ซีซีเอส แผนกยูโรฟูด จับมือ สมาคมภัตตาคารไทย
สนั บสนุน โครงการ พม. เราไมทิ ้งกัน

ดร.ปรเมธี วิลศิริ (กลางขวา) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมน
ั ่ คงของมนุษย เป็ นตัวแทนรับมอบ วัตถุดิบ
ประกอบอาหาร เพื่อสงใหครัวกลางไดนําไปปรุงอาหารแจกประชาชน ผูไดรับผลกระทบจาก COVID-19 ในโครงการ
“พม. เราไมทงิ้ กัน” โดยมี นายโทมัส ฟรองซัวส เดวิส ซันเชส (กลางซาย) กรรมการผูจัดการ บริษท
ั  พาณิชยการ
แหงประเทศไทย จํากัด และ นางฐนิวรรณ กุลมงคล (ที่ 2 จากซาย) สมาคมภัตตาคารไทย เป็ นตัวแทนสงมอบ
ไสกรอกหมูและไก จํานวน 1,393 กิโลกรัม และ ผลิตภัณฑทดแทนเนื้อสัตว (รูปทรงเบอรเกอร) จํานวน 8,610 ชิน
้ 
หรือ 199 ลังรวมมูลคากวา 1 ลานบาท ณ บริเวณโถงชน
ั ้  1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมน
ั ่ คงของมนุษย
เมื่อเร็ว ๆ นี้
นายโทมัส ฟรองซัวส เดวิส ซันเชส กรรมการผูจัดการ บริษท
ั  พานิชยการแหงประเทศไทย จํากัด กลาววา “บริษท
ั ฯ
เป็ นผูจัดจําหนายวัตถุดิบประกอบอาหารนําเขาจากยุโรป ตัง้ ใจมอบวัตถุดิบคุณภาพ ไดแก ไสกรอกหมูและไก จํานว
น 1,393 กิโลกรัม และ ผลิตภัณฑทดแทนเนื้อสัตว (รูปทรงเบอรเกอร) จํานวน 8,610 ชิน
้  หรือ 199 ลัง รวมมูลคา
กวา 1 ลานบาท เพื่อมอบผานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมน
ั ่ คงของมนุษย นํ าไปใชในโครงการ “พม. เรา
ไมทงิ้ กัน” เพื่อนําไปใชปรุงอาหารแจกใหกับประชาชนผูไดรับผลกระทบจาก COVID-19 ซึ่งจะกระจายไปยังครัว
กลาง จํานวน 10 แหง ทัว
่ เขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ยิ่งไปกวานัน
้  ยังได จับมือกับ สมาคมภัตตาคารไทย

นํ าวัตถุดิบประกอบอาหาร ไปให รานอาหารอาสาสมัคร นํ าไปปรุงเป็ นเมนูอาหารมอบใหกับ บุคลากรทางการแพทย
และแจกใหประชาชน ในเขตบางซ่ อ
ื  จังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ทัง้ นี้ บริษท
ั ฯ รูสึกยินดีเป็ นอยาง
ยิ่งที่มีสวนรวมในการชวยบรรเทาความเดือนรอนใหกับผูไดรับผลกระทบ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานอาหาร ที่นับเป็ น
ปั จจัยสําคัญตอการดํารงชีวิต รวมถึง ไดเป็ นสวนหนึ่งในการนํา “รอยยม
ิ้ ” ของพี่นองชาวไทยใหกลับคืนสูสังคม”
นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย กลาววา “รูสึกยินดีเป็ นอยางยิ่ง ที่ไดรวมกับ บริษท
ั  พาณิชยการ
แหงประเทศไทย แผนกยูโรฟูด โดยจะนําวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ไปสมทบกับโครงการแจกอาหารใหกับ
ประชาชน ภายใตการดูแลของ สมาคมภัตตาคารไทย ที่ดําเนินการมาอยางตอเนื่องในดานการชวยเหลือผูไดรับผลก
ระทบจาก COVID-19 สําหรับ รานอาหาร ที่อาสานําวัตถุดิบจาก บริษท
ั  พาณิชยการแหงประเทศไทย แผนกยูโรฟูด
นํ าไปประกอบอาหารแจกประชาชน ไดแก รานวิเศษไกยาง ปรุงและนําอาหารไปแจกที่ ขางโบสถหลวงพอเสือ วัด
สรอยทอง และประชาชนในยานใกลเคียง รานเจญา สมตําเมืองทอง ปรุงและนําอาหารไปมอบใหแก สภาสังเคราะห
แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ และนําแจกคนงานกอสราง แถวเมืองทองธานี นอกจากนี้ สมาคมภัตตาคาร
ไทย เชื่อวาในระยะยาว ยังมีประชาชนผูไดรับผลกระทบจาก COVID-19 ครัง้ นี้ เป็ นจํานวนมาก สมาคมฯ ก็ยังจะ
สานตอภาระกิจ ดวยการรวมกับรานอาหารตาง ๆ เดินหน า ประกอบอาหาร เพื่อชวยเหลือผูไดรับผลกระทบตอไป
อยางเต็มกําลัง ทัง้ นี้ ยินดีรับวัตถุดิบในการประกอบอาหารจากองคภาคธุรกิจตาง ๆ การชวยเหลือเกื้อกูลซ่ งึ กันและ
กัน จะชวยทําใหทุก ๆ คน ผานพนวิกฤติไปได “เราจะผานวิกฤตินี้ไปดวยกัน”
สําหรับ โครงการ พม. เราไมทงิ้ กัน จัดตงั ้ ข้ น
ึ มา เพื่อชวยเหลือประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาด
COVID-19 อาทิ ประชาชน 286 ชุมชนของ กรุงเทพมหานคร ประชาชน 195 ชุมชน ภายใตการดูแลของ พอช.
และการเคหะแหงชาติ จํานวน 91 ชุมชน โดยมีการจัดตงั ้ ครัวกลาง จํานวน 10 แหง คือ
• ครัวกลางชุมชน เขตลาดพราว (วัดลาดพราว)
• ครัวกลางชุมชน เขตบางกอกนอย (วัดอมรทายิการาม)
• ครัวกลางชุมชน เขตดอนเมือง (ตรงขามรานเจเลง)
• ครัวกลางชุมชน เขตคลองเตย
• ชุมชนรุงมณี เขตวังทองหลาง
• ชุมชนซอยสวนพลู เขตสาทร
• บานมิตรไมตรีดินแดง
• ศูนยพักพิง จังหวัดปทุมธานี
• ศูนยคนไรบาน สุวิทย วัดหนู บางกอกนอย
• ศูนยคนไรบานปทุมธานี

