี ละ 1 ครั้ง
2) มลพิษทำงน้ ำ
บริ ษทั มีกำรควบคุมระบบบำบัดน้ ำเสี ยให้มีประสิ ทธิภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนของกฎหมำยกำหนด
รวมถึงมีเทคโนโลยีที่เหมำะสมและมีประสิ ทธิ ภำพสู งในกำรบำบัดน้ ำเสี ย และมีกำรติดตำมและวัดผลคุณภำพน้ ำทิ้งก่อน
ปล่อยออกสู่ ภำยนอก เพื่อให้ได้คุณภำพน้ ำทิ้งที่เป็ นไปตำมกฎหมำยกำหนดและไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิ เวศโดยรวม
นอกจำกนี้ ยังให้ควำมสำคัญกับกำรนำน้ ำเสี ยที่ผำ่ นกำรบำบัดแล้วหมุนเวียนกลับมำใช้ใหม่อีกด้วย
3) ของเสี ย
บริ ษทั มีกำรจัดกำรของเสี ยแยกตำมประเภทของเสี ยตำมที่กฎหมำยกำหนด และมีระบบป้ องกันกำร
ปนเปื้ อนสิ่ งแวดล้อมตั้งแต่กำรจัดเก็บ กำรขนส่ง และกำรกำจัด อีกทั้งมีระบบบริ หำรจัดกำรของเสี ยอันตรำย กำรคัดแยกของ
เสี ยในแต่ละประเภท ซึ่งรวมถึงกำรจัดทำระบบกำรจัดกำรภำยใน บัญชีปริ มำณของเสี ยที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน กำรรวบรวม
จัดเก็บอย่ำงถูกวิธี กำรส่งไปกำจัดโดยผูท้ ี่ได้รับอนุญำตจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม
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7) การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม (after process)
ในปี 2559 บมจ.ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป มุ่งเน้นกำรดำเนินโครงกำรและกิจกรรมที่ส่งเสริ มด้ำนสุขภำพที่ดีของคนในชุมชน
และสัง คมส่ ว น จึ ง ด ำเนิ น กิ จ กรรมหรื อ โครงกำรต่ ำ งๆ ภำยใต้แ นวคิ ด “สุ ข ภำพดี เริ่ ม ที่ . ..อำหำร ชุ ม ชน สัง คม และ
สิ่ งแวดล้อม”
1) สุ ขภำพดี เริ่ มที่ ...อำหำร โดยบริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มกำรบริ โภคอำหำรที่ ดีต่อสุ ขอนำมัยและควำมปลอดภัยต่อ
โรงเรี ยน ชุมชน และสังคมส่วนรวม ด้วยผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ ที่ดีต่อโภชนำกำรสำหรับทุกๆ คน
2) สุ ขภำพดี เริ่ มที่...ชุมชน บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มสุ ขภำพที่ ดีแก่ชุมชนผ่ำนกิ จกรรมที่ ส่งเสริ มคุณภำพชีวิตในด้ำน
ต่ำงๆ อำทิ กำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม เป็ นต้น
3) สุขภำพดี เริ่ มที่...สิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ฯ คำนึ งถึงสิ่ งแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกพื้นที่ ด้วยกำรดำเนิ นกำร
ป้ องกันและลดผลกระทบด้ำนสิ่ งแวดล้อมต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม
4) สุ ข ภำพดี เริ่ มที่ . ..สั ง คม บริ ษัท ฯ ให้ ค วำมส ำคัญ กั บ กำรคื น ก ำไรสู่ สั ง คม โดยเป็ นนโยบำยเพื่ อ
สำธำรณประโยชน์ เน้นกำรดำเนิ นกิจกรรมที่ ใช้ผลิตภัณฑ์หรื อควำมสำมำรถของบุคลำกรและกำรเป็ นจิ ต
อำสำ (volunteer) เพื่อกำรมีส่วนร่ วมพัฒนำสังคมตำมแนวคิดกำรขับเคลื่อนสังคมอย่ำงยัง่ ยืน
8) การจัดทารายงาน
บมจ.ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป ได้จดั ทำรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2559 โดยแยกเล่มจำกรำยงำนประจำปี
(Annual Report 2016) เป็ นฉบับแรก อ้ำงอิงตำมแนวทำงกำรรำยงำนของ Global Reporting Initiatives Version GRI G4 เพื่อ
เผยแพร่ ขอ้ มูลกำรดำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ฯ ซึ่งเป็ นกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของ บมจ.ไทย
ฟู้ ดส์ กรุ๊ ป ในรอบปี ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2559 ถึ ง วันที่ 31 ธันวำคม 2559 เผยแพร่ ผ่ำนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
www.tfg.co.th
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