Economic
Social
Environment

สารบัญ
3 สารจากกรรมการผู้อ�ำนวยการ

4 รู้จัก TFMAMA

10 การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย

12 การประเมินประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืน
16 การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ
19 การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

21 การบริหารจัดการความเสี่ยง

28 การต่อต้านคอร์รัปชัน

33 การบริหารจัดการนวัตกรรม

37 การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์

53 ผลการด�ำเนินงานเชิงเศรษฐกิจ

54 การบริหารทรัพยากรบุคคล
70 การสร้างชุมชนอย่างยั่งยืน

75 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

86 GRI Content Index

r

Gr

he

nably T
i
a
t
s
u
og
S
et
w
o

2

สารจากกรรมการผู้อ�ำนวยการ

(102-14)

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก
ในปัจจุบนั อันเนือ่ งมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ส่งผล
ให้ความคาดหวังของผู้บริโภค การแข่งขันทางธุรกิจ และการ
ปรับเปลี่ยนทางสังคมรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา ท�ำให้บริษัทฯ
ต้องตระหนักและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความท้าทาย
ในหลากหลายด้าน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ จะยังคงยึดมัน่ และปฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศน์
ค่านิยม และพันธกิจของบริษัทฯ อย่างแน่วแน่ เพื่อเป็น
รากฐานส�ำคัญในการน�ำพาบริษัทฯ ไปสู่ความยั่งยืน
บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะ
บริษทั ฯ ชัน้ น�ำระดับโลกในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ตามมาตรฐานระดับสากล มีความปลอดภัย และมีความ
มุง่ มัน่ ตระหนักถึงบทบาทในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการ
ด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาตลอดกว่า 48 ปี
ซึ่งการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในรอบปี 2563 มีดังนี้
ด้านเศรษฐกิจ บริษัทฯ ได้ด�ำเนินงานโครงการ
ความร่วมมือทีส่ ำ� คัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น การบริหาร
จัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ การสนับสนุนวัตถุดิบ
จากชุมชนท้องถิน่ ในการผลิตอาหาร การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้บริโภค เป็นต้น
ด้ า นสังคม บริษัทฯ ด�ำเนินงานความรั บผิ ดชอบ
ต่อสังคมที่ส�ำคัญหลายด้าน เช่น การด�ำเนินงานด้านความ
ปลอดภัยในกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
การส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่งเสริมสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงาน การพัฒนาบุคลากรในบริษัทฯ ให้มี
ความรู้ความสามารถ รวมถึงกิจกรรมช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อย
โอกาสในสังคม เป็นต้น

ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบธุรกิจ จึงได้ปรับปรุงการ
ด�ำเนินงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการด�ำเนินงาน
ที่ส�ำคัญ เช่น โครงการพลังงานสะอาด โดยการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) มาใช้ในโรงงาน
โครงการบ�ำรุงรักษาระบบบ�ำบัดอากาศเสียแบบเปียก (Wet
Scrubber) เพือ่ ป้องกันมลภาวะทางอากาศและลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม การดูแลและบ�ำบัดน�้ำเสียก่อนปล่อยสู่แหล่ง
น�ำ้ ธรรมชาติ รวมถึงการบริหารจัดการของเสียทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เป็นต้น
สุดท้ายนี้ ในฐานะตัวแทนกรรมการบริษทั ฯ ขอขอบคุณ
ผูบ้ ริหารและบุคลากรทุกคน ทีท่ มุ่ เทก�ำลังกาย ก�ำลังใจในการ
ช่วยกันผลักดัน สนับสนุน ตลอดจนมีสว่ นร่วมในการขับเคลือ่ น
การพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และขอขอบคุณ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่ให้การสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และบริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่น
ทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและพร้อมทีจ่ ะ
เติบโตและเคียงข้างไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่าง
ยั่งยืนตลอดไป

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์
กรรมการผู้อ�ำนวยการ
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานความยั่ง ยืน 2563
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รู้จัก TFMAMA
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)(102-1) เป็นบริษัทมหาชน ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย จากการ
จดทะเบียนควบรวมบริษัท เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ระหว่าง บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) (“TF”) กับ
บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จ�ำกัด (มหาชน) (“PR”) ได้รับมาซึ่งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของ
ทัง้ สองบริษทั ดังกล่าวโดยผลของกฎหมาย โดยมีบริษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ เป็นบริษทั มหาชนทีจ่ ดทะเบียน
จัดตั้งในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่
ผลิตภัณฑ์บะหมี่และอาหารกึ่งส�ำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ขนมปังกรอบ น�้ำผลไม้ และบรรจุภัณฑ์ ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุน
จดทะเบียนและทุนช�ำระแล้วเท่ากับ 329,704,014 บาท และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อย่อ
หลักทรัพย์ “TFMAMA” (102-5)
วิสัยทัศน์

(102-16)

่ บ
เป็นผูน
้ ำ� ระดับโลกในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและแบรนด์สน
ิ ค้าทีผ
ู้ ริโภคยอมรับ
และพึงพอใจให้มีอยู่ในทุกครัวเรือน โดยเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความปลอดภัย
และคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล ภายใต้การด�ำเนินธุรกิจที่สร้างสรรค์และ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

พันธกิจ

(102-16)

มุ่งเน้นให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด ด้วยผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ รสชาติอร่อย ค�ำนึงถึงหลัก
โภชนาการที่ดี รวมทั้งความสะดวกและปลอดภัย ด้วยราคาที่เหมาะสม
พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามเชี่ ย วชาญในการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ พั ฒ นาองค์ ก รไปสู่ อ งค์ ก รแห่ ง
การเรียนรู้ส�ำหรับทุก ๆ คน
เพิ่ มศักยภาพในการผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัยควบคู่กับการวิจัยและพั ฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้าง
นวั ต กรรมทางอาหาร พร้ อ มด้ ว ยระบบการบริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพบนพื้ น ฐานของข้ อ มู ล
ขนาดใหญ่ (Big Data)
มองหาโอกาสและช่องทางการตลาดเพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องครอบคลุมในทุกภูมิภาค
ทั่วโลก
สร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียและให้ความส�ำคัญอย่างจริงจังในการรับผิดชอบต่อสังคม
การดู แ ลรั ก ษาทรั พ ยากรทางธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยใช้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลเพื่ อ พั ฒ นา
อย่างยั่งยืน

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
มุ่งมั่นในการด�ำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบ
กิจการขององค์กร โดยยึดหลักการด�ำเนินธุรกิจทีโ่ ปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลัก
สิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มุ่งมั่นในการผลิตอาหารกึ่งส�ำเร็จรูปที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และค�ำนึงถึงผล
กระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของลูกค้า กฎหมาย และข้อก�ำหนดอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุง ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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บริษัท ไทยเพรซิ เดนท์ ฟู ดส์ จ� ำกั ด (มหาชน)

แหล่งการด�ำเนินงานทีส
่ �ำคัญ (102-4, 102-6, 102-7)
บริษัทฯ มีโรงงานผลิต 5 แห่ง ได้แก่ โรงงานชลบุรี โรงงานล�ำพูน โรงงานระยอง โรงงานราชบุรี 1 และโรงงานราชบุรี 2
ซึ่งโรงงานชลบุรีและโรงงานล�ำพูนผลิตบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป โรงงานระยองผลิตบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปและขนมปังกรอบ และโรงงาน
ราชบุรี 1 และ 2 ผลิตผลิตภัณฑ์กึ่งส�ำเร็จรูปที่แปรรูปจากข้าว
ก�ำลังการผลิต
โรงงาน

บะหมี่และอาหารกึ่งส�ำเร็จรูปและขนมปั งกรอบ (ตัน/วัน)
ก�ำลังการผลิต

โรงงานชลบุรี
โรงงานล�ำพูน
โรงงานระยอง
โรงงานราชบุรี 1 และ 2
รวม

4%

ผลิตจริง

254.84
84.24
129.26
59.76
528.10

23%

283.22
105.29
115.86
49.97
554.34

50%

19%
4%

กลุ่มประเทศที่ส่งออก
ตลาดต่างประเทศ

เอเชีย
ออสเตรเลีย
ยุโรป
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา
แอฟริกา

ร้อยละ (%)
ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

50%
4%
23%
4%
19%
-

51%
3%
28%
3%
15%
-

46%
4%
30%
3%
16%
1%

* งบการเงินเฉพาะบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) ไม่ได้รวมถึงบริษัทย่อยอื่น ๆ
รายงานความยั่ง ยืน 2563
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ภาพรวมการด�ำเนินงาน
และรางวัลแห่งความส�ำเร็จของบริษัทฯ ในปี 2563
ด้านเศรษฐกิจ
ไม่พบว่ามีกรณีทุจริตคอร์รัปชัน
มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม

159,588,221 บาท

ไม่ได้รับผลกระทบและไม่ถูกคุกคามระบบสารสนเทศของบริษัทฯ

330 ราย
จ�ำนวนนวัตกรรมทั้งหมด 8 นวัตกรรม ที่ช่วยส่งเสริมการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
งบประมาณการซื้อวัตถุดิบจากคู่ค้าทั้งหมด 7,963,370,375.58 บาท
งบประมาณการซื้อวัตถุดิบจากคู่ค้าท้องถิ่น 1,490,319,708.11 บาท
จ�ำนวนคู่ค้าทั้งหมด

ไม่พบกรณีที่บริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

(307-1, 419-1)

ด้านสิ่งแวดล้อม
100 ของคู่ค้ารายใหม่ ที่ได้รับการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
ประหยัดพลังงานได้ถึง 11,737.14 กิกะจูล
บริษัทฯ มีอัตราความเข้มข้นของการใช้พลังงานต่อรายได้ คิดเป็น 59,915,176.96 จูลต่อบาท (302-3)
บริษัทฯ มีอัตราความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้คิดเป็น 0.0017 กิโลคาร์บอนไดออกไซด์ต่อบาท
ร้อยละ

(ค�ำนวนจากการใช้พลังงานไฟฟ้า)

1,951,625.56 กิโลคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ปริมาณการใช้น้�ำทั้งหมด 8,185.07 เมกะลิตร
ปริมาณน�้ำทิ้งทั้งหมด 13,477.34 เมกะลิตร
ปริมาณของเสียทั้งหมด 3,172.78 ตัน
จ�ำนวนข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม 2 ข้อร้องเรียน
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้

ด้านสังคม
100 ของผลิตภัณฑ์ทัง้ หมดได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและแสดงฉลากโภชนาการ
ร้อยละ 100 ของผลิตภัณฑ์ทัง
้ หมดถูกด�ำเนินการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ร้อยละ 22.68 ของผลิตภัณฑ์ทัง
้ หมดที่ได้รับเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพ (Healthier Logo Choice)
ร้อยละ

จากการก�ำหนดปริมาณโซเดียมให้เป็นไปตามเกณฑ์
ผลิตภัณฑ์จ�ำนวน

12 ชนิดที่ได้รับการเติม Vitamin Premix เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค

ไม่พบเหตุการณ์ข้อมูลของลูกค้าและคู่ค้ารัว
่ ไหล

89.75 พึงพอใจต่อการด�ำเนินงานด้านการบริการของบริษัทฯ
ลูกค้าต่างประเทศ ให้คะแนนความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ 4.25 คะแนน
จ�ำนวนพนักงานและลูกจ้างทัง
้ หมด 5,777 คน
คนในท้องถิน
้ หมด
่ ที่ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 72.41 ของผู้บริหารระดับสูงทัง
จ�ำนวนชัว
่ โมงการฝึกอบรมเฉลี่ย 20 ชัว
่ โมง/คน/ปี
ร้อยละ 0.36 ของจ�ำนวนอัตราการบาดเจ็บของบุคลากรในบริษัทฯ
ลูกค้าในประเทศ ร้อยละ

ไม่พบพนักงานที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19
บริษัทฯ จัดสรรเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับผู้บริหารและพนักงานจ�ำนวน
ร้อยละ

26,543,606.75 บาท

1.94 ของพนักงานเกษียณอายุที่ได้รับการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง

ไม่พบจ�ำนวนเหตุการณ์ที่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน การใช้แรงงานเด็ก/แรงงานเกณฑ์และแรงงานบังคับ
บริษัทฯ ให้การสนับสนุนกับกลุ่มผู้พิการจ�ำนวน
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บริษัท ไทยเพรซิ เดนท์ ฟู ดส์ จ� ำกั ด (มหาชน)

33 ราย คิดเป็นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 3,709,860 บาท

(305-4)

รางวัลแห่งความส�ำเร็จ

แบรนด์ “มาม่า” ได้รับรางวัลการยอมรับให้เป็นแบรนด์ที่ครอง

มาสคอต “น้ อ งม่ า ” ได้ รั บ รางวั ล The best corporate

ความน่าเชื่อถืออันดับ 1 ในกลุ่มสินค้าบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป “2020

character of the year 2020

Thailand’s Most Admired Brand”

บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศ “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี กลุ่ม

บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” Thailand

เกษตรและอุตสาหกรรม” Money & Banking Awards 2020

Sustainability Investment (THSI) 2020

บริษัทฯ ได้รับการประเมินในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี (AGM) ในระดับ “ดีเยี่ยม”			
โดยได้รับ 100 คะแนนเต็ม จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์			
ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring)
บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” Thailand Sustainability Investment 			
(THSI) 2020 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition ในการเปิ ดเผย			
ข้อมูลความยั่งยืน จากสถาบันไทยพั ฒน์
บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศ “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม”				
จากงาน Money & Banking Awards 2020 จากบริษัทฯ ที่มีผลประกอบการรวม				
ยอดเยี่ยมในรอบปี 2563
มาสคอต “น้องม่า” ได้รับรางวัล The best corporate character of the year 2020 			
ในงานมหกรรมดิจิทัล คอนเทนต์ “Bangkok International Digital Content Festival			
2020” ครั้งที่ 7
แบรนด์ “มาม่า” ได้รับรางวัลการยอมรับให้เป็ นแบรนด์ที่ครองความน่าเชื่อถืออันดับ 1 				
ในกลุ่มสินค้าบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป “2020 Thailand’s Most Admired Brand”

รายงานความยั่ง ยืน 2563
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ธุรกิจของบริษัทในเครือ (102-2)

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย(1) รวมทั้งสิ้น 11 บริษัท และมีบริษัทร่วม(2) รวมทั้งสิ้น 6 บริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธุรกิจ 5 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มธุรกิจอาหาร

บริษัท

•
•
•
•
•
•
•

บริษัท เพรซิเดนท์โคราคุเอ็น จ�ำกัด(1)
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (ฮังการี) จ�ำกัด(1)
บริษัท คาลอลไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (บีดี) จ�ำกัด(1)
บริษัท ไทซันฟูดส์ จ�ำกัด(1)
บริษัท อิระวดี ซัคเซสเวนเจอร์ฟูดส์ จ�ำกัด(1)
บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) (1)
บริษัท เพรซิเดนท์ฟูดส์ (คัมโบเดีย) จ�ำกัด(2)

ประเภทธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจัดจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์บะหมี่และอาหารกึ่งส�ำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์
เบเกอรี่ ขนมปังกรอบ น�้ำผลไม้ ส�ำหรับจ�ำหน่ายทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมาย
การค้า MAMA, MAMY, PAPA, PAMA, HANDI RICE,
PRESIDENT RICE, FARMHOUSE, BISSIN, HOMEY,
GREENMATE, KELLY และ TAISUN

2. กลุ่มธุรกิจวัตถุดิบ
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บริษัท

ประเภทธุรกิจ

• บริษัท เพรซิเดนท์ฟลาวมิลล์ จ�ำกัด(1)
• บริษัท เคอรี่ฟลาวมิลล์ จ�ำกัด(2)
• บริษทั ไทยอินสแตนท์โพรดักส์ จ�ำกัด(2)

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตวัตถุดิบแป้งสาลีส�ำหรับ
ผลิตภัณฑ์บะหมี่ และวัตถุดิบข้าวส�ำหรับผลิตภัณฑ์
ที่แปรรูปจากข้าว

บริษัท ไทยเพรซิ เดนท์ ฟู ดส์ จ� ำกั ด (มหาชน)

3. กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์

บริษัท

• บริษัท ไทยอันเป่า ผลิตภัณฑ์กระดาษ จ�ำกัด(1)
• บริษัท ไดอิชิแพคเกจจิ้ง จ�ำกัด(1)
• บริษทั อันเป่า เอ็นไวรอนเมนท์ ไซน์เอ็นซ์
แอนด์ เทคโนโลยี จ�ำกัด(2)

		

ประเภทธุรกิจ

บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์ ประกอบด้วย
ฟิล์มห่ออย่างอ่อนบรรจุอาหาร และถ้วยกระดาษ

4. กลุ่มธุรกิจลงทุน

บริษัท

• บริษัท ไทย-เมียนม่าร์ ซัคเซส เวนเจอร์ จ�ำกัด(2)
• บริษัท เพรซิเดนท์ ดี เวนเจอร์ จ�ำกัด(1)

ประเภทธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจลงทุน และ/หรือ ให้กู้ยืมเงินใน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

5. กลุ่มธุรกิจอื่นๆ

บริษัท

• บริษัท ซันโกแมชชินเนอรี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด(2)
• บริษัท เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูด จ�ำกัด(1)

ประเภทธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจตัวแทน นายหน้า ส่งออก
ประกอบเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติ

รายงานความยั่ง ยืน 2563
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การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย
การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อน�ำข้อคิดเห็นมาเป็น
ส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กร เพื่อสร้างให้เกิดความสมดุลระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์
ที่แนบแน่น มั่นคง และยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ด้วยพื้นที่การด�ำเนินงานขององค์กรซึ่งมีความหลากหลายอยู่
ทั่วประเทศ จึงท�ำให้การสร้างการมีส่วนร่วมมีขอบเขตกว้างขวาง ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเป็นจ�ำนวนมาก ทั้งนี้บริษัทฯ
ได้จ�ำแนกผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสัมพันธ์อันเกิดจากกิจกรรมของบริษัทฯ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่
พนักงาน ลูกค้า/ผู้บริโภค คู่ค้า หน่วยงานก�ำกับ ผู้ถือหุ้น และชุมชนและสิ่งแวดล้อม และให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อต้องการทราบถึงความคาดหวังและประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มให้ความส�ำคัญที่สุด อีกทั้ง
ยังเป็นการรวบรวมประเด็นความต้องการและคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านกิจกรรมและช่องทางต่าง ๆ เช่น การรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การพบปะพูดคุยในโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อน�ำผลความคาดหวังมาพัฒนาปรับปรุง
การด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการด�ำเนินงานอย่างยั่งยืนต่อไป (102-42)
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พนักงาน

ลูกค้า/ผู้บริโภค

คู่ค้า

หน่วยงานก�ำกับ

ผู้ถือหุ้น

ชุมชนและสิง
่ แวดล้อม

บริษัท ไทยเพรซิ เดนท์ ฟู ดส์ จ� ำกั ด (มหาชน)

กรอบการด�ำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

(102-40)

ช่องทางในการสานสัมพันธ์

ความคาดหวังและประเด็นส�ำคัญ

(102-43)

(102-42)

พนักงาน

• สนทนากลุ่มย่อยจ�ำนวน 12 ครั้ง
• ประกาศและเผยแพร่ผ่านระบบอินทราเน็ต
31 ครั้ง
• การส�ำรวจความคิดเห็นและช่องทาง
รับความคิดเห็น 12 ครั้ง
• เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดการ
สวัสดิการและความปลอดภัยในการท�ำงาน
รวมถึงเรื่องอื่น ๆ 12 ครั้ง
• กิจกรรมของบริษัทฯ 8 ครั้ง

• ได้รับการจ้างงานและปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม
• ได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม
ไม่เลือกปฏิบัติและสอดคล้องกับค่าครองชีพ
• มีสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ปลอดภัย
และมีสุขภาวะที่ดี
• ได้รับการพัฒนาความรู้และความก้าวหน้า
ในอาชีพ
• เคารพต่อสิทธิมนุษยชน
• สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการก�ำหนด
ทิศทางการด�ำเนินงานของบริษัทฯ

ลูกค้า/ผู้บริโภค

• กระบวนการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า
และความปลอดภัย 337 ครั้ง
• เว็บไซต์ของบริษัทฯ
• การเข้าพบในวาระต่าง ๆ 40 ครั้ง

• ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย
และตรงตามเวลา
• ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง
และเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า
• มีระบบและกระบวนการรับข้อร้องเรียน
และการจัดการต่อข้อร้องเรียน

คู่ค้า

• ประชุมประจ�ำปี เพื่อแจ้งนโยบายการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน
• เว็บไซต์ของบริษัทฯ
• สนทนากลุ่มย่อย (เฉพาะคู่ค้าที่พบปัญหา
ในการตรวจประเมินไม่ผ่าน หรือมีการแก้ไข)
• น�ำเสนอข้อมูลรายงานประจ�ำปี

• ปฏิบัติตามสัญญาอย่างเป็นธรรม โปร่งใส
และเสมอภาค
• จัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย
และตรงตามเวลา
• แลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนาร่วมกัน
ด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม

หน่วยงานก�ำกับ

• เว็บไซต์ของบริษัทฯ

•
•
•
•
•

ผู้ถือหุ้น

• การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
• เว็บไซต์ของบริษัทฯ
• การเผยแพร่ในรายงานประจ�ำปี,
รายงานแบบ 56-1 และรายงานอื่น ๆ

• สิทธิของผู้ถือหุ้น
• การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
• รายงานผลการด�ำเนินงานที่ถูกต้อง
ครบถ้วน ภายในเวลาที่ก�ำหนด
• จ่ายเงินปันผลอย่างสม�่ำเสมอ และบริษัทฯ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง
• มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ
และเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วม

ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม

• เว็บไซต์ของบริษัทฯ
• การพบปะชุมชนในโอกาสต่าง ๆ 4 ครั้ง
• สื่อสารและด�ำเนินโครงการพัฒนาชุมชน 5 ครั้ง

• มีความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
• ร่วมกันพัฒนาชุมชนและส่งเสริมด้านอาชีพ
สุขภาพ ความรู้ และวัฒนธรรม
• การบริหารจัดการของเสียและมลภาวะ
ทางอากาศ
• ดูแลและปกป้องสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติตามกฎหมาย
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
ดูแลให้มีการจ้างงานอย่างถูกต้อง
มีสภาพการท�ำงานที่ปลอดภัย
ให้สิทธิเท่าเทียมกัน

รายงานความยั่ง ยืน 2563
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การประเมินประเด็นส�ำคัญด้านความยัง
่ ยืน
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บริษัทฯ จัดท�ำรายงานฉบับนี้ขึ้นเพื่อเปิดเผยผลการด�ำเนินงานในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่มีนัยส�ำคัญ
ต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย โดยพิจารณาถึงประเด็นด้านความยั่งยืนจากปัจจัยภายในและภายนอกที่สอดคล้องตามหลัก
การรายงานของมาตรฐาน Global Reporting Initiatives (GRI) ผ่านขั้นตอนการประเมินประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืนทั้ง
4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1

2

3

4

ศึ ก ษา/ทบทวน

จั ด ล� ำ ดั บ ความส� ำ คั ญ ของ

การทวนสอบความถู ก ต้ อ ง

การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ

และระบุ ป ระเด็ น ความยั่ ง ยื น

ประเด็ น ความยั่ ง ยื น

ความครบถ้ ว นของประเด็ น

ของการรายงาน

ความยั่ ง ยื น

อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง

ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ การ

1. ศึกษา/ทบทวน และระบุประเด็นความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

บริษัทฯ ศึกษา วิเคราะห์ และระบุประเด็นด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ
มิติด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกระบวนการจัดท�ำรายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2563 ซึ่งใน
ขั้นตอนการระบุประเด็นด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ประกอบด้วย
●
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นสากล
●
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Goals)
●
คณะกรรมการว่าด้วยมาตรฐานทางบัญชีความยั่งยืน (Sustainability Accounting Standards Board  : SASB)
●
เทียบเคียงดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indexes : DJSI)
●
ประเด็นความยั่งยืนของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) ประจ�ำปี 2562
●
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้จากกระบวนการจัดท�ำรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ
2. จัดล�ำดับความส�ำคัญของประเด็นความยั่งยืน

ภายหลังจากที่ได้มีการระบุประเด็นความยั่งยืนที่เกี่ยวเนื่อง จากขั้นตอนที่ 1 มาจัดล�ำดับความส�ำคัญ โดยใช้หลัก
เกณฑ์ ดังนี้
2.1 ผลกระทบขององค์กรที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2.2 ความส�ำคัญต่อการประเมินและตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย
จากการจัดล�ำดับความส�ำคัญ พบว่ามีประเด็นความยั่งยืนที่ส�ำคัญจ�ำนวนทั้งสิ้น 37 ประเด็น

3. การทวนสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนของประเด็นความยั่งยืน

ผลลัพธ์ของการจัดล�ำดับความส�ำคัญของประเด็นความยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้น�ำประเด็นความยั่งยืนทั้ง 37 ประเด็น
มาทวนสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของประเด็น โดยให้ผู้บริหารระดับสูงได้ด�ำเนินการพิจารณาและอนุมัติประเด็นที่
ส�ำคัญ
4. การพัฒนาคุณภาพของการรายงานอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้จัดท�ำแบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อน�ำไปพัฒนารายงานความยั่งยืน
ในอนาคต ให้มีคุณภาพและสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างครบถ้วน
12

บริษัท ไทยเพรซิ เดนท์ ฟู ดส์ จ� ำกั ด (มหาชน)

ประเด็นความยัง
่ �ำคัญ
่ ยืนทีส
ประเด็นทีม
่ ีนัยส�ำคัญ

(102-47)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ขอบเขตของประเด็นความยัง
่ ยืน

(102-46)

เนือ
้ หาในรายงาน

SDGs

ผลเชิงเศรษฐกิจ
การต่อต้านทุจริต
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
การบริหารจัดการนวัตกรรม
ความปลอดภัยทางไซเบอร์
การก�ำกับดูแลกิจการ/
จริยธรรมทางธุรกิจ
7. บทบาทในตลาด
8. ข้อปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัทฯ/คู่ค้า/ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ/คู่ค้า/หน่วยงานก�ำกับ/ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ/คู่ค้า/ชุมชน/สิ่งแวดล้อม/ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ
บริษัทฯ/คู่ค้า/ผู้บริโภค/ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ/หน่วยงานก�ำกับ/ผู้ถือหุ้น

ผลการด�ำเนินงานเชิงเศรษฐกิจ
8,9,13
การต่อต้านคอร์รัปชัน
16
การจัดการห่วงโซ่อปุ ทานอย่างรับผิดชอบ		

บริษัทฯ/ชุมชน/สิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ/คู่ค้า/ชุมชน/สิ่งแวดล้อม

9. การบริหารจัดการพลังงาน

บริษัทฯ/ชุมชน/สิ่งแวดล้อม

การบริหารทรัพยากรบุคคล
การสนับสนุนและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนในท้องถิ่น
การปรับปรุงการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
การสนับสนุนและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนในท้องถิ่น
การจัดการวงจรชีวิตบรรจุภัณฑ์
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ
การดูแลรักษาทรัพยากรน�้ำ
การดูแลรักษาทรัพยากรน�้ำ,
การบริหารจัดการของเสีย
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

10. วัตถุดิบ

บริษัทฯ/คู่ค้า/ชุมชน/สิ่งแวดล้อม

11. การจัดการวงจรชีวิตบรรจุภัณฑ์
12. มลอากาศ

บริษัทฯ/ชุมชน/สิ่งแวดล้อม/ผู้บริโภค
บริษัทฯ/ชุมชน/สิ่งแวดล้อม

13. การบริหารจัดการน�้ำ
14. น�้ำทิ้งและของเสีย

บริษัทฯ/ชุมชน/สิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ/ชุมชน/สิ่งแวดล้อม

15. การปฏิบัติตามกฎหมาย
บริษัทฯ/หน่วยงานก�ำกับ/ผู้ถือหุ้น
(สิ่งแวดล้อม)
16. การประเมินคู่ค้าด้านสิ่งแวดล้อม บริษทั ฯ/คู่ค้า
17. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
บริษทั ฯ
18. การจ้างงาน

บริษัทฯ

19. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัทฯ
20. การพัฒนาทุนมนุษย์
21. เสรีภาพในการร่วมสมาคม
และเจรจาต่อรอง
22. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่เป็นธรรม
23. การไม่เลือกปฏิบัติ
24. แรงงานเด็ก

บริษัทฯ
บริษัทฯ

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

16
1,8
8
7,8,12,13
8,12

3,12,13,14,15
6,12
3,11,12
16

การจัดการห่วงโซ่อปุ ทานอย่างรับผิดชอบ		
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ
การบริหารทรัพยากรบุคคล, การดึงดูด
และรักษาพนักงานที่มีศักยภาพ,
5,8,10
การส่งเสริมพนักงานและการเตรียม
ความพร้อมส�ำหรับวัยเกษียณ
การบริหารจัดการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
3,8,16
ในการท�ำงาน
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
3,4,5,8
การจัดการห่วงโซ่อปุ ทานอย่างรับผิดชอบ
8

บริษัทฯ

การดึงดูดและรักษาพนักงานทีม่ ศี กั ยภาพ		

บริษัทฯ
บริษัทฯ/คู่ค้า/หน่วยงานก�ำกับ

การเคารพสิทธิมนุษยชน
การเคารพสิทธิมนุษยชน

5,8
8,16

รายงานความยั่ง ยืน 2563
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ประเด็นความยัง
่ �ำคัญ
่ ยืนทีส
ประเด็นทีม
่ ีนัยส�ำคัญ

ขอบเขตของประเด็นความยัง
่ ยืน

(102-47)

25. แรงงานเกณฑ์/แรงงานบังคับ
26. ชุมชนท้องถิ่น
27. การปฏิบัติตามกฎหมาย
(เศรษฐกิจและสังคม)
28. การแสดงฉลากและผลิตภัณฑ์
29. สุขภาพและความปลอดภัย
ของลูกค้า
30. คุณภาพ โภชนาการ
และราคาของผลิตภัณฑ์
31. ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
32. ความสัมพันธ์และ
ความพึงพอใจลูกค้า
33. ฝ่ายบริหารและแรงงานสัมพันธ์

SDGs

บริษัทฯ/คู่ค้า/หน่วยงานก�ำกับ
บริษัทฯ/ชุมชน/สิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ/หน่วยงานก�ำกับ/ผู้ถือหุ้น

การเคารพสิทธิมนุษยชน
การพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ/ผู้บริโภค
บริษัทฯ/ผู้บริโภค

การแสดงฉลากและผลิตภัณฑ์
คุณภาพและความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์
การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพ
ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
การดูแลรักษาความสัมพันธ์ต่อลูกค้า

บริษัทฯ/ผู้บริโภค
บริษัทฯ/ผู้บริโภค
บริษัทฯ/ผู้บริโภค
บริษัทฯ

8
1
16
12,16
16

16

การบริหารทรัพยากรบุคคล,
การส่งเสริมพนักงาน และ
8
การเตรียมความพร้อมส�ำหรับวัยเกษียณ		
การบริหารทรัพยากรบุคคล
5,8,10

				
34. ความหลากหลายและ
บริษัทฯ
โอกาสแห่งความเท่าเทียม
35. การประเมินด้านสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ
36. การประเมินคู่ค้าด้านสังคม
บริษัทฯ/คู่ค้า
37. ผู้พิการทางร่างกาย

เนือ
้ หาในรายงาน

(102-46)

การเคารพสิทธิมนุษยชน
การจัดการห่วงโซ่อปุ ทานอย่างรับผิดชอบ		

บริษัทฯ

การพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน		

ผลการประเมินประเด็นที่มีนัยส�ำคัญด้านความยั่งยืน
คุณภาพ โภชนาการ และราคาของผลิตภัณฑ์

ระดับอิทธิพลต่อการประเมินและตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย

แรงงานเกณฑ์และแรงงานบังคับ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
การจ้างงาน
ข้อปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินสิทธิมนุษยชน

บทบาทในตลาด
การประเมินคู่ค้าด้านสังคม

ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม

การไม่เลือกปฏิบัติ

น�้ำทิ้งและของเสีย

เสรีภาพในการร่วมสมาคมเจรจาต่อรอง

ความสัมพันธ์/ความพึงพอใจลูกค้า
การต่อต้านทุจริต

พลังงาน

น�้ำ

กฎหมาย (เศรษฐกิจและสังคม)
ความสมดุลระหว่างชีวิตการท�ำงาน

ผลเชิงเศรษฐกิจ
กฎหมาย (สิ่งแวดล้อม)
การก�ำกับดูแลกิจการ

ชุมชนท้องถิ่น

การพัฒนาทุนมนุษย์

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

แรงงานเด็ก

การแสดงฉลากและผลิตภัณฑ์

มลอากาศ

การประเมินคู่ค้าด้านสิ่งแวดล้อม
การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม
อ�ำนาจสตรี
ผู้พิการทางร่างกาย
ฝ่ายบริหารและแรงงานสัมพันธ์

นโยบายสาธารณะ

ระดับนัยส�ำคัญของผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
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สุขภาพและความปลอดภัยลูกค้า

ความเป็นส่วนตัวลูกค้า
วัตถุดิบ

การจัดการวงจรชีวิตบรรจุภัณฑ์

การบริหารจัดการนวัตกรรม

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ความปลอดภัยทางไซเบอร์

บริษัท ไทยเพรซิ เดนท์ ฟู ดส์ จ� ำกั ด (มหาชน)

เกีย
่ วกับรายงานฉบับนี้

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) จัดท�ำรายงานความยั่งยืนฉบับนี้ขึ้นเป็นฉบับที่ 3 ต่อเนื่องจาก
รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562 โดยจัดท�ำขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี (102-52) เพื่อต้องการที่จะสื่อสารความมุ่งมั่นในการ
ด�ำเนินธุรกิจที่สอดรับกับความยั่งยืนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ขอบเขตการด�ำเนินงาน

รายงานฉบับนี้น�ำเสนอภาพรวมการด�ำเนินงานของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) ในส่วน
ของอาคารส�ำนักงานใหญ่ (จังหวัดกรุงเทพฯ) และโรงงานผลิตทั้ง 5 แห่ง (จังหวัดชลบุรี ล�ำพูน ระยอง และราชบุรี
(2 แห่ง)) ซึ่งครอบคลุมการด�ำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 (102-50, 102-51)
กรอบการรายงาน

บริษัทฯ จัดท�ำรายงานความยั่งยืน ตามมาตรฐานของ GRI (Global Reporting Initiatives) โดยเปิดเผย
ข้อมูลในรูปแบบหลัก (Core Option) (102-54) และแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมส�ำหรับกลุ่มธุรกิจผลิตอาหาร
(Food Processing) และมุ่งมั่นด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ
(Sustainable Development Goals : SDGs) ทั้ง 17 เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
ช่องทางการติดต่อ

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ที่
ฝ่ายส�ำนักกรรมการผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานใหญ่บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)
304 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพฯ 10240 (102-3, 102-53)
โทรศัพท์ : 0-2374-4730 ต่อ 1652
อีเมล : Piyada.d@mama.co.th
เว็บไซต์ : www.mama.co.th

รายงานความยั่ง ยืน 2563
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การด�ำเนินธุรกิจของ TFMAMA
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ

(103-1)

บริบทของการด�ำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถด�ำเนินธุรกิจได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทั้งในระดับประเทศ
และระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงทางอาหาร การตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบ กระบวนการผลิตที่ลดผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และความปลอดภัยของธุรกิจอาหารที่มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นต่อ
การบริหารจัดการร่วมกับคู่ค้าและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน และมุ่งส่งเสริมให้คู่ค้ามีส่วนร่วมต่อการป้องกัน
ผลกระทบที่อาจส่งผลต่อคุณค่าร่วมระหว่างบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชนที่เป็นแหล่งที่ตั้งส�ำคัญ
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า เพื่อแสดงให้เห็นถึงการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความ
รับผิดชอบ สร้างความสามารถในการแข่งขันร่วมไปกับคู่ค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน ให้เกิดความยั่งยืนร่วมกันต่อไป
ห่วงโซ่อุปทาน

•
•
•
•

(102-9)

ผู้ผลิตแป้งสาลี
กลุ่มชาวนา/โรงสี
ผู้ประกอบการวัตถุดิบและวัสดุอื่น ๆ
ผู้ผลิตเครื่องจักร

กระบวนการผลิต

สินค้าส�ำเร็จรูป

การจัดจ�ำหน่าย

วิจัยและพั ฒนา/QA/ฝึกอบรมบุคลากร

ผู้บริโภค

สิ่งแวดล้อมและชุมชน

สถาบันวิจัยด้านอาหาร

หน่วยงานราชการ

ในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ ของปี 2563 คู่ค้าใหม่ทุกราย นอกจากจะถูกพิจารณาตามหลักเกณฑ์ทั่วไปของบริษัทฯ
แล้วนั้น คู่ค้ารายใหม่จะต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โดยใช้การประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน
ISO 14001 ซึ่งจะท�ำให้มั่นใจได้ว่าในการด�ำเนินงานของคู่ค้าสอดคล้องกับกฎหมายและข้อปฏิบัติต่าง ๆ และลดความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้น และยังช่วยเสริมสร้างทัศนคติของคู่ค้าและผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งสถานที่ปฏิบัติงานของบริษัทฯ และคู่ค้าในห่วงโซ่
อุปทานให้ดีขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน ด้วยการตรวจประเมินคู่ค้าที่มี
ความเสี่ยงต่อการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
เป้าหมายในการด�ำเนินงานปี 2563

(103-3)

• คู่ค้ารายใหม่ร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์การประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
• ตรวจประเมินผู้จัดจ�ำหน่ายตามเกณฑ์การประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
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บริษัท ไทยเพรซิ เดนท์ ฟู ดส์ จ� ำกั ด (มหาชน)

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติเพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

ขัน
้ ตอนและ
วิธก
ี ารปฏิบต
ั ิ

การสือ
่ สาร
การบริหาร
ห่วงโซ่อุปทาน

การประเมิน
ความเสี่ยง
ของห่วงโซ่อุปทาน

กลไกการรับข้อร้อง
เรียนจากคู่ค้า

(103-2)

การตรวจ
ประเมินคู่ค้า
การร้องขอให้คู่ค้า
แก้ไขข้อบกพร่อง

ส่งเสริมให้เกิด
การปรับปรุง
การด�ำเนินงาน

การบริหารจัดการ
ความสัมพันธ์
กับคู่ค้า

ภาพรวมการด�ำเนินงานร่วมกับคู่ค้า

จ�ำนวนคู่ค้าทัง
้ หมดในปี 2563
จ�ำนวนคู่ค้าในประเทศ

302 ราย

330 ราย

จ�ำนวนคู่ค้าต่างประเทศ

28 ราย

จ�ำนวนคู่ค้ารายใหม่ในปี 2563

28 ราย

รายงานความยั่ง ยืน 2563
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การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

(103-1)

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าหากต้องการเป็นบริษัทฯ ชั้นน�ำอย่างยั่งยืน มิควรด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเพียงบริษัทฯ เดียว
เท่านั้น ย่อมที่จะต้องมีการสร้างคุณค่าร่วมกันตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน บริษัทฯ จึงเล็งเห็นว่าควรมีการก�ำหนดมาตรฐานในการ
ด�ำเนินธุรกิจของคู่ค้าในมิติอื่น ๆ นอกเหนือจากด้านธรรมาภิบาล อาทิ ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงส่งเสริมให้คู่ค้า
น�ำหลักปฏิบัติไปปรับใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ และสื่อสารไปยังคู่ค้าของตนเองเช่นกัน พร้อมตั้งเป้าหมายให้คู่ค้าทุกรายที่มีการ
ด�ำเนินธุรกิจและปฏิบัติตามแนวทางที่บริษัทฯ ตั้งไว้ เพื่อเป็นส่วนร่วมของการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ผ่านการก�ำหนดนโยบาย
การจัดหาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องต่อเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs)
ข้อ 12 ในประเด็นด้านการส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน
บริษัทฯ น�ำระบบทะเบียนคู่ค้าและการคัดเลือกคู่ค้าที่มีประสิทธิภาพมาใช้เพื่อสร้างความมั่นใจว่าคู่ค้าจะสามารถ
ส่งมอบพัสดุและบริการตรงกับความต้องการของบริษัทฯ ขอบเขตของการประเมินครอบคลุมการประเมินศักยภาพตามเกณฑ์
การประเมินที่บริษัทฯ ได้จัดท�ำขึ้น ผ่านแบบฟอร์มค�ำถามประเมินคู่ค้า เมื่อคู่ค้าได้รับการอนุมัติการคัดเลือกคู่ค้าแล้ว จะท�ำการ
บันทึกคู่ค้าที่ผ่านการอนุมัติเข้าสู่ระบบ
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ระบุประเด็นด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ที่สอดคล้องตามแนวทางการปฏิบัติอย่าง
ยั่งยืนของคู่ค้าไว้ในข้อก�ำหนดของผู้ว่าจ้างในการจัดซื้อจัดจ้าง และขอความร่วมมือในการลงนามรับทราบแนวทางการปฏิบัติ
อย่างยั่งยืนของคู่ค้า เพื่อให้คู่ค้ารับทราบและปฏิบัติตามข้อตกลงและมาตรฐานตามที่ก�ำหนดไว้ เพื่อประเมินผลงานจากการ
ปฏิบัติงานของคู่ค้าที่มีการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่ท�ำการประเมินคู่ค้าเพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้า
จะสามารถส่งมอบวัสดุ วัตถุดิบ และบริการตรงกับความต้องการ และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
หลักเกณฑ์การประเมินคู่ค้าด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

(103-2)

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ริเริ่มน�ำเกณฑ์การประเมินคู่ค้าด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้ามาใช้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ
คัดเลือกคู่ค้าที่จะมาด�ำเนินงานร่วมกับบริษัทฯ ส�ำหรับเกณฑ์การประเมินคู่ค้าด้านสิ่งแวดล้อมโดยน�ำมาตรฐาน ISO 14001
มาปรับใช้เป็นเกณฑ์การประเมิน อาทิ ระบบการจัดการมลพิษ ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียและการตรวจสอบคุณภาพน�้ำทิ้ง ระบบการ
ควบคุมควันพิษ ระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ และส�ำหรับเกณฑ์การประเมินคู่ค้าด้านสังคม บริษัทฯ ได้น�ำเอา
หลักจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจและการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน อาทิ การใช้แรงงานต่างด้าว แรงงานเด็ก การประเมินและ
ตรวจสอบระบบความปลอดภัยในการท�ำงาน การควบคุมดูแลด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านคอร์รัปชัน ฯลฯ
โดยบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการเข้าไปตรวจประเมินการด�ำเนินงานของคู่ค้ารายใหม่ก่อนการสั่งซื้อ รวมทั้งจะด�ำเนินการตรวจสอบ
และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าจะปฏิบัติตามข้อตกลงและมาตรฐานตามที่ก�ำหนดไว้ อีกทั้งยังสร้างความ
มั่นใจว่าคู่ค้าที่จะเข้ามาร่วมด�ำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ มีความใส่ใจในการด�ำเนินการที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งภาย
หลังจากการประเมินพบว่ามีคู่ค้ารายใหม่จ�ำนวนทั้งสิ้น 28 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของคู่ค้ารายใหม่ (308-1, 414-1)

จ�ำนวนคู่ค้าที่ได้
รับการประเมิน
ด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

28 ราย

ร้อยละ
ของคู่ค้ารายใหม่

ทีไ่ ด้รับการประเมินด้านสังคมและสิง
่ แวดล้อม
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การก�ำกับดูแลกิจการทีด
่ ี

(103-1)

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีนั้นเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อบริษัทฯ ในการสร้างความสามารถทางการ
แข่งขันและน�ำบริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว การที่บริษัทฯ
มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น แสดงให้เห็นว่ามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความ
ไว้วางใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งทั้งหมดนั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากพนักงาน ผู้บริหารทุกระดับในการส่งเสริม สนับสนุน
เพื่อให้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีนั้นเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
แนวทางการบริหารจัดการต่อการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

(103-2)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดท�ำคู่มือ “หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1” ให้สอดคล้องต่อหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code of listed Companies 2017)
ที่ก�ำหนดหลักปฏิบัติแก่ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย 8 ข้อหลัก ดังนี้
1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯในฐานะผู้น�ำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
อย่างยั่งยืน
2. ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
3. เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีประสิทธิผล
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
โครงสร้างองค์กร

(102-18)

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ส�ำนักประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะท�ำงานธรรมาภิบาล
กรรมการผู้อ�ำนวยการ

คณะท�ำงานบริหารความเสี่ยง

รองผู้อ�ำนวยการ
สายงานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผู้ช่วยรองผู้อ�ำนวยการ
สายงานการผลิต

ผู้ช่วยรองผู้อ�ำนวยการ
สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ฝ่ายประกันคุณภาพ

ฝ่าย Intelligence
Production

โรงงานชลบุรี
โรงงานล�ำพู น
โรงงานระยอง
โรงงานราชบุรี 1
โรงงานราชบุรี 2

ผู้ช่วยรองผู้อ�ำนวยการสายงาน
พัฒนาธุรกิจและการลงทุนต่างประเทศ

ผู้ช่วยรองผู้อ�ำนวยการ
สายงานสนับสนุนกลาง

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ

ฝ่ายการเงินและการลงทุน
ฝ่ายจัดซือ้

ผู้จัดการส�ำนัก
กรรมการผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
และธุรการ
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และองค์กร

ฝ่ายสารสนเทศ

รายงานความยั่ง ยืน 2563
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การด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ถูกขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารของบริษัทฯ กรรมการอิสระจากภายนอก เข้ามาร่วมขับเคลื่อนการ
ก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยมีการประชุมหารือ ทบทวน และให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการด้านโครงสร้าง หลักการ
และนโยบาย ทั้งนี้ได้มีการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทั้ง 11 ประการ เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ โดยมีคณะ
กรรมการบริษทั ฯ ท�ำหน้าทีก่ ำ� หนดทิศทาง เป้าหมาย และตัดสินใจในสิง่ ทีจ่ ะเป็นประโยชน์ระยะยาวแก่บริษทั ฯ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรับผิดชอบ มีความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน และปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
นอกจากนีย้ งั ส่งเสริมและสนับสนุนผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนให้มคี วามเข้าใจและตระหนักถึง นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ อย่างถูกต้องและเคร่งครัด
1. กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการด�ำเนิน
ธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
2. กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต
โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ด�ำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษทั ฯ มีการก�ำหนดอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
แต่ละคณะ และผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ด�ำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมรวมถึงการมีระบบ
บัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ด�ำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อ
ประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ ของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ด�ำเนินการโดยค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการด�ำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและ
ทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหาร และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตส�ำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นใน
การพัฒนา และยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
10. ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมาย และสิทธิมนุษยชน
11. ด�ำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ และมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ
เป็นที่ตั้ง
การฝึกอบรมพนักงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้พนักงานทุกระดับชั้นของบริษัทฯ ได้รับทราบ ในเรื่อง
ต่าง ๆ ดังนี้
1. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
2. หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ
3. จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ
4. จรรยาบรรณกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน
ซึ่งในปี 2563 มีกรณีพนักงานกระท�ำผิดข้อบังคับการท�ำงานของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 819 ครั้ง โดยได้มีการพิจารณา
ด�ำเนินการตามระเบียบข้อบังคับการท�ำงานของบริษัทฯ ซึ่งมีการพิจารณาลงโทษตั้งแต่ตักเตือนด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร
ตลอดจนมีการพักงาน
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การบริหารจัดการความเสีย
่ ง
บริษัทฯ เชื่อว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะน�ำพาให้บริษัทฯ สู่ความยั่งยืน โดยมีการ
ด�ำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
ก�ำหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสีย่ ง ก�ำกับดูแล และสนับสนุนให้การบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ ให้มปี ระสิทธิภาพ
พิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญในระดับองค์กรและมีการติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด พร้อมทั้งรายงาน
ผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ บริหารจัดการความเสี่ยงที่จะ
เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมาย และสามารถขับเคลื่อนการด�ำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมและกระตุ้นให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมทั่วทั้งองค์กร โดยถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของ
ทุกหน่วยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
บริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงในเชิงปฏิบัติการโดยด�ำเนินการผ่านระบบการรับรองต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากลและ
ด้านความปลอดภัยของอาหาร ได้แก่ ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001, ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001, มาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025, มาตรฐาน GMP, มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร HACCP, มาตรฐานความ
ปลอดภัยอาหารขั้นสูง BRC Global Standard for Food Safety,มาตรฐานการผลิตสินค้าโคเชอร์ Kosher, มาตรฐานการผลิต
สินค้าฮาลาล Halal, การรับรองสถานภาพการเป็นผู้น�ำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ AEO
นโยบายการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการน�ำระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ภายในองค์กร
แบบบูรณาการ โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อค้นหา ประเมิน และจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
ทั้งนี้เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพรอบด้าน
โครงสร้างการก�ำกับดูแลความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และบริหารความเสี่ยง

คณะท�ำงานธรรมาภิบาล

คณะท�ำงานบริหารความเสี่ยง

คณะท�ำงานต่อต้านคอร์รัปชัน

รายงานความยั่ง ยืน 2563
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ปัจจัยความเสี่ยงหลัก

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับราคาและความพอเพียงของปริมาณวัตถุดิบ
ปัจจัยความเสี่ยงด้านวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ คือ แป้งสาลี ข้าว และน�้ำมันปาล์ม ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่ได้รับ
ผลกระทบจากหลายปัจจัย อาทิ ปริมาณผลผลิตทั่วโลก ความต้องการใช้ และสภาวะอากาศ ท�ำให้มีความเสี่ยงในด้านปริมาณ
วัตถุดิบที่จัดหาได้และความผันผวนของราคา ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนขายของบริษัทฯ โดยเฉพาะสินค้าบะหมี่ก่ึงส�ำเร็จรูป
ซึง่ เป็นสินค้าทีถ่ กู ควบคุมราคาโดยกรมการค้าภายใน ท�ำให้บริษทั ฯ ไม่สามารถขึน้ ราคาเพือ่ ชดเชยผลกระทบดังกล่าวได้ หากไม่ได้
รับอนุญาตจากหน่วยงานดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงด้านราคา โดยจะยังคงใช้กลยุทธ์การท�ำสัญญาล่วงหน้าในการซื้อ
ข้าวสาลีและน�้ำมันปาล์มในจังหวะที่ราคามีการอ่อนตัวลง และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้น
ส�ำหรับด้านปริมาณวัตถุดิบ บริษัทฯ จะมีการซื้อวัตถุดิบในปริมาณมากและซื้อจากผู้จัดจ�ำหน่าย (supplier) หลายราย ท�ำให้
สามารถลดความเสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบ นอกจากนั้นยังท�ำให้มีอ�ำนาจในการเจรจาต่อรองกับผู้จัดจ�ำหน่ายได้

2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
		
2.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้จัดจ�ำหน่ายรายใหญ่ในประเทศของผลิตภัณฑ์บะหมี่และอาหารกึ่ง
ส�ำเร็จรูปและขนมปังกรอบ
การจ�ำหน่ายสินค้าภายในประเทศของผลิตภัณฑ์บะหมีแ่ ละอาหารกึง่ ส�ำเร็จรูปและขนมปังกรอบของบริษทั ฯ
ซึ่งเป็นสองกลุ่มธุรกิจที่มีสัดส่วนรายได้รวมกันเป็นสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นของบริษัทฯ เป็นการจัดจ�ำหน่ายผ่านผู้จัด
จ�ำหน่ายรายใหญ่ คือ บริษัท สหพัฒนพิบูล จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งมีสัดส่วนการสั่งซื้อสินค้าสูงสุดคิดเป็นสัดส่วนประมาณเกินกว่า
กึ่งหนึ่งของยอดขายรวมในประเทศของผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าว แต่เนื่องจากบริษัท สหพัฒนพิบูล จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ และมีการติดต่อการค้ามาเป็นเวลานาน ท�ำให้บริษัทฯ มีความมั่นใจในความมั่นคงของลูกค้ารายนี้มาก
อย่างไรก็ดีเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงผู้จัดจ�ำหน่ายรายใหญ่ของตลาดภายในประเทศ บริษัทฯ ได้พยายามขยาย
สัดส่วนการส่งออกเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยังมีช่องทางการจัดจ�ำหน่ายและคณะท�ำงานที่มีความสามารถ
ในการจัดจ�ำหน่ายสินค้าได้
		
2.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้จัดจ�ำหน่ายรายใหญ่ในประเทศของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ยังมีการพึ่งพิงผู้จัดจ�ำหน่ายรายใหญ่ ได้แก่ บริษัท ซีพีออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
ซึ่งประกอบธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ซึ่งมียอดจ�ำหน่ายให้แก่คู่ค้ารายนี้คิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของรายได้ธุรกิจเบเกอรี่ของ
บริษัทฯ โดยหากสูญเสียคู่ค้ารายนี้จะส่งผลกระทบต่อรายได้ในส่วนดังกล่าว นอกจากนั้นคู่ค้ารายนี้ยังมีการผลิตสินค้าเบเกอรี่
บางประเภทเพือ่ จัดจ�ำหน่ายในร้านสะดวกซือ้ ของตนเองอีกด้วย อย่างไรก็ตามเนือ่ งจากผลิตภัณฑ์เบเกอรีข่ องบริษทั ฯ เป็นผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพสูงได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคอย่างกว้างขวางท�ำให้เป็นสินค้าที่ท�ำรายได้ให้กับร้านสะดวกซื้อ
ดังกล่าวในระดับทีส่ งู เมือ่ เทียบกับคูแ่ ข่งแบรนด์อนื่ และแบรนด์ของร้านสะดวกซือ้ ดังกล่าวเอง ท�ำให้บริษทั ฯ เชือ่ มัน่ ว่าจะสามารถ
รักษาคู่ค้ารายนี้ไว้ได้ เนื่องจากเป็นการค้าที่ได้รับผลประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย

3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน
เนือ่ งจากบริษทั ฯ มีการจ�ำหน่ายสินค้าไปต่างประเทศและขายเป็นเงินตราต่างประเทศท�ำให้มคี วามเสีย่ งต่อรายได้
ของบริษัทฯ หากเกิดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทและเงินดอลลาร์สหรัฐ
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่มีภาระจากการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศและมีการดูแลและป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน โดยใช้เครื่องมือทางการเงิน ได้แก่ การตกลงท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงโดยไม่มีนโยบายการเก็งก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนั้นบริษัทฯ สามารถลด
ความเสีย่ งโดยการ Squared Position ระหว่างเงินที่เป็นรายรับจากการส่งออกและรายจ่ายในการน�ำเข้าวัตถุดิบ เครื่องจักร
และอุปกรณ์จากต่างประเทศ
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บริษัท ไทยเพรซิ เดนท์ ฟู ดส์ จ� ำกั ด (มหาชน)

4. ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
ถือหุ้นจ�ำนวน 84,314,021 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.57 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวมีผลต่อการ
ตัดสินใจอย่างมีสาระส�ำคัญในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในการรวบรวม
คะแนนเสียง เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการถ่วงดุลอ�ำนาจ จึงได้ก�ำหนดนโยบายด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ในการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน อาทิเช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง
หรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิ์ออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ�ำนวนสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี เป็นต้น
นอกจากนี้ทางคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดย
ทั่วไปในการท�ำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันทุกปี โดยได้ปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ก�ำหนดไว้ และมีคณะ
กรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระ ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยร่วมท�ำงานในคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อความโปร่งใส
และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่าจะสามารถสอบทานการท�ำงานและมีการถ่วงดุลอ�ำนาจในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น
รายย่อยได้ในระดับหนึ่ง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย

5. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงจัดตั้งให้มีหน่วยงานสิ่งแวดล้อมที่มีหน้าที่
ในการควบคุมดูแล ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และประเมินความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิเช่น
ภัยแล้ง ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจในเรื่องของการขาดแคลนวัตถุดิบหรือวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อ
การผลิตหรือส่งผลกระทบต่อราคาต้นทุนของวัตถุดบิ ทีอ่ าจสูงขึน้ และบริษทั ฯ ยังได้มโี ครงการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธตี ามระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม มีระบบบ�ำบัดน�้ำเสียที่ได้มาตรฐาน และบริษัทฯ มีการใช้พลังงานไอน�้ำจากก๊าซธรรมชาติ (NG)
เป็นพลังงานแทนน�ำ้ มันเตา จึงท�ำให้ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และใช้ถา่ นหินเป็นเชือ้ เพลิงโดยมีระบบบ�ำบัดมลพิษทางอากาศ
ที่มีประสิทธิภาพ ตรวจวัดคุณภาพอากาศได้ตามมาตรฐานที่กฎหมายก�ำหนด
6. ความเสี่ยงในสินค้าด้านคุณภาพและความปลอดภัย
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งและเป็นหนึ่งในภารกิจที่ส�ำคัญของบริษัทฯ คือ การสร้าง
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี สม�่ำเสมอ และมีความปลอดภัย ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตอาหาร การค�ำนึงถึงเรื่องความ
สะอาดและความปลอดภัยในทุกๆ กระบวนการผลิต จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ บริษัทฯ จึงได้ด�ำเนินการพัฒนา
กระบวนการผลิตให้ได้รับการรับรองที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น ระบบ GMP, HACCP, BRC เป็นต้น ตั้งแต่การสรรหาวัตถุดิบ
ไปจนถึงการขนส่งสินค้าส�ำเร็จรูปเพื่อให้สินค้ามีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และลงทุนค้นคว้าวิจัยในขั้นตอนการผลิตและ
เครื่องจักรเพื่อให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์มีความสม�่ำเสมอและแม่นย�ำมากยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดช่องทางให้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า
เพื่อรับทราบปัญหาและชี้แจงสาเหตุ ซึ่งกระบวนการต่างๆ เหล่านี้เพื่อสร้างให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจและความพึงพอใจสูงสุด
ต่อผลิตภัณฑ์

7. ความเสี่ยงด้านพฤติกรรมผู้บริโภค
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ค่านิยมในสังคม การสื่อสาร เทคโนโลยีต่างๆ ส่งผลให้ความต้องการในการ
อุปโภคบริโภคในผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ซึ่งมีผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้อง
พยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยได้ท�ำการศึกษาติดตามพฤติกรรมและความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อบริษัทฯ จะได้พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาด
สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า อีกทั้งการน�ำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวและสามารถตอบสนอง
ความต้องการหรือความพึงพอใจต่อผู้บริโภคได้เหมาะสม
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หลักการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจด้านอาหาร โดยมีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจไปสู่ระดับภูมิภาค และเพื่อให้ได้รับการ
ยอมรับจากลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ส่งมอบ คู่ค้ากับบริษัทฯ บริษัทฯ จึงวางแนวทางในการบริหารความเสี่ยงตาม
มาตรฐาน COSO Enterprise Risk Management 2017 ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.

การก�ำกับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร
การก�ำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์
ผลการด�ำเนินงาน
การทบทวนและปรับปรุงแก้ไข
ข้อมูลการสื่อสารและการรายงาน

การก�ำกับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร

1.
2.
3.
4.
5.

จัดตั้งคณะกรรมการดูแลความเสี่ยง
จัดตั้งโครงการด�ำเนินงาน
ระบุวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการ
แสดงความมุ่งมั่นในค่านิยมหลัก
จูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ

การก�ำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์

6.
7.
8.
9.

วิเคราะห์ธุรกิจ
ระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ประเมินกลยุทธ์ทางเลือก
ก�ำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

ผลการด�ำเนินงาน

10. ระบุความเสี่ยง
11. ประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง
12. จัดล�ำดับความส�ำคัญของความเสี่ยง
13. ด�ำเนินการตอบสนองต่อความเสี่ยง
14. พัฒนากรอบความเสี่ยงในภาพรวม
การทบทวนและปรับปรุงแก้ไข

15. ประเมินการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ
16. ทบทวนความเสี่ยงและผลการด�ำเนินงาน
17. มุ่งมั่นปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
ข้อมูลการสื่อสารและการรายงาน

18. ยกระดับระบบสารสนเทศ
19. สื่อสารข้อมูลความเสี่ยง
20. รายงานผลความเสี่ยง วัฒนธรรม และผลการด�ำเนินงาน
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แผนการบริหารความเสี่ยง

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วัตถุประสงค์
ความสอดคล้อง

ความสอดคล้อง

กลยุทธ์

กระบวนการธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์นัน
้ ๆ

บริษัทฯ มีการก�ำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร
เพือ่ วางเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม โดยมีการก�ำหนดการประเมินความเสีย่ งในด้านต่างๆ ทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อธุรกิจ ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ความเสี่ยงที่เกิดจากการก�ำหนดแผนกลยุทธ์ แผนด�ำเนินงาน และการน�ำไปปฏิบัติขององค์กรที่ส่งผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
2. ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน (Operational Risk)

ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือการปฏิบตั งิ านภายในองค์กรทีส่ ง่ ผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
ของกระบวนการท�ำงานและการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารงบประมาณและการเงินขององค์กร ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการทุจริต การบริหาร
จัดการการเงิน และการใช้เงินงบประมาณไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ตลอดความไม่ชัดเจน และการไม่เป็น
ปัจจุบันของกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อก�ำหนดด้านกฎหมาย
อาหารของประเทศคู่ค้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรได้
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กระบวนการจัดการความเสี่ยง

ผลกระทบ

1. บริษัทฯ มีการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานทั้งปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกองค์กร และเมื่อเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
2. บริษัทฯ มีการก�ำหนดความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย (Risk Appetite)
3. บริษัทฯ มีการก�ำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ของความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญ ซึง่ โอกาสทีจ่ ะเกิดขึน้ จะพิจารณาจากความถีข่ องเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในอดีตหรือการคาดการณ์
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นั้นอาจจะเป็นผลกระทบที่เป็นตัวเงินหรือ
ไม่ใช่ตัวเงินก็ได้ เช่น มุมมองของสาธารณชน ผลส�ำเร็จของการด�ำเนินงาน เป็นต้น ซึ่งในการประเมินระดับ
ความเสี่ยงขั้นต้นโดยการใช้ Heat Map จะแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้
E

Extremely High

ระดับความเสี่ยงสูงมาก (20-25)

ไม่ยอมรับต้องมีแผนจัดการทันที

H

High

ระดับความเสี่ยงสูง
(8-16)

ไม่ยอมรับต้องมีแผนจัดการ

M

Moderate

ระดับความเสี่ยงปานกลาง
(3-6)

อาจยอมรับได้ เป็นเขตเฝ้าระวัง
ควบคุมอย่างใกล้ชิด มิให้ความเสี่ยงเพิ่ม

L

Low

ระดับความเสี่ยงต�่ำ
(1-2)

ยอมรับได้ ไม่ต้องมีวิธีการใดเพิ่มเติม

5
สูงมาก

5

10

15

20

25

4
สูง

4

8

12

16

20

3
ปานกลาง

3

6

9

12

15

2
น้อย

2

4

6

8

10

1
น้อยมาก

1

2

3

4

5

1
น้อยมาก
(ยาก)

3
2
ปานกลาง
น้อย
(เป็นไปได้น้อย) (อาจเป็นไปได้)

โอกาสที่จะเกิด
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4
สูง
(เป็นไปได้มาก)

5
สูงมาก
(แน่นอน)

4. บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงก่อนการควบคุม (Inherent Risk) และประเมินความเสี่ยงคงเหลือจากการ
ควบคุม (Residual Risk) และมีการเฝ้าระวังความเสีย่ ง (Risk Monitoring) โดยมีการก�ำหนดตัวชีว้ ดั ด้านความเสีย่ ง
คือ เหตุเตือนภัย (Key Risk Indicators : KRIs) และระดับเตือนภัย (Trigger Point) รวมถึงมีแผนการบริหาร
ความเสีย่ งและวิธกี ารปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้สามารถติดตามความเปลีย่ นแปลงของความเสีย่ งได้อย่างแม่นย�ำมากขึน้
และประเมินผลการบริหารความเสีย่ งขององค์กรได้อย่างต่อเนือ่ งและมีประสิทธิภาพ ซึง่ ในการประเมินประสิทธิผล
ของการควบคุมสามารถประเมินได้ 3 ระดับ คือ
1) น่าพอใจ หมายถึง การควบคุมมีความเข้มแข็งและด�ำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้
ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้
2) ปานกลาง หมายถึง มีการควบคุมบางประเภทที่ไม่มีประสิทธิผล ถึงแม้ว่าจะไม่ท�ำให้เกิดผลเสียหายจาก
ความเสี่ยงอย่างมีนัยส�ำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรได้
3) ควรปรับปรุง หมายถึง การควบคุมไม่ได้มาตรฐานทีย่ อมรับได้เนือ่ งจากมีความหละหลวมและไม่มปี ระสิทธิผล
การควบคุมไม่ทำ� ให้มนั่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรได้
5. บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ในอนาคต (Emerging Risk) ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ จากผลกระแสต่อต้านการบุกรุกป่าเพื่อใช้ในการปลูกปาล์มน�้ำมันในกลุ่มประเทศเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ท�ำให้กลุม่ ประเทศสหภาพยุโรปมีกฎหมายยกเลิกการใช้นำ�้ มันปาล์มส�ำหรับเป็นวัตถุดบิ ในการ
ผลิตน�้ำมันเชื้อเพลิง และต่อเนื่องไปถึงการที่ประชาชนในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปเริ่มมีการรณรงค์ไม่บริโภค
น�ำ้ มันปาล์ม ท�ำให้ผผู้ ลิตน�ำ้ มันปาล์มรายใหญ่ของโลก เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย สามารถส่งออกน�ำ้ มันปาล์มไปขาย
ยังประเทศในกลุม่ สหภาพยุโรปได้ลดลง ท�ำให้ปริมาณน�ำ้ มันปาล์มทีผ่ ลิตได้ลน้ ตลาดและต้องหาทางระบายไปยัง
ประเทศคู่ค้าอื่นๆ ด้วยราคาที่ต�่ำลง ซึ่งส่งผลกระทบให้ราคาน�้ำมันปาล์มของไทยตกต�่ำตามไปด้วย ในอนาคตถ้า
เหตุการณ์นี้ยังด�ำเนินต่อไป เกษตรกรอาจหันไปปลูกพืชอย่างอื่นที่มีผลตอบแทนด้านราคาที่สูงกว่า ซึ่งอาจส่งผล
ให้เกิดความไม่มั่นคงทางด้านวัตถุดิบส�ำหรับอุตสาหกรรมอาหารที่ใช้น�้ำมันปาล์มเป็นวัตถุดิบหลัก
ในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการศึกษาวิจัยการใช้น�้ำมันร�ำข้าวทดแทนน�้ำมันปาล์ม ซึ่งไม่ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และได้มีการส่งออกไปยังประเทศแถบสแกนดิเนเวียบางประเทศแล้ว นอกจากนี้ทาง
บริษัทฯ ยังได้คิดค้นวิจัยบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปที่ใช้ลมร้อนแทนการทอดในน�้ำมันปาล์ม เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือก
ส�ำหรับผู้บริโภค
6. บริษัทฯ มีแผนการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ในระดับองค์กรเมื่อเกิดภาวะวิกฤต
เพื่อรับมือความเสี่ยงที่ส�ำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานอย่างมีสาระส�ำคัญ
กลยุทธ์การตอบสนองต่อความเสี่ยง

เป็นการด�ำเนินการหลังจากที่องค์กรประเมินระดับความเสี่ยงแล้ว โดยจะต้องน�ำความเสี่ยงไปด�ำเนินการเพื่อลด
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดระดับความรุนแรงของผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ด้วยวิธีการจัดการควบคุม
ความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งกลยุทธ์ในการตอบสนองต่อความเสี่ยงมีดังนี้
1. ยุติ (Terminate) : เปลี่ยนแปลงการด�ำเนินงาน/ไม่ด�ำเนินการกิจกรรมนั้นๆ
2. ลด (Mitigate) : สร้างขีดจ�ำกัดในการปฏิบัติงาน/สร้างกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบ
3. ยอมรับ (Retain) : ด�ำเนินงานต่อไป เนื่องจากเป็นความเสี่ยงปกติ
4. ส่งต่อ (Transfer) : การด�ำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงโดยการโอนหรือแบ่งปันความเสี่ยงบางส่วนไปยังบุคคลอื่น
หรือการประกันความสูญเสียที่ไม่คาดคิดอย่างมีนัยส�ำคัญ

รายงานความยั่ง ยืน 2563
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การต่อต้านคอร์รัปชัน (103-1)
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญและความมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต โดยน�ำเอาหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการ ปลูกฝังเป็นรากฐานในการด�ำเนินงานแก่พนักงานและผู้บริหารทุกระดับ ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของบริษัทฯ
ที่ว่าด้วยเรื่อง “การสร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย และให้ความส�ำคัญอย่างจริงจังในการรับผิดชอบต่อสังคม การดูแล
รักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน” คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และบริหารความเสี่ยง จึงได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีผลบังคับใช้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ
คู่ค้าทุกคน ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม อีกทั้งยังได้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชันเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทฯ ปราศจากการคอร์รัปชันตลอดห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้บริษัทฯ
ยังได้เข้าร่วมโครงการ CAC การสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition
Against Corruption) เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีการก�ำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม และป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ (102-13)
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

(103-2)

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และความ
รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่ได้ก�ำหนดไว้ในหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
ซึ่งห้ามกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ยอมรับหรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. บริษัทฯ ไม่กระท�ำ  และ/หรือ ไม่สนับสนุนการให้สินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่
พรรคการเมือง รวมถึงการให้ของขวัญทางธุรกิจ บริษัทฯ จะด�ำเนินการด้วยความโปร่งใส ชี้แจงและตรวจสอบได้
2. ส่งเสริมการสร้างจิตส�ำนึกและค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้แก่ กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน
ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดท�ำเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
3. ห้ามกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน กระท�ำการใด หรือเป็นตัวกลางในการเรียก รับทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์ใด จากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระท�ำการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ต�ำแหน่งหน้าที่
และ/หรือ น�ำข้อมูลของบริษัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ�ำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การทุจริต การคอร์รัปชัน
5. ก�ำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม�่ำเสมอ ตลอดจนการทบทวน
แนวทางการปฏิบัติ และข้อก�ำหนดในการด�ำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยให้ความมั่นใจว่า
ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครอง
การสื่อสารและฝึกอบรมพนักงาน/คู่ค้าต่อการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ริเริ่มด�ำเนินการฝึกอบรมแก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้าน
คอร์รัปชัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับรับทราบถึง
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมต่อการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ซึ่งในหลักสูตรการต่อต้าน
คอร์รปั ชันครอบคลุมถึงการกระท�ำใดทีเ่ ป็นการทุจริตต่อหน้าที่ วิธกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายฯ เพือ่ ให้บคุ ลากรของบริษทั ฯ ตระหนัก
รู้ถึงผลกระทบของการทุจริตคอร์รัปชัน และเข้าใจต่อวิธีการปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองทางธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โดยการ
ฝึกอบรมจะด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
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บริษัท ไทยเพรซิ เดนท์ ฟู ดส์ จ� ำกั ด (มหาชน)

การสื่อสารนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต้านทุจริตขององค์กร
ประเภทพนักงาน
		

คณะกรรมการบริษัทฯ
ผู้บริหารระดับสูง (TML)
ผู้บริหารระดับอาวุโส (SML)
ผู้บริหารระดับกลาง (MML)
ผู้บริหารระดับต้น (FML)
พนักงานระดับปฏิบัติการ (NML)
ประเภทพันธมิตรทางธุรกิจ
(โปรดระบุประเภทคู่ค้า)
		

Suppliers (บริษัท)*
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

(205-2)

จ�ำนวนทั้งหมดที่ได้รับการสื่อสาร
ร้อยละ (%)
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (คน)		

15
9
26
88
560
4,528

100
100
100
100
100
100

จ�ำนวนคู่ค้าทางธุรกิจทั้งหมดที่ได้รับการ			
สื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
ร้อยละ (%)
(จ�ำแนกตามประเภท)		

671
12

100
71

หมายเหตุ บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารนโยบาย และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันในรูปแบบ QR CODE ติดไว้ในพื้นที่ของทั้งส�ำนักงาน
ใหญ่กรุงเทพฯ และโรงงานทั้ง 5 แห่ง เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ยังสามารถหาข้อมูลได้จากทางเว็บไซต์และ
อินทราเน็ต
* จ�ำนวน Suppliers นับจากรายที่มีการซื้อขายในปี 2563 เท่านั้น โดยบริษัทฯ มีการสื่อสารทางอีเมลและแจ้งทางวาจา
** เนื่องจากบริษัทฯ มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจ�ำนวน 17 แห่ง แต่อีก 5 แห่งไม่ใช่บริษัทที่อยู่ในประเทศไทย

การฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการต้านทุจริต (205-2)
ประเภทพนักงาน
		

คณะกรรมการบริษัทฯ
ผู้บริหารระดับสูง (TML)
ผู้บริหารระดับอาวุโส (SML)
ผู้บริหารระดับกลาง (MML)
ผู้บริหารระดับต้น (FML)
พนักงานระดับปฏิบัติการ (NML)
ประเภทพันธมิตรทางธุรกิจ
(โปรดระบุประเภทคู่ค้า)
		

Suppliers (บริษัท)
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จ�ำนวนทั้งหมดที่ได้รับการฝึกอบรม
ร้อยละ (%)		
หลักสูตรต่อต้านคอร์รัปชัน (คน)		

4
88
96
3,028

15
100
17
57

จ�ำนวนคู่ค้าทางธุรกิจทั้งหมดที่ได้รับการ			
ฝึกอบรมหลักสูตรต่อต้านคอร์รัปชัน
ร้อยละ (%)		
(จ�ำแนกตามประเภท)		

-

-

หมายเหตุ ในปี 2563 คณะท�ำงานต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมรับฟังหลักสูตรต่อต้านคอร์รัปชันกับทาง CAC ผ่านระบบออนไลน์
2 หลักสูตร คือ หลักสูตร “Open House checklist 4.0 (แบบประเมินตนเอง 71 ข้อV.40)” และ หลักสูตร “Road to join CAC 3/2020” นอกจากนี้
ทางบริษัทฯ ยังมีหลักสูตรการอบรมภายใน ได้แก่ หลักสูตรการปฐมนิเทศ หัวข้อ “การต่อต้านคอร์รัปชัน” หลักสูตรค่านิยมองค์กร “POWERS” และ
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ท�ำให้บริษัทฯ เลื่อนการจัดอบรมคู่ค้าไปในรอบปีถัดไป
รายงานความยั่ง ยืน 2563
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การประเมินความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน

(205-1)

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการคอร์รัปชัน ซึ่งมีการพิจารณาถึงสาเหตุความเสี่ยง
รวมทั้งมีการจัดท�ำแผนจัดการความเสี่ยง และกิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยในปี 2563 มีหน่วยปฏิบัติการ
ทั้งหมดจ�ำนวน 27 หน่วยงาน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 18 ของหน่วยปฏิบัติงานที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 18 หัวข้อ ดังนี้
พื้นที่ด�ำเนินการ
			

หน่วยงานที่ได้รับ			

หัวข้อความเสี่ยง		

การประเมินความเสี่ยง				

• การจดทะเบียนยานพาหนะ
• การช�ำระภาษีและการซื้อที่ดิน
(ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)
• การตรวจสอบอาคาร
ส�ำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ
5
• การจ่ายเงินสมทบและการจ้างงานคนพิการ
การส่งเงินสมทบ
• การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
• การขอใบรับรองสูตรอาหารเพื่อจ�ำหน่ายต่างประเทศ
• การขอรับการส่งเสริมการลงทุน
• การน�ำเข้า-ออกสินค้า
• การขึ้นทะเบียนสินค้าควบคุม
โรงงานชลบุรี
7
• การขอใบอนุญาต
โรงงานล�ำพูน
6
• การด�ำเนินการด้านแรงงาน
โรงงานระยอง
5
• การตรวจสอบสถานที่
• การจัดการด้านพลังงาน
				
• การขอการรับรองระบบต่าง ๆ
โรงงานราชบุรี 1,2
4
• การจัดการยานพาหนะ		
• การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
• การจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
• การจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
โดยในปี 2563 ภายหลังจากที่ได้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในบริษัทฯ ไม่พบว่ามีกรณี
ทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ในอนาคตบริษัทฯ จะสานต่อและด�ำเนินการตามนโยบายการต่อต้าน
คอร์รัปชันต่อไป เพื่อให้เป็นบริษัทฯ ที่มีความโปร่งใส และปราศจากการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ (205-3)
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บริษัท ไทยเพรซิ เดนท์ ฟู ดส์ จ� ำกั ด (มหาชน)

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

(103-1)

“ภัยคุกคามทางไซเบอร์” เป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นด้านมิติเศรษฐกิจ หรือด้านความ
มั่นคงของประเทศ การคุกคามทางไซเบอร์ที่มากสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งคือ “ความพยายามจะบุกรุกเข้าถึงระบบ หรือการโจมตี
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากภายนอก” (Intrusion Attempts) ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยได้ก�ำหนดพระราชบัญญัติรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อด�ำเนินการปกป้อง ส่งเสริม และรับมือกับสถานการณ์ด้านภัยคุกคามที่จะส่งผลต่อการให้
บริการด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โครงข่ายโทรคมนาคม มิให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อป้องกันให้เกิดความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นเทคนิคในการปกป้องคอมพิวเตอร์ เครือข่าย โปรแกรม และข้อมูลของบริษัทฯ
จากการเข้าถึง หรือการโจมตีที่ไม่ได้รับอนุญาตจากภายนอก ที่มีจุดประสงค์เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ พื้นที่ส�ำคัญที่ครอบคลุม
ในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ คือ ความปลอดภัยของแอพพลิเคชั่น ความปลอดภัยของข้อมูล การกู้คืนระบบจาก
ความเสียหาย และความปลอดภัยเครือข่าย (103-2)
ความปลอดภัยในการใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศของบริษัทฯ มีระบบอัตโนมัติที่ท�ำการตรวจสอบ และป้องกันการถูก
คุกคามจากภายนอก ด้วยเทคนิคหลากหลายรูปแบบ อาทิ Phishing, Ransomware, Malicious Code, DDoS เป็นต้น ซึง่ เมือ่
ถูกคุกคามจากภายนอกที่ผิดปกติ ระบบการป้องกันจะแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบเพื่อเข้าไปตรวจสอบ แก้ไข ท�ำให้ด�ำเนิน
การแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว และอยู่ในความควบคุมซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อระบบอื่น ๆ และข้อมูลที่ส�ำคัญ ซึ่งระบบดังกล่าวจะท�ำ
หน้าที่ในการป้องกันข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงท�ำให้บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบและถูกคุกคามระบบ
สารสนเทศของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีวิธีการอื่น ๆ ที่จะปกป้องภัยคุกคามทางไซเบอร์ อาทิ
• การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตด้วยระบบ Firewall ซึ่งใช้ในการป้องกันการถูกคุกคามจากภายนอก
• การใช้งานระบบอีเมล โดยมีระบบป้องกัน Phishing, Ransomware, Malicious
• เครื่องคอมพิวเตอร์ มีโปรแกรม Antivirus ติดตั้งทุกเครื่อง และท�ำหน้าที่ตรวจสอบไวรัสอยู่ตลอดเวลา
• การก�ำหนดและก�ำจัดการใช้งาน USB Drive ในการน�ำเข้า-ออกของข้อมูล
• จัดท�ำแผนการฝึกอบรม สร้างความรู้ ความตระหนัก ด้านดิจิทัลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ เกี่ยวกับการ
เข้าถึงระบบและข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ
• การทดสอบการกู้คืนภัยพิบัติ และก�ำหนดมาตรการตอบรับ
• การฟื้นฟูแผนการบริหารความเสี่ยงทางไซเบอร์ และการบริหารจัดการต่อประเด็นความปลอดภัยทางไซเบอร์
• ก�ำหนดข้อปฏิบัติเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการใช้ระบบสารสนเทศ

รายงานความยั่ง ยืน 2563
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ช่องทางการร้องเรียน

(103-1, 103-2, 103-3)

บริษัทฯ ได้จัดช่องทางการร้องเรียนให้แก่พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียที่พบเห็น หรือมีหลักฐาน หรือมีข้อสงสัยว่ามี
พนักงานหรือบุคคลในนามของบริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชันทั้งทางตรงหรือทางอ้อม การทุจริต
กระท�ำผิดกฎหมาย การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัทฯ การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณกรรมการบริษัทฯ
ผู้บริหาร และพนักงาน การไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระท�ำดังกล่าว ดังนี้
1. ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือท�ำเป็นหนังสือถึงผู้รับข้อร้องเรียน
• ผู้รับข้อร้องเรียน : ส�ำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : 0-2374-4730
o ประธานกรรมการตรวจสอบ
o กรรมการผู้อ�ำนวยการ
o ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
o ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
o ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน (นักลงทุนสัมพันธ์)
o เลขานุการบริษัทฯ
• ผู้รับข้อร้องเรียน : โรงงาน
o โรงงานชลบุรี โทรศัพท์ : (038) 480-502
o โรงงานล�ำพูน โทรศัพท์ : (053) 584-088
o โรงงานระยอง โทรศัพท์ : (033) 101-500
o โรงงานราชบุรี โทรศัพท์ : (032) 719-599
2. ผ่านทางอีเมลของผู้รับข้อร้องเรียน
3. กล่องรับความคิดเห็น
4. ผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้รับข้อร้องเรียน : บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 304 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
5. ในกรณีผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ
ที่จะแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชัน
ทั้งนี้บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับและค�ำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน เว้นแต่กรณีที่ต้อง
เปิดเผยตามที่กฎหมายก�ำหนด โดยในปี 2563 มีจ�ำนวนข้อร้องเรียนทั้งสิ้น 12 เรื่อง (407-1)
ประเภทข้อร้องเรียน
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จ�ำนวนเรื่อง

การแก้ไขปั ญหา

การปฏิบัติงานของพนักงาน

10

แจ้งผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อตรวจสอบและ
ท�ำการแก้ไขปัญหา

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท�ำงาน

2

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น

บริษัท ไทยเพรซิ เดนท์ ฟู ดส์ จ� ำกั ด (มหาชน)

การบริหารจัดการนวัตกรรม

(103-1)

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญและมุ่งมั่นกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในองค์กร ให้สอดรับกับเทคโนโลยีของโลกที่มี
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยน�ำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนให้เกิดความก้าวหน้าในทุกระดับ
ของการด�ำเนินธุรกิจ ทั้งแนวคิด วิธีการ กระบวนการ ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการ รวมไปถึงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีให้เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน อันจะน�ำมาซึ่งการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดส�ำหรับผู้บริโภค และเพื่อให้มั่นใจว่า
บริษัทฯ จะสามารถก้าวตามโลกและเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่ยั่งยืนในยุค 4.0 ที่มีการปรับรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจที่ขับ
เคลื่อนด้วยนวัตกรรม
การที่บริษัทฯ จะเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมนั้น พนักงานทุกระดับจ�ำเป็นที่จะต้องมีทัศนคติที่ดี และเห็นถึงความส�ำคัญ
ในการร่วมกันขับเคลื่อน สนับสนุน ร่วมแบ่งปัน และผนึกก�ำลังกันสร้างสรรค์นวัตกรรม เพราะบริษัทฯ ถือว่าการสร้างสรรค์
นวัตกรรมนั้นเป็นเรื่องของทุกคนในองค์กร และไม่สามารถแยกเป็นเอกเทศ แต่ต้องอาศัยความเชื่อมโยงกับกระบวนการด�ำเนิน
งานในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบุคลากร กระบวนการผลิต และการมองหาโอกาสในการพัฒนาในทุก ๆ กระบวนการ
ท�ำงาน
แนวทางการบริหารจัดการด้านนวัตกรรม

(103-2)

บริษัทฯ ด�ำเนินการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่พนักงานทุกคน
ร่วมกันขับเคลื่อนและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้น และเพื่อให้การพัฒนานวัตกรรมเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ บริษัทฯ
จึงได้ก�ำหนดการสร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจของบริษัทฯ “เพิ่มศักยภาพในการผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย
ควบคู่กับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างนวัตกรรมทางอาหาร พร้อมด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพบน
พืน้ ฐานของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)” โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้องค์กรพัฒนาความรู้ และสร้างสรรค์นวัตกรรม เพือ่ ผลักดัน
ให้บริษัทฯ ก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในอนาคต
โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ ขับเคลื่อนและสนับสนุนกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ มากมาย โดยเริ่มตั้งแต่
การสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างบรรยากาศการท�ำงานให้พนักงานทุกคนมีความรู้ และมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม และ
สามารถน�ำนวัตกรรมไปใช้งานได้จริง และพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
โครงการ Automation Development

นวัตกรรมที่ช่วยในกระบวนการผลิตบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปแบบคัพที่โรงงานล�ำพูน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จาก
เครื่องจักรเดิมที่มีอายุการใช้งานกว่า 20 ปี ได้ท�ำการปรับปรุงประสิทธิภาพ จากความเร็ว 250 เป็น 300 ก้อนต่อนาที และเพิ่ม
ระบบ Automation เช่น เครื่องวางเครื่องปรุงอัตโนมัติ (Pouch Dispenser Machine) เครื่องห่อเดี่ยวและจัดชุดถ้วย เครื่อง
พลิกถ้วย โดยสามารถลดจ�ำนวนพนักงานจาก 63 คน เหลือ 42 คน และโครงการต่อเนื่องในปี 2564 จะมีการติดตั้งเครื่องจักร
เพิ่มเติม คาดว่าจะเหลือจ�ำนวนพนักงานประมาณ 30 คน

รายงานความยั่ง ยืน 2563
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โครงการ Pouch Dispenser Machine

นวัตกรรมระบบวางเครื่องปรุงอัตโนมัติที่โรงงานระยอง โดยใช้งบประมาณกว่า 20 ล้านบาท ในการวางระบบ เพื่อให้
กระบวนการท�ำงานในการใส่เครื่องปรุงรสในบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปแบบคัพเป็นระบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น ลดภาระในการเสริม
เครื่องปรุงรสในกรณีเครื่องตัวหลักติดขัด

โครงการ Jet Air Dry

นวัตกรรมการอบเส้นบะหมีก่ งึ่ ส�ำเร็จรูป ทีโ่ รงงานระยอง เพือ่ ความสะดวกและตอบโจทย์ผบู้ ริโภคทีห่ นั มาใส่ใจสุขภาพ
มากขึ้น การรับประทานบะหมี่อบแห้ง จากเดิมที่ต้องเสียเวลาต้มให้สุกก่อนรับประทาน โครงการ Jet Air Dry นี้เป็นนวัตกรรม
การผลิตบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปโดยไม่ใช้น�้ำมันทอด และสามารถใช้น�้ำร้อนชงรับประทานโดยไม่ต้องต้ม ปัจจุบันขายในตลาดต่าง
ประเทศ
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โครงการ Solar Rooftop

นวัตกรรมพลังงานทางเลือก โดยการน�ำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เป็นพลังงานในโรงงานราชบุรี 2 โดยใช้งบประมาณ
กว่า 27.43 ล้านบาท โดยโครงการนี้สามารถช่วยลดปริมาณการซื้อไฟฟ้าได้ถึง 179,892.38 กิโลวัตต์/ชั่วโมง ช่วยประหยัด
พลังงานได้ถึงร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมดในโรงงาน และมีการขยายผลโครงการไปยังโรงงานชลบุรี
ซึ่งอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตในการติดตั้ง Solar Rooftop

โครงการ Automatic Rice Process

นวัตกรรมในการผลิตข้าวต้มอบแห้ง ที่โรงงานราชบุรี 2 ซึ่งจากเดิมจะใช้ระบบ Manual ในการผลิตข้าวต้มอบแห้ง
โดยเริ่มตั้งแต่ การใช้เครื่องล้างข้าว เข้าสู่สายพานเพื่อสะเด็ดน�้ำ  จากนั้นเข้าสู่เครื่องต้มข้าว และเมื่อต้มเสร็จให้พนักงานเกลี่ย
ข้าวที่ต้มแล้ว และน�ำเข้าตู้นึ่งข้าว และเข้าสู่ตู้อบข้าว และเข้าเครื่องบรรจุ โดยนวัตกรรมนี้ใช้เทคนิคการท�ำข้าวอบแห้งแบบ
พิเศษที่ท�ำให้ข้าวสามารถคืนรูปได้ในเวลาสั้นและคงไว้ซึ่งเนื้อสัมผัสที่ดี สามารถออกผลิตภัณฑ์เจ้าแรกในประเทศไทยที่ใช้วิธี
การปรุงแบบชงน�้ำเดือด ไม่ต้องต้ม พร้อมเครื่องปรุงที่หอมอร่อยแบบลงตัว
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โครงการ Access Control

นวัตกรรมการลงทะเบียนเวลาเข้าออกของพนักงานในบริษัทฯ ควบคุมการเข้าออกของพนักงานในโรงงาน เพื่อการ
จัดให้พนักงานสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น อีกทั้งยังเป็นการป้องกันพนักงานจากสถานการณ์โควิด-19
แทนการสแกนนิ้วหรือแตะบัตรเข้าออก โดยจะเริ่มด�ำเนินการที่โรงงานชลบุรีและล�ำพูน ให้แล้วเสร็จภายในปี 2564
โครงการร่วม OEE and Saving ร่วมกับ สวทช.

นวัตกรรมการติดตามประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรเพื่อน�ำมาวิเคราะห์ ตั้งเป้าหมาย รวมถึงการวางกลยุทธ์ต่างๆ
เพื่อการปรับปรุงเครื่องจักรให้สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงงานชลบุรี แบบ Real Time ซึ่งปัจจุบันพนักงานจะบันทึก
ข้อมูลการผลิตทุกไลน์การผลิตลงในระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ เพื่อประมวลค่า OEE ซึ่งอยู่ระหว่างการทดสอบโปรแกรม
และมีเป้าหมายติดตามค่าที่ได้แบบ Real Time เพื่อลดงานการบันทึกข้อมูลและสามารถทราบค่าต่างๆ และเห็นแนวโน้ม
ปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที โดยโครงการจะแล้วเสร็จในปี 2564
โครงการ Carton Robot

นวัตกรรมการบรรจุผลิตภัณฑ์ลงกล่อง โดยการน�ำหุ่นยนต์มาบรรจุผลิตภัณฑ์จากกล่องเล็กลงสู่กล่องใหญ่และปิด
กล่องใหญ่ เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนพนักงาน และยังเป็นการป้องกันโรคที่เกิดขึ้นจากการท�ำงานของพนักงานด้วยท่าทาง
ซ�้ำๆ ติดต่อกันเป็นเวลานาน ซึ่งในปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงประสิทธิภาพของ Carton Robot
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การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์

(103-1)

จากวิสยั ทัศน์ของบริษทั ฯ ทีม่ งุ่ มัน่ ในการ “เป็นผูน้ ำ� ระดับโลกในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและแบรนด์สนิ ค้าทีผ่ บู้ ริโภค
ยอมรับและพึงพอใจให้มอี ยูใ่ นทุกครัวเรือน โดยเป็นผลิตภัณฑ์อาหารทีม่ คี วามปลอดภัย และคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล
ภายใต้การด�ำเนินธุรกิจที่สร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน” ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าสุขภาพที่ดี
ต้องเริ่มต้นด้วยโภชนาการที่ถูกต้อง บริษัทฯ จึงทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการคิดค้นและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ มีความ
ปลอดภัย อีกทั้งยังส่งเสริมสุขภาวะที่ดีขึ้นของผู้บริโภค และตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในทุกช่วงวัย
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
ผลิตภัณฑ์

ยอดขาย

บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป+เส้นขาว

ร้อยละ

8,918,423,802.90 บาท

90.20

โจ๊กกึ่งส�ำเร็จรูป

95,526,015.59 บาท

0.97

ข้าวต้มกึ่งส�ำเร็จรูป

94,108,458.35 บาท

0.95

778,919,284.29 บาท

7.88

ขนมปัง
คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

(103-1)

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญอย่างมากต่อความปลอดภัยและคุณภาพของอาหาร รวมถึงการมุ่งเน้นให้ผู้บริโภคเข้าถึง
ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านฉลากและผลิตภัณฑ์ บริษทั ฯ จึงให้ความสนใจต่อการชีแ้ จงส่วนประกอบส�ำคัญ คุณค่าทางโภชนาการ วิธกี ารใช้
การเก็บรักษา ตามมาตรฐานที่ก�ำหนดทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกรายการ เพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นทางเลือกที่ดีแก่
ผู้บริโภคซึ่งเป็นบุคคลที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการผลิตและตรวจสอบและประเมินคุณภาพของ
สินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยของสินค้าเป็นประจ�ำทุกเดือน เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบ ติดตาม
และเรียกคืนผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ และสร้างความมัน่ ใจแก่ผบู้ ริโภคว่า สินค้าทุกชิน้ ของบริษทั ฯ เป็นสินค้า
ที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยแก่ผู้บริโภค
การแสดงฉลากและผลิตภัณฑ์

(103-1)

การแสดงข้อมูลโภชนาการเป็นสิ่งที่ส�ำคัญส�ำหรับผู้บริโภคในการเลือกซื้อและบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
ที่เหมาะสมต่อสุขภาพ ซึ่งถือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ และยังช่วยส่งเสริมให้ผู้ผลิตอาหารสามารถ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งการแสดงฉลากโภชนาการยังเป็นไป
ตามมาตรฐานของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและพระราชบัญญัติของกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่องของฉลาก
โภชนาการ ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มต้องยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
รูปแบบการแสดงข้อมูลโภชนาการ

(103-2, 417-1, 417-2, 417-3, G4-FP8)

การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ นั้นจะเป็นไปตามมาตรฐานของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและ
พระราชบัญญัติของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งถูกระบุถึงสิ่งที่ต้องแสดงบนฉลาก อาทิ ชื่ออาหาร เลขสารบบอาหาร ชื่อและที่ตั้ง
ของผู้ผลิตหรือผู้น�ำเข้า ปริมาณของอาหารเป็นระบบเมตริก (แสดงน�้ำหนัก/ปริมาตรสุทธิ) ส่วนประกอบที่ส�ำคัญ ข้อมูลส�ำหรับ
ผู้แพ้อาหาร วัตถุเจือปนในอาหาร แสดงวันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ ค�ำเตือนต่อสินค้านั้น ๆ ข้อแนะน�ำในการเก็บรักษา
วิธกี ารรับประทาน วิธกี ารใช้และข้อความทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับอาหารทีม่ งุ่ หมายจะใช้กบั ทารกหรือเด็กเล็กหรือบุคคลกลุม่ ใดโดยเฉพาะ
ข้อความก�ำหนดเพิม่ เติมส�ำหรับอาหาร ฯลฯ ซึง่ ข้อความในฉลากต้องมีลกั ษณะเห็นได้ชดั เจน และอ่านได้งา่ ย ขนาดของตัวอักษร
ต้องสัมพันธ์กบั ขนาดของพืน้ ทีฉ่ ลาก และต�ำแหน่งในการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการต้องเห็นได้อย่างชัดเจน ซึง่ บริษทั ฯ ได้
ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและแสดงฉลากโภชนาการในทุก ๆ ผลิตภัณฑ์ หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ทั้งนี้
บริษัทฯ ไม่เคยละเมิด เพิกเฉย หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและพระราชบัญญัติของ
กระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่องของฉลากโภชนาการและรวมถึงการโฆษณาสินค้าที่เกินจากความเป็นจริง
รายงานความยั่ง ยืน 2563

37

ตัวอย่างการแสดงฉลากโภชนาการ
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(103-2)

โรงงานล�ำพู น

โรงงานระยอง

โรงงานราชบุรี 1

โรงงานราชบุรี 2

(102-12)

โรงงานชลบุรี

มาตรฐานที่ใช้ในการผลิต

มาตรฐาน GMP

√

√

√

√

√

มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร HACCP

√

√

√

√

√

มาตรฐานสากล ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001

√

√

√

√

√

มาตรฐานสากลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

√

√

√

√

√

มาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025

√					

มาตรฐานการผลิต

มาตรฐานระบบการจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยอาหาร
GMP/HACCP (กรมปศุสัตว์)

				
√
√

BRC Global Standard for Food Safety
มาตรฐานความปลอดภัยอาหารขั้นสูง

√

√

√

√

√

CSR-DIW มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม

√

√

√

√

√

Workplace Conditions Assessment (WCA)
มาตรฐานการประเมินสภาพการท�ำงาน

√					

มาตรฐานการอนุรักษ์พลังงาน

√

√

√

√

√

การรับรองสถานภาพการเป็นผู้น�ำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ
(Authorized Economic Operator  : AEO)

√

√

√

√

√

(SMETA-4 Pillars)  จาก SGS (Thailand) Limited)

√

√

√

มาตรฐานการผลิตสินค้าฮาลาล (HALAL)

√

√		

มาตรฐานการผลิตสินค้าโคเชอร์ (KOSHER)
(บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของลูกค้า)

√		√

มาตรฐานด้านหลักจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ ในระดับสากล
(Sedex Members Ethical Trade Audit/Ethical Trading Initiative

มาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001 (TSL 8001)

√

มาตรฐานฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (TISI-มอก.271)

√

√			
√

√

√

√				

มาตรฐานการผลิตสินค้าแฟร์เทรด (Fair Trade)

√

มาตรฐานการผลิตสินค้าออแกนิคหรือสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organic)					
√
มาตรฐานการผลิตน�้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน
(RSPO - Roundtable on Sustainable Palm Oil)

√			
รายงานความยั่ง ยืน 2563
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ขั้นตอนการตรวจประเมินคุณภาพสินค้า

2

1

คุณภาพการทอดบะหมี่
(คุณภาพของน�้ำมัน, สี,
รูปก้อน, การอมน�้ำมัน)

3

ร้อยละ
การแตกหัก

4

ความกว้างรอยซีล,
ซองเครือ
่ งปรุง,
รอยลูกกลิง
้ บน
ซองเครือ
่ งปรุง

น�้ำหนักของบะหมี่

9

(103-2,103-3)

8

ตรวจน�้ำหนัก
เนือ
้ สัตว์/ผักอบแห้ง
(เฉพาะสินค้าถ้วย
กรณีโรยบนก้อนบะหมี)่

5

การปั้ มวันที่
บนบรรจุภณ
ั ฑ์
(ซอง/ถ้วย)

7

การปั๊ มข้อความ
และติดชิปปิ้งมาร์ค
บนกล่องและ
หีบ/ชนิดกล่องหีบ

การตรวจรอยซีล
(ซอง/ถุงจัดชุด)
ชิงค์ฟล
ิ ม์ (ถ้วย)

6
น�้ำหนักรวม
บรรจุภณ
ั ฑ์

บริษัทฯ ด�ำเนินการควบคุมคุณภาพตลอดเวลา โดยสินค้าทุกประเภทคิดเป็นร้อยละ 100 (416-1, G4-FP5) จะถูกควบคุม
คุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้ด�ำเนินการตรวจประเมินคุณภาพของสินค้าอย่างสม�่ำเสมอ
ซึ่งในการตรวจประเมินความปลอดภัยอาหารในกระบวนการผลิตนั้น บริษัทฯ ใช้หลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีในการผลิต (Good
Manufacturing Practices หรือ GMP) และการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis Critical
Control Point หรือ HACCP) เป็นพื้นฐานของการตรวจประเมิน และเพื่อทวนสอบว่ามาตรฐานความปลอดภัยอาหารยังถูก
น�ำไปปฏิบัติได้ตามมาตรฐานก�ำหนด ท�ำให้มั่นใจได้ว่าอาหารที่ผลิตจากบริษัทฯ นั้นมีคุณภาพและความปลอดภัย อีกทั้งยัง
สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมายก�ำหนด
กรณีหากพบสินค้าทีไ่ ม่ตรงตามคุณภาพ เช่น น�ำ้ หนักของสินค้าไม่ตรงมาตรฐาน ความสมบูรณ์บรรจุภณ
ั ฑ์ การซีลซอง
พิมพ์วันที่บนบรรจุภัณฑ์ผิด การใช้วัสดุ วัตถุดิบ สติ๊กเกอร์ ชิปปิ้งมาร์คไม่ตรง พบสิ่งแปลกปลอมอันเกิดจากวัตถุดิบหรือวัสดุ
ที่น�ำมาผลิต หรือจากสัตว์พาหะน�ำเชื้อต่าง ๆ ที่ปนเปื้อนลงไปในผลิตภัณฑ์ การผลิตผิดสูตร ห้องปฏิบัติการตรวจพบความผิด
ปกติ ฯลฯ พนักงานควบคุมคุณภาพ (QC) จะด�ำเนินการปรึกษากับหัวหน้าฝ่ายผลิต เพื่อตรวจสอบ แก้ไข คัดแยกผลิตภัณฑ์
หรือหยุดไลน์การผลิต เพื่อลดความรุนแรงและแก้ไขปัญหานั้น ๆ และด�ำเนินการทวนสอบ บันทึกผลต่อเหตุการณ์ดังกล่าว
ทุกครั้ง เพื่อน�ำไปปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพต่อไป (416-2)
การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

(103-2)

การส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีแก่ผู้บริโภคเป็นความท้าทายอย่างมากและไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ของผู้ประกอบ
การธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม แต่บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าในฐานะผู้น�ำในด้านการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สามารถมีส่วนช่วยเหลือ
และบรรเทาต่อปัญหาการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีแก่ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการน�ำเสนอและปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภค ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเป็นโอกาสที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
บริษัทฯ มุ่งมั่นและทุ่มเทในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในการผลิตอาหาร
ต่าง ๆ การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพตลอดการผลิต ผ่านการพัฒนาบุคลากร พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน
ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภค ผ่านผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ควบคู่กับการด�ำเนิน
โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ

(FP6, FP7)

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก ผู้บริโภคหันมาสนใจอาหารที่ดี
ต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น จากค�ำกล่าวที่ว่า “You’re What You’re Eat” จะเห็นได้ว่าสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรับประทานอาหาร
และปฏิเสธไม่ได้ว่า ความเจ็บป่วยหรือโรคภัยต่าง ๆ  เช่น  โรคอ้วน เบาหวาน ความดัน หัวใจและหลอดเลือด ไต มะเร็ง ฯลฯ  
ล้วนแล้วแต่เป็นโรคทีม่ สี าเหตุสว่ นหนึง่ มาจาก “การกินทีไ่ ม่ถกู ต้อง” ดังนัน้ พฤติกรรม “การกินอาหาร” ในวิถปี ระจ�ำวันขอแต่ละคน
ย่อมเป็นสิ่งส�ำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
รายงานความยั่ง ยืน 2563
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ซึ่งในผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ จัดว่าเป็น “อาหารกึ่งส�ำเร็จรูป” เป็นอาหารที่ผ่านกรรมวิธี ปรุงแต่ง และใช้วิธีการ
รับประทานอย่างง่าย และใช้ระยะเวลาอันสั้น โดยการเติมน�้ำร้อนหรือการต้ม หรือเติมสารอาหารอื่น ๆ ลงไป อาหารกึ่งส�ำเร็จรูป
สามารถแบ่งออกเป็น 4 ชนิด
1. บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป
2. ข้าวต้มและโจ๊กที่ปรุงแต่ง
3. แกงจืดและซุปเข้มข้น ชนิดก้อน ชนิดผง หรือชนิดแห้ง
4. แกงและน�้ำพริกแกงต่าง ๆ
โดยปกติผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารส�ำเร็จรูปมีปริมาณโซเดียมสูง ซึ่งบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะลดปริมาณโซเดียมลงร้อยละ 30
จากปริมาณโซเดียมที่มีอยู่ในอาหารกึ่งส�ำเร็จรูป โดยมีเกณฑ์ในการก�ำหนดปริมาณโซเดียมดังนี้
บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป
กลุ่มอาหาร

ปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภคไม่เกิน 70 กรัม

ปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภคเกิน 70 กรัม

บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป

≤ 1,000 มิลลิกรัม/50 กรัม

≤ 1,400 มิลลิกรัม

กลุ่มอาหาร

ปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภคไม่เกิน 50 กรัม

ปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภคเกิน 50 กรัม

ข้าวต้มและโจ๊กที่ปรุงแต่ง

≤ 1,000 มิลลิกรัม

≤ 1,000 มิลลิกรัม

ข้าวต้มและโจ๊กที่ปรุงแต่ง

ซึ่งบริษัทฯ มองเห็นความส�ำคัญและค�ำนึงต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เพราะเกรงว่าหากผู้บริโภครับประทานผลิตภัณฑ์
ในปริมาณที่มากเกินไป อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคได้ บริษัทฯ จึงได้ผลิตและปรับปรุง
คุณภาพ โภชนาการของผลิตภัณฑ์ โดยในปี 2563 มีผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งส�ำเร็จรูปที่ได้รับเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพ
(Healthier Logo Choice) จากปริมาณโซเดียมเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ จ�ำนวนทั้งสิ้น 22 ผลิตภัณฑ์ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 22.68 ดังนี้
		

ผลิตภัณฑ์

ปริมาณน�้ำหนัก/ซอง-ถ้วย

ปริมาณโซเดียม

55 กรัม

990 มิลลิกรัม

60 กรัม

1,200 มิลลิกรัม

    บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป

			

บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป รสกะเพราแซบแห้ง
			
			

บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป รสผัดขี้เมาแห้ง
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ผลิตภัณฑ์

ปริมาณน�้ำหนัก/ซอง-ถ้วย

ปริมาณโซเดียม

85 กรัม

1,220 มิลลิกรัม

85 กรัม

1,170 มิลลิกรัม

85 กรัม

910 มิลลิกรัม

85 กรัม

1,240 มิลลิกรัม

    บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป
			
			

บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป ออเรียนทัลคิตเชน รสโคเรียน สไปซ์
			

บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป ออเรียนทัลคิตเชน รสฮอตแอนด์สไปซี
			

บะหมี่แห้งกึ่งส�ำเร็จรูป ออเรียนทัลคิตเชน รสฮอต โคเรียน
			

บะหมี่แห้งกึ่งส�ำเร็จรูป ออเรียนทัลคิตเชน รสผัดไข่เค็ม
			
			

		

85 กรัม
				

1,320 มิลลิกรัม

บะหมี่แห้งกึ่งส�ำเร็จรูป ออเรียนทัลคิตเชน รสกุ้งผัดซอสต้มย�ำ
รายงานความยั่ง ยืน 2563
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ผลิตภัณฑ์

ปริมาณน�้ำหนัก/ซอง-ถ้วย

ปริมาณโซเดียม

บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป				
			

60 กรัม

900 มิลลิกรัม

60 กรัม

1,020 มิลลิกรัม

60 กรัม

970 มิลลิกรัม

65 กรัม

1,190 มิลลิกรัม

60 กรัม

1,170 มิลลิกรัม

บะหมี่ถ้วยกึ่งส�ำเร็จรูป รสกะเพราแซบแห้ง
			

บะหมี่ถ้วยกึ่งส�ำเร็จรูป รสซีฟูดส์ผัดขี้เมาแห้ง
			

บะหมี่ถ้วยกึ่งส�ำเร็จรูป รสสไปซีชีส
			

    บะหมี่ถ้วยกึ่งส�ำเร็จรูป ออเรียนทัลคิตเชน รสฮอตแอนด์สไปซี
			

บะหมี่ถ้วยกึ่งส�ำเร็จรูป รสสไปซีคาโบนาร่า
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ผลิตภัณฑ์

ปริมาณน�้ำหนัก/ซอง-ถ้วย

ปริมาณโซเดียม

80 กรัม

1,060 มิลลิกรัม

80 กรัม

1,010 มิลลิกรัม

67 กรัม

1,010 มิลลิกรัม

55 กรัม

810 มิลลิกรัม

40 กรัม

790 มิลลิกรัม

    บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป
			

บะหมี่ถ้วยกึ่งส�ำเร็จรูป ออเรียนทัลคิตเชน รสฮอต โคเรียน

			

บะหมี่ถ้วยกึ่งส�ำเร็จรูป ออเรียนทัลคิตเชน รสผัดไข่เค็ม
   ก๋วยเตี๋ยวกึ่งส�ำเร็จรูป
			

ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยกึ่งส�ำเร็จรูป

			

คัพก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กกึ่งส�ำเร็จรูป เส้นเล็กแห้งรสผัดหอยลาย
   ข้าวต้มและโจ๊กกึ่งส�ำเร็จรูป
			

ข้าวต้มคัพ ข้าวต้มกึ่งส�ำเร็จรูป รสซุปไข่สาหร่าย
รายงานความยั่ง ยืน 2563
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ผลิตภัณฑ์

ปริมาณน�้ำหนัก/ซอง-ถ้วย

ปริมาณโซเดียม

26 กรัม

480 มิลลิกรัม

26 กรัม

450 มิลลิกรัม

45 กรัม

600 มิลลิกรัม

45 กรัม

810 มิลลิกรัม

45 กรัม

880 มิลลิกรัม

ข้าวต้มและโจ๊กกึ่งส�ำเร็จรูป
			

โจ๊กคัพ โจ๊กกึ่งส�ำเร็จรูปรสหมู ชนิดซอง

			

โจ๊กคัพ โจ๊กกึ่งส�ำเร็จรูปรสไก่ ชนิดซอง
			

โจ๊กคัพ โจ๊กกึ่งส�ำเร็จรูปรสไข่เค็ม

			

โจ๊กคัพ โจ๊กกึ่งส�ำเร็จรูปรสหมู
			

โจ๊กคัพ โจ๊กกึ่งส�ำเร็จรูปรสไก่
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อีกทัง้ ในผลิตภัณฑ์ประเภทขนมปังอบกรอบ บริษทั ฯ ได้มกี ารประเมินเรือ่ งของส่วนประกอบของน�ำ้ มันทีผ่ า่ นกระบวน
การเติมไฮโดรเจนบางส่วน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 388 พ.ศ. 2561 ว่าด้วยเรื่องของข้อก�ำหนดอาหารที่ห้าม
ผลิต น�ำเข้า หรือจัดจ�ำหน่าย ทีม่ สี ว่ นประกอบของน�ำ้ มันทีผ่ า่ นกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (Partially Hydrogenated oil)
หรือที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่า ไขมันทรานส์ หรือ Trans Fat เป็นกรดไขมันอิ่มตัว ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว ส่วนใหญ่
จะพบได้ในน�้ำมันพืช และในอาหารบางชนิด เช่น เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากนม ท�ำให้บริษัทฯ ต้องประเมินวัตถุดิบทุกรายการ
ที่น�ำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ขนมปังอบกรอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไม่มีส่วนผสมของไขมันทรานส์ ซึ่งส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคในระยะยาว (G4-FP6)
ผลิตภัณฑ์

ไขมันอิ่มตัวลดลง

ไขมันทรานส์ลดลง

โซเดียมลดลง

ขนมปังกรอบ, บิสกิต,คุกกี้และเวเฟอร์

-

100%

บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป

-

ไม่มีไขมันทรานส์

9.88%

เส้นหมี่, ก๋วยเตี๋ยว, โจ๊กและข้าวต้ม

-

ไม่มีไขมันทรานส์

17.07%

-

นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังใส่ใจต่อเรือ่ งของสุขภาพของผูบ้ ริโภคมากยิง่ ขึน้ ด้วยการเติม Vitamin Premix ลงไปในผลิตภัณฑ์
ซึ่งเป็นวิตามินและแร่ธาตุ 13 ชนิดที่จ�ำเป็นต่อร่างกาย ช่วยเร่งในการดูดซึมแคลเซียมและกรดอะมิโนเข้าสู่ร่างกาย และเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริโภคในระยะยาว โดยมีผลิตภัณฑ์จ�ำนวน 12 ชนิดที่ได้รับการเติม Vitamin Premix (G4-FP7)
ผลิตภัณฑ์

วิตามินเอ

เหล็ก

1. บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปรสหมูสับ

25%

20%

2. บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปรสต้มย�ำกุ้ง

30%

20%

3. บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปรสเย็นตาโฟ

35%

30%

4. บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปรสหมูน�้ำตก

35%

25%

5. บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปรสหมูต้มย�ำ

40%

45%

6. บะหมี่เจกึ่งส�ำเร็จรูปรสต้มย�ำ

20%

30%

7. บะหมี่เจกึ่งส�ำเร็จรูปรสเห็ดหอม

30%

10%

8. บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปรสต้มย�ำกุ้งน�้ำข้น

35%

20%

9. บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปรสผัดขี้เมาแห้ง

40%

25%

10. บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปรสหมูสับบิ๊กแพค

20%

30%

11. บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปรสต้มย�ำกุ้งบิ๊กแพค

20%

30%

12. บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปรสต้มย�ำกุ้งน�้ำข้นบิ๊กแพค

40%

30%

รายงานความยั่ง ยืน 2563
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การจัดการวงจรชีวิตบรรจุภัณฑ์

(103-1)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้บริโภค อันมีความส�ำคัญต่อบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะไม่
สามารถด�ำเนินการอย่างยั่งยืนได้ หากสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กล่าวมาได้รับผลกระทบจนสูญเสียความสมดุลไป เป้าหมายของบริษัทฯ
คือการเติบโตที่มากขึ้น รายได้เพิ่มขึ้น ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งจากเป้าหมายย่อมส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจ�ำกัด
อีกทั้งยังมีส่วนที่จะเพิ่มปริมาณของขยะพลาสติกเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากการย่อยสลายของพลาสติกต้องใช้เวลาเป็น
ปีในการที่จะย่อยสลายและกลับคืนสู่ธรรมชาติดังเดิม
พลาสติกนับว่าเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ด้วยเหตุผลที่ว่าพลาสติกมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ
เก็บรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้นานตลอดช่วงอายุสินค้า อีกทั้งยังมีราคาประหยัด มีน�้ำหนักเบากว่าบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่น ๆ
จากสาเหตุที่ถุงพลาสติก หรือ plastic film นั้นถูกใช้เป็นจ�ำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ บริษัทฯ ไม่สามารถจะปัดความรับผิดชอบต่อ
การใช้ปริมาณพลาสติกที่เพิ่มขึ้นได้ เพราะมีส่วนที่ท�ำให้สิ่งแวดล้อมเกิดความเสียหาย และขาดสมดุล ในหลายปีมานี้ บริษัทฯ
มีความพยายามอย่างต่อเนือ่ งทีจ่ ะมองหาสิง่ ทดแทนบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก แต่ยงั ไม่ประสบความส�ำเร็จเพราะสิง่ ทีจ่ ะใช้ทดแทนนัน้
ไม่สามารถรักษาคุณภาพสินค้าข้างในบรรจุภัณฑ์ได้ดังเดิม (103-2)
บริษัทฯ ได้เสนอโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกับ Supplier 3 ราย มาร่วมหารือและ
วางแนวทางในการด�ำเนินงาน ซึ่งคู่ค้าทั้ง 3 ราย ประกอบด้วย
1. SCG Chemical ผู้ผลิตเม็ดพลาสติก Polyethylene, Polypropylene, Polyvinyl Chloride, Polystyrene เป็นต้น
2. Dai-ichi Packaging   ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็น Flexible packaging
3. Thai Anbao ผู้ผลิตถ้วยบรรจุบะหมี่ เส้นหมี่ ก๋วยเตี๋ยว โจ๊ก และข้าวต้ม กึ่งส�ำเร็จรูป
โดยจะร่วมกันพิจารณาเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ จะมีการศึกษาข้อมูลและพิจารณาตั้งแต่เริ่มท�ำ  Concept Design และ
Product Development เพื่อจะคิดค้นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต ซึ่งในระหว่างนี้ บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการ
บริหารจัดการต่อวงจรชีวิตบรรจุภัณฑ์ ดังนี้
การ Reduce

ทางบริษัทฯ ได้ประสบความส�ำเร็จอย่างดี ในส่วนของการลดปริมาณการใช้พลาสติก โดยการเปลี่ยนคุณสมบัติของ
ถ้วยพลาสติกที่ผลิตจาก Polypropylene เป็นถ้วยกระดาษ ซึ่งวัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้เป็นกระดาษและเคลือบด้วย Polyethylene
ด้านใน เพื่อกันน�้ำซึมออกมาจากถ้วย ในหนึ่งถ้วยจะมีเนื้อพลาสติกเพียง 0.86 กรัมเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงนี้สามารถลด
พลาสติกลงจากถ้วยเดิมถึง  19.74 กรัม หรือเท่ากับลดการใช้พลาสติกรูปแบบเดิมถึง 95.8%  เทียบเท่าการลดการใช้พลาสติก
ทั้งปี เท่ากับ 4,263 เมตริกตัน1
การ Recycle

บริษัทฯ เลือกใช้ Wrapping film ที่เป็นเนื้อพลาสติกชนิดเดียวกันในการผลิตซองบะหมี่และเส้นหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป ซึ่งเป็น
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีการใช้เป็นจ�ำนวนมาก เพื่อให้สามารถน�ำไปรีไซเคิลได้โดยไม่ต้องแยกชั้น เช่น การใช้ Wrapping film
ที่เป็น OPP/PP หรือการใช้ถุง PP เป็นต้น
การดูแลรักษาความสัมพันธ์ต่อลูกค้า (103-1)

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รสชาติอร่อย ค�ำนึงถึงหลักโภชนาการที่ดี
รวมทั้งความสะดวก และปลอดภัย ด้วยราคาที่เหมาะสม นอกจากเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคแล้ว สิ่งที่
บริษัทฯ ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่องคือการดูแลรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า ในทุก ๆ การด�ำเนินงานของบริษัทฯ ได้จัดท�ำ
แบบส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้น�ำเสนอผลการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าแก่
ผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้งนี้หากพบข้อคิดเห็นและข้อแนะน�ำจากลูกค้า บริษัทฯ จะน�ำมาวิเคราะห์และปรับปรุงการด�ำเนินงาน
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยในแต่ละปี บริษัทฯ ได้ก�ำหนดเป้าหมายระดับความพึงพอใจของลูกค้าต้อง
ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 89 ซึ่งจะมีการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
คิดจากปริมาณยอดขายมาม่าคัพในประเทศ (สูตรการค�ำนวณ : 500,000 cartons/month x 36 cups/
carton x 12 months/year x 19.74 gm/cup)
1
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บริษัทฯ มีการก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการต่อความพึงพอใจลูกค้า โดยการติดตามควบคุมกระบวนการจัดหา
วัตถุดิบ และขั้นตอนในการผลิตต่าง ๆ ทั้งในด้านคุณภาพของสินค้า ระยะเวลาที่ใช้ ความปลอดภัยของสินค้า คุณค่าทาง
โภชนาการ ตลอดจนการส่งมอบสินค้า และการประสานงานกับลูกค้า ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายและแผนการด�ำเนินงานที่ได้
ก�ำหนดไว้ อีกทั้งมีการดูแลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้าในการให้ความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อเพิ่มระดับความเชื่อมั่นและความพึงพอใจจากลูกค้า
การด�ำเนินงานที่ส่งเสริมเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์หรือการมีส่วนร่วมต่อลูกค้า

(103-2)

ลูกค้าในประเทศ
• มีการจัดประชุมประจ�ำปีกับลูกค้า (Yearly Meeting) เพื่อวางเป้าหมายประจ�ำปีร่วมกัน และเพื่อให้เข้าใจและ
มั่นใจในคุณภาพของสินค้าและยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า
• มีการจัดประชุมประจ�ำเดือนกับลูกค้า (Monthly Meeting) เพื่อวางแผนการผลิตร่วมกัน และท�ำให้บรรลุ
เป้าหมายเดียวกัน เพื่อก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีทั้งสองฝ่าย
• มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือลูกค้าเมื่อเกิดความเดือดร้อน เช่น การบริจาคสินค้าไปช่วยเหลือยามเกิดภัยพิบัติ
เป็นต้น
ลูกค้าต่างประเทศ
• มีการจัดประชุมประจ�ำปีกับลูกค้า (Agent Meeting) เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจและมั่นใจในคุณภาพของสินค้าและ
ยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า
• มีการเดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนลูกค้าในแต่ละประเทศอย่างสม�่ำเสมอเพื่อรับทราบถึงความต้องการและ
ปัญหาของลูกค้า อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีทั้งสองฝ่าย
• เข้าร่วมงานแสดงสินค้ากับลูกค้าในประเทศนั้นๆเพื่อเป็นการร่วมส่งเสริมการขายให้แก่ลูกค้า
• มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือลูกค้าเมื่อเกิดความเดือดร้อน เช่น การบริจาคสินค้าไปช่วยเหลือยามเกิดภัยพิบัติ
เป็นต้น
ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

(103-1, 103-3)

บริษัทฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ส�ำคัญในการรักษาความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ โดยเก็บรักษาข้อมูล
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของลูกค้าไว้เป็นความลับตลอดเวลา การรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าจะครอบคลุมข้อมูลที่ได้รับ
จากส่วนงานที่ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง และจากข้อมูลแหล่งอื่นภายในบริษัทฯ การน�ำข้อมูลความลับของลูกค้ามาใช้งานต้อง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว้เท่านั้น และจะต้องไม่น�ำข้อมูลความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง ซึ่งข้อมูลที่บริษัทฯ ต้องเก็บรักษาเป็นความลับ ประกอบด้วยข้อมูลทั้งในส่วนที่ได้รับจากลูกค้า และข้อมูลส่วนตัว
ของลูกค้า ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อ
บริษัทฯ และเป็นเป้าหมายในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ที่จะรักษาข้อมูลของลูกค้าร้อยละ 100 ไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล
แนวการบริหารจัดการ

(103-2)

บริษัทฯ ยึดมั่นการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย และตระหนักถึงการได้รับความ
ไว้วางใจจากลูกค้าและคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจร่วมกับบริษัทฯ  ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญด้านการรักษาความปลอดภัยและ
การเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าและคู่ค้าไว้เป็นความลับตลอดเวลา โดยข้อมูลที่บริษัทฯ ต้องเก็บรักษาเป็นความลับ ประกอบ
ด้วยข้อมูลทั้งในส่วนที่ได้รับจากลูกค้าและคู่ค้า ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมการค้าระหว่างลูกค้าและคู่ค้ากับบริษัทฯ
การทีบ่ ริษทั ฯ จะน�ำข้อมูลดังกล่าวมาใช้งานต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทกี่ ำ� หนดไว้เท่านัน้ และจะต้องไม่นำ� ข้อมูลความลับไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
พนักงานทุกคนมีหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าและคู่ค้า ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบาย ระเบียบ
และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อให้ลูกค้าและคู่ค้ามั่นใจว่าข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับจะถูกน�ำไปใช้ตรงตามความต้องการและถูกต้องตามกฎหมาย
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นโยบายการรักษาความลับลูกค้าและคู่ค้า

1. บริษัทฯ มีหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าและคู่ค้า โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้
• ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากลูกค้าและคู่ค้าให้เปิดเผยข้อมูลได้
• ถูกบังคับด้วยกฎหมายให้มีการเปิดเผยข้อมูล
• บริษัทฯ มีหน้าที่ตามที่ก�ำหนดโดยองค์กรก�ำกับดูแลในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน
• การเปิดเผยข้อมูลเนื่องด้วยมีเหตุจ�ำเป็นเพื่อปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ตัวอย่างเช่น
การเปิดเผยข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ต�ำรวจในกรณีมีเหตุสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตฉ้อโกง
2. พนักงานพึงงดเว้นการสื่อสารข้อมูลความลับ ไม่ว่าด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรในที่สาธารณะ หรือสื่อสังคม
ออนไลน์ เพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลความลับเหล่านั้น นอกจากนี้พึงหลีกเลี่ยงการสื่อสารข้อความ ภาพ
เสียง หรือข้อมูลใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือโต้แย้งในสังคม ขัดต่อหลักกฎหมาย หรือก่อให้เกิดภาพลักษณ์เชิงลบ
ต่อบริษัทฯ ลูกค้าและคู่ค้า
3. พนักงานมีภาระหน้าที่ผูกพันในการปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าและคู่ค้าของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลของ
บริษัทฯ ตลอดไป แม้ว่าบุคคลนั้นได้ลาออกหรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ถือว่าข้อมูลหรือ
เอกสารใด ๆ ที่พนักงานได้จัดท�ำขึ้นระหว่างที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ จะยังคงเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ พนักงานจะต้องไม่
เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวภายหลังการพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯ
มาตรการการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าและคู่ค้า

1. บริษัทฯ จัดให้มีการก�ำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูล และปรับเปลี่ยนรหัสผู้ใช้ (Password) ของพนักงานที่เกี่ยวข้อง
ในการเข้าถึงและใช้ข้อมูลเพื่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
2. บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตามการพัฒนาทางเทคโนโลยี
โดยมีมาตรการดังนี้
2.1. การรักษาความปลอดภัยของสถานที่ หน่วยงาน และบุคลากร โดยมีวิธีการคัดเลือก แยกหน้าที่ ฝึกอบรม
และมอบหมายงานให้แก่พนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสม และพนักงานทุกคนผูกพันตามข้อตกลง
ไม่เปิดเผยข้อมูลและข่าวสาร
2.2. การรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ และระบบงานสารสนเทศ โดยมีการแยกการท�ำงานของ
ระบบคอมพิวเตอร์ ควบคุมการเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ตรวจจับผูบ้ กุ รุก และติดตามสืบค้น และควบคุม
การเปลี่ยนแปลงต่อระบบคอมพิวเตอร์
2.3. การรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ ด้วยการจัดชั้นความลับของข้อมูล วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส�ำคัญ
และวิธีการจัดการข้อมูลที่บันทึกบนกระดาษ
2.4. การรักษาความปลอดภัย การสื่อสาร และระบบเครือข่ายการสื่อสาร ด้วยการควบคุมการเข้าถึงระบบ
เครือข่ายการสื่อสาร มีการส�ำรองและการกู้คืนข้อมูล ควบคุมการรับ-ส่งข้อมูลในเครือข่าย ตรวจสอบ
ความคลาดเคลื่อนของข้อมูล และการควบคุมการเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์จากระยะไกล
3. บริษัทฯ ไม่เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ รวมถึงไม่ดักรับไว้ซึ่งข้อมูล
คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งผ่านระบบโครงข่ายของบริษัทฯ ไม่ว่ารูปแบบใด เว้นแต่ได้รับอนุญาตตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย
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บริษัท ไทยเพรซิ เดนท์ ฟู ดส์ จ� ำกั ด (มหาชน)

เหตุการณ์ จ�ำนวนเหตุการณ์ข้อมูล

ของลูกค้าและคู่ค้ารั่วไหล

(418-1)

การตรวจสอบร้องเรียนของลูกค้า

บริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบัติงานซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสุจริต มีความเป็นธรรม โปร่งใส จึงเปิดโอกาสให้
ลูกค้าและบุคคลภายนอก น�ำเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ ผ่าน Customer Contact ซึ่งข้อร้องเรียน
จะถูกบันทึกและตรวจสอบ และท�ำการสอบสวนสาเหตุ รวมถึงแนวทางการแก้ไข เพื่อเสนอต่อผู้บริหารในการพิจารณาและ
ตัดสินใจ โดยข้อร้องเรียนนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อหลัก คือ 1.ความปลอดภัยของสินค้า 2.คุณภาพของสินค้า ซึ่งในปี 2563
มีขอ้ ร้องเรียนทัง้ สิน้ 253 เรือ่ ง โดยมีหวั ข้อคุณภาพของสินค้ามากทีส่ ดุ 162 เรือ่ ง และความปลอดภัยของสินค้ารองลงมา 91 เรือ่ ง
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในระบบการรับข้อร้องเรียน ท�ำให้ผู้บริหารได้เห็นถึงข้อบกพร่องของการด�ำเนินงาน และด�ำเนิน
การแก้ไขให้มีประสิทธิภาพต่อไป
ระบบรับข้อร้องเรียน
อีเมล

ลูกค้า

โทรศัพท์

ศูนย์รับ
ข้อร้องเรียน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหาร

จดหมาย

การส�ำรวจความพึงพอใจลูกค้า

บริษัทฯ จัดท�ำการประเมินความพึงพอใจลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการจัดท�ำแบบส�ำรวจความพึง
พอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction Questionnaire) ด้วยวิธีการตอบแบบสอบถาม ซึ่งด�ำเนินการเป็นประจ�ำทุก 6 เดือน
ตามระบบคุณภาพงานของทางบริษัทฯ โดยในแบบส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าจะประกอบด้วย
การวัดความพึงพอใจลูกค้าในประเทศ

1. ด้านการบริการ
• การให้ความสนใจกับลูกค้า
• ความร่วมมือในการแก้ปัญหา
• การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. คุณภาพของสินค้า
• สินค้าตรงตามที่ก�ำหนด
• คุณภาพและความคงทนของบรรจุภัณฑ์
• อายุของผลิตภัณฑ์สามารถอยู่ได้
ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
3. การส่งมอบสินค้า
• ความถูกต้องของเอกสาร
• ความถูกต้องของชนิดและจ�ำนวนสินค้า
• ตรงตามระยะเวลาที่ก�ำหนด

ซึ่งผลการวัดความพึงพอใจของลูกค้าในประเทศ
ของปี 2563 พบว่า ร้อยละ 89.75 พึงพอใจต่อการด�ำเนิน
งานด้านการบริการของบริษัทฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562
ร้อยละ 0.5
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การวัดความพึงพอใจลูกค้าต่างประเทศ

การให้บริการ
• การให้บริการของตัวแทน
• ด้านเอกสาร
• ความรู้ความเข้าใจของตัวแทน
• ความรวดเร็วของตัวแทน
• ความร่วมมือและการสื่อสาร
• ภาพรวมการให้บริการ
• การให้ค�ำปรึกษาและแก้ไขปัญหา
• การจัดการการขนส่ง

สินค้าประเภทบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป
• ด้านคุณภาพของสินค้า
• ด้านภาพรวมของผลิตภัณฑ์
• ด้านบรรจุภัณฑ์
• ด้านรสชาติ
• ด้านราคาที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
• ด้านราคาที่เหมาะสมกับตลาด
สินค้าประเภทผลิตภัณฑ์จากข้าว
• ด้านคุณภาพของสินค้า
• ด้านภาพรวมของผลิตภัณฑ์
• ด้านบรรจุภัณฑ์
• ด้านรสชาติ
• ด้านราคาที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
• ด้านราคาที่เหมาะสมกับตลาด

นโยบายของบริษัทฯ
• การสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว
• การปรับตัวให้สอดรับกับมาตรฐาน
ระดับโลก

ส�ำหรับการวัดความพึงพอใจของลูกค้าต่างประเทศจะมีการวัดผลในรูปแบบของคะแนน ซึง่ แตกต่างจากการวัดความ
พึงพอใจของลูกค้าในประเทศที่มีการวัดผลเป็นร้อยละ ซึ่งในปี 2563 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจของลูกค้าต่าง
ประเทศที่มีต่อสินค้าประเภทบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป มีคะแนน 4.25 สินค้าประเภทผลิตภัณฑ์จากข้าว มีคะแนน 4.25 การให้บริการ
มีคะแนน 4.25 และนโยบายของบริษัทฯ มีคะแนน 4.25
ความพึงพอใจของลูกค้ารายด้าน
4.6

4.48

4.5
4.4
4.3
4.2

4.48

4.39
4.23

4.22

4.25

4.25

4.13

4.09

4.1

4.10

4.38
4.29

4.25

4.26

4.25

4.16

4
3.9
3.8

บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป

ผลิตภัณฑ์จากข้าว
2560
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2561

การให้บริการ
2562

นโยบายของบริษัทฯ
2563

ผลการด�ำเนินงานเชิงเศรษฐกิจ

(103-1, 103-2, 103-3)

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเป็นองค์ประกอบส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตลอดจนการเพิ่มคุณภาพชีวิต
ให้กับประชาชน บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายที่ค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีผลประกอบการที่แข็งแกร่งและสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืน สร้างการจ้างงาน และ
กระจายรายได้สู่อุตสาหกรรมในห่วงโซ่อุปทาน แบ่งปันผลประโยชน์แก่รัฐบาลในรูปของภาษีต่าง ๆ และสนับสนุนกิจกรรม
เพื่อสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ผ่านการใช้ศักยภาพด้านผลิตอาหารเพื่อช่วยเหลือคนในสังคม การสนับสนุน
ทุนทรัพย์ และมาตรการในการด�ำเนินงานต่าง ๆ อาทิ การรักษาคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มี
มาตรฐานและส่งมอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะแก่ผู้บริโภค สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และเป็นส่วนส�ำคัญในการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนในสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ผลการด�ำเนินงานเศรษฐกิจปี 2563

แม้ว่าสถานการณ์ในปี 2563 ที่ทั่วโลกจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ โควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและ
ภาคธุรกิจต่าง ๆ ในวงกว้างอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ถูก Disrupt จากวิกฤตครั้งนี้
ทั้งจากปัญหา Supply Chain Disruption ในช่วงมาตรการ Lockdown รวมไปถึงพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริโภคหันมาตื่นตัวและใส่ใจในเรื่องสุขอนามัยในชีวิตประจ�ำวัน รวมทั้งพิถีพิถันในเรื่องอาหารการกินต่าง ๆ
มากขึ้น ซึ่งกระแสดังกล่าวส่งผลให้ประเด็นเรื่อง “ความปลอดภัยของอาหาร” จะยิ่งทวีความส�ำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ และกลาย
เป็นหัวใจส�ำคัญที่ผู้ประกอบการในธุรกิจอาหารจะละเลยไม่ได้ ดังนั้นกระบวนการผลิตอาหารจะต้องมีความปลอดภัยในทุก
ขัน้ ตอนตัง้ แต่ตน้ ทางจนถึงปลายทาง ซึง่ ท�ำให้บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญทีเ่ กิดขึน้ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพือ่ รองรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่ก�ำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้เร่งด�ำเนินการผลิตอาหาร เพื่อให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภคในการกักตุนสินค้าช่วง
มาตรการ Lockdown ท�ำให้บริษัทฯ ต้องเร่งผลิตสินค้าให้ได้ปริมาณตามความต้องการของตลาด อีกทั้งยังต้องควบคุมและ
ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของการผลิตอาหาร เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่จะส่งต่อถึง
มือผู้บริโภคจะต้องมีคุณภาพและตรงตามมาตรฐานความปลอดภัย ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2562
มูลค่า 342,943,725 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.51 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีอากรจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นจ�ำนวน 406,796 ล้านบาท (201-4)
การกระจายมูลค่าเศรษฐกิจทางตรง*

(102-7, 201-1)

รายละเอียดทางเศรษฐกิจ

มูลค่าเศรษฐกิจทางตรง
รายได้
การกระจายมูลค่าเศรษฐกิจทางตรง
ต้นทุนการด�ำเนินงาน
ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน
เงินที่ช�ำระแก่เจ้าของเงินทุน
เงินที่ช�ำระแก่รัฐ
การลงทุนในชุมชน
มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม

จ�ำนวน (บาท)

13,985,009,234
10,018,666,977
1,799,215,000
1,615,549,669
385,899,193
6,090,174
159,588,221

* งบการเงินเฉพาะบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) ไม่ได้รวมถึงบริษัทย่อยอื่น ๆ (102-45)

รายงานความยั่ง ยืน 2563
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การบริหารทรัพยากรบุคคล

(103-1)

การด�ำเนินธุรกิจในยุค 4.0 ต้องเผชิญกับความท้าทายจากสถานการณ์โลกในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และโดยเฉพาะการมีบทบาทของเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลให้รูปแบบการด�ำเนิน
ธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญ บริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญกับการดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพ ควบคู่ไปกับการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีม่ คี วามหลากหลาย ความเชีย่ วชาญทีแ่ ตกต่างกันให้เป็นผูน้ ำ� รุน่ ใหม่ทเี่ ป็นคนเก่งทีม่ คี วามรู้
คุณธรรม และมีทักษะที่จ�ำเป็นต่อการขับเคลื่อนธุรกิจ ให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันถ่วงที
โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และวางแนวทางในเรื่องความต้องการอัตราก�ำลังคนให้
ครอบคลุมทุกหน่วยงาน เพื่อปรับปรุงช่องว่างในการบริหารจัดการบุคลากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนา
ศักยภาพ และสรรหาบุคลากรที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของบริษัทฯ ได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

จ�ำนวนพนักงานและลูกจ้างทั้งหมด

5,777 คน

จ�ำนวนพนักงานทั้งหมด

1,044 คน

จ�ำนวนลูกจ้างทั้งหมด

4,733 คน

จ�ำนวนพนักงานชายทั้งหมด

จ�ำนวนพนักงานหญิงทั้งหมด

จ�ำนวนลูกจ้างชายทั้งหมด

จ�ำนวนลูกจ้างหญิงทั้งหมด

573 คน

471 คน

1,632 คน

3,101 คน

จ�ำนวนพนักงาน ปี 2563 (102-7, 102-8, 405-1)
		 เพศ			
ชาย		 หญิง

คณะกรรมการบริษัทฯ
ผู้บริหารระดับสูง (TML)
ผู้บริหารระดับอาวุโส (SML)
ผู้บริหารระดับกลาง (MML)
ผู้บริหารระดับต้น (FML)
พนักงานระดับปฏิบัติการ (NML)
ลูกจ้าง
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10
4
9
40
260
8
260
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5
5
15
45
165
9
242

อายุ (ปี )		

<30

30-50

-

2
9
58
314
4
260

2
45
211

เชื้อชาติ

>50		

15
7
15
25
66
13
31

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ความ
หลากหลายอื่น ๆ

-

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการจ้างงานบุคลากรในท้องถิ่น เพราะบริษัทฯ เชื่อและเคารพในความเป็นปัจเจกบุคคล
ว่าบุคลากรทุกคนไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ใด เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ เท่าเทียมกันทุกคน และบุคลากรเหล่านั้น
จะเป็นบุคคลที่เชื่อมความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจอันดีให้แก่บริษัทฯ และชุมชนบริเวณรอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
บุคลากรในท้องถิ่นที่เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ มีสิทธิ์ไม่แตกต่างจากบุคลากรอื่น ๆ สามารถด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูงได้
โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจากทักษะ ความรู้ ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานเพียงเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันมีบุคลากรที่มาจาก
การจ้างงานคนในท้องถิ่นที่ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูงจ�ำนวนทั้งสิ้น 21 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 72.41 เมื่อเทียบกับจ�ำนวน
ผู้บริหารระดับสูงทั้งหมด  (103-1, 103-2, 202-2)
กระบวนการสรรหาคัดเลือก

(103-2)

บริษัทฯ ได้วิเคราะห์ ทบทวนแนวทางในการสรรหา ว่าจ้าง และวางต�ำแหน่งบุคลากรใหม่ รวมถึงสรุปอัตราว่างของ
บุคลากรในแต่ละต�ำแหน่ง จากนั้นจึงด�ำเนินการประกาศรับสมัครบุคลากรใหม่ ซึ่งบริษัทฯ มีเป้าหมายในการด�ำเนินงานในการ
สรรหาคัดเลือกไว้ที่ 45 วัน โดยการสรรหาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. การสรรหาภายนอก บริษัทฯ ด�ำเนินการประกาศการรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์รับสมัครงานของบริษัทฯ โดยใน
แต่ละต�ำแหน่งจะถูกระบุคุณสมบัติที่ต้องการ และสอบสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ซึ่งภายหลังผู้ที่ผ่านการ
สอบสัมภาษณ์จะต้องทดลองปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 3 เดือน จึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาจากผู้บริหารของ
แต่ละสายงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ หากผ่านการพิจารณาจะได้เป็นบุคลากรของ
บริษัทฯ โดยสมบูรณ์
2. การสรรหาภายใน บริษัทฯ ด�ำเนินการสื่อสารภายในบริษัทฯ ให้ทราบถึงอัตราและต�ำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
ผ่านระบบอินทราเน็ต และเมื่อผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ จะท�ำการสอบสัมภาษณ์ตามสมรรถนะของบุคลากร
ที่ได้ก�ำหนดไว้ และเมื่อผ่านการคัดเลือกจะด�ำเนินการต่อไป
ในการสรรหา ว่าจ้าง วางต�ำแหน่ง คัดเลือก และรักษาบุคลากรใหม่ให้อยู่กับบริษัทฯ โดยเริ่มด�ำเนินการ สรรหาอย่าง
เปิดกว้าง ซึ่งบริษัทฯ ไม่จ�ำกัดเชื้อชาติ ศาสนา ความพิการ และสถาบันการศึกษา มุ่งเน้นการรับบุคลากรที่เป็นคนดีและมีความ
สามารถ อีกทั้งยังมีการรับบุคลากรที่อยู่ในพื้นที่ตามภาคต่างๆ เพื่อที่จะให้บุคลากรที่เป็นเหมือนตัวแทนสะท้อนความหลาก
หลายทางความคิด วัฒนธรรม และความคิดเห็นจากคนในชุมชน และบริษัทฯ จะไม่มีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานที่ผิดกฎหมาย
พร้อมทั้งบังคับใช้กฎ ระเบียบการจ้างงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการด�ำเนินงานของการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรเป็นไปอย่างโปร่งใส เท่าเทียม และเคารพความแตกต่างของบุคลากรทุกคน (103-1, 406-1, 408-1, 409-1)
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ข้อมูลบุคลากรเข้าใหม่ปี 2563

(401-1)

จ�ำนวนพนักงานเข้า
ใหม่ทั้งหมด

79 คน

จ�ำนวนพนักงานและ
ลูกจ้างเข้าใหม่ทั้งหมด

1,479 คน
จ�ำนวนลูกจ้าง
เข้าใหม่ทั้งหมด

1,400 คน

2561
จ�ำนวน (คน)

การจ้างพนักงานเข้าใหม่
พนักงานเข้าใหม่จ�ำแนกตามเพศ
เพศชาย
เพศหญิง
พนักงานเข้าใหม่จ�ำแนกตามกลุ่มอายุ
อายุ < 30 ปี
อายุ 30 – 50 ปี
อายุ > 50 ปี
พนักงานเข้าใหม่จ�ำแนกตามภูมิภาค
ส�ำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ
โรงงานชลบุรี
โรงงานล�ำพูน
โรงงานระยอง
โรงงานราชบุรี 1
โรงงานราชบุรี 2
รวม
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บริษัท ไทยเพรซิ เดนท์ ฟู ดส์ จ� ำกั ด (มหาชน)

2562

2563

ร้อยละ

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

51
43

54.26
45.74

60
45

57.14
42.86

43
36

54.43
45.57

68
25
1

72.34
26.60
1.06

71
33
1

67.62
31.43
0.95

54
24
1

68.35
30.38
1.27

13
36
1
34
2
8
94

13.83
38.30
1.06
36.17
2.13
8.51
100

10
34
8
34
3
16
105

9.52
32.38
7.62
32.38
2.86
15.24
100

12
16
12
30
2
7
79

15.19
20.25
15.19
37.97
2.53
8.86
100

การดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพ

(103-1, 103-2)

ภายหลังจากการที่คัดเลือกบุคลากรเข้ามาร่วมงานบริษัทฯ จะเริ่มด�ำเนินการรักษาพนักงานที่มีคุณค่าไว้กับบริษัทฯ
โดยเฉพาะพนักงานที่มีศักยภาพ ซึ่งพนักงานเหล่านี้เป็นก�ำลังหลักในการพัฒนาให้บริษัทฯ ก้าวหน้าและพัฒนาอย่างยั่งยืน
อีกทั้งสามารถช่วยลดต้นทุนการด�ำเนินงานในการจ้างงานบุคลากรใหม่ให้กับบริษัทฯ ได้ ซึ่งอาจส่งผลต่อการเติบโตของบริษัทฯ
อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ด�ำเนินการก�ำหนดแนวทางในการดึงดูดพนักงาน โดยเริ่มจากก�ำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมในทุกระดับ ทั้งในเรื่องความสามารถในการท�ำงาน ความเป็นผู้น�ำ  จนถึงศักยภาพ
ของพนักงาน เช่น มีการแต่งตั้งต�ำแหน่งใหม่ตามความสามารถ การโอนย้ายพนักงานไปในต�ำแหน่งงานที่เหมาะสม การปรับ
ต�ำแหน่งพนักงานตามศักยภาพ
เกณฑ์ในการประเมินพนักงานที่มีศักยภาพ โดยที่บริษัทฯ จะประเมินจาก KPI (Key Performance Indicator) ของ
พนักงาน และ Competency ของต�ำแหน่งงาน โดยที่พนักงานทุกระดับและทุกคนของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 100 จะถูก
ประเมิน (404-3) เพื่อคัดเลือกเป็นกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพ โดยในปี 2563 มีพนักงานจ�ำนวนทั้งสิ้น 32 คน คิดเป็นร้อยละ 3 ของ
พนักงานทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้
ร้อยละของพนักงานที่ถูกคัดเลือกเป็นกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพ
(วัดจากผลการปฏิบัติงาน) ปี 2562
ประเภท

พนักงานเดิม
พนักงานใหม่
รวม

ชาย

หญิง

รวม

ร้อยละ

10
10

22
22

32
32

3
3

อัตราการคงอยู่ของกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพ ปี 2562 - 2563
พนักงานทีม
่ ีศักยภาพ
		

เพศชาย
เพศหญิง
รวม

ปี 2562

ปี 2563

จ�ำนวน

ร้อยละ

จ�ำนวน

ร้อยละ

-

-

10
22
32

31
69
100
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นอกจากนี้เพื่อรักษาพนักงานให้คงอยู่กับบริษัทฯ ให้ได้นานที่สุด บริษัทฯ ยังได้ก�ำหนดค่าตอบแทนสวัสดิการ และ
สิทธิประโยชน์ที่จัดสรรให้แก่พนักงานประจ�ำ และลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้ (401-2)
สวัสดิการเงินช่วยเหลือ

พนักงาน

ลูกจ้าง

ประกันชีวิต
ค่ารักษาพยาบาล (ตนเอง)
การรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของบริษัทฯ
สิทธิการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร
เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
เงินชดเชยหรือเงินเกษียณอายุ
การจ่ายเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
เงินเพิ่มค่าวิชาชีพ
เงินช่วยเหลือค่าอุปสมบท
เงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยหรือภัยอื่น ๆ
การกู้ยืมเงิน
การฌาปนกิจสงเคราะห์
บริการรถรับ-ส่งพนักงาน
ค่าพื้นที่พิเศษ
ค่าล่วงเวลาและค่าท�ำงานในวันหยุด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศและต่างประเทศ

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

อื่น ๆ (กีฬาสัมพันธ์, สมรส, เลี้ยงปีใหม่, เครื่องแบบ, ของขวัญเยี่ยมไข้,
การจ�ำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ, พนักงานดีเด่น)

√

√

ส�ำหรับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ บริษัทฯ ได้สื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ระบบอินทราเน็ต อีเมล
หนังสือเวียน และการจัดท�ำบอร์ดประชาสัมพันธ์ เพือ่ ให้บคุ ลากรของบริษทั ฯ สามารถทราบข้อมูลเกีย่ วกับสิทธิประโยชน์ ตลอดจน
การขอรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำส�ำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงงานชลบุรี ล�ำพูน ระยอง
และราชบุรี ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมาย และสภาวะการตลาดแรงงาน ดังนี้ (202-1)
โรงงาน

ชลบุรี
ล�ำพูน
ระยอง
ราชบุรี
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อัตราค่าจ้างเดิม/วัน

330
310
330
310

บาท
บาท
บาท
บาท

อัตราค่าจ้างใหม่/วัน

336
315
335
315

บาท
บาท
บาท
บาท

นอกจากนี้กรณีที่พนักงานหญิง คลอดบุตร บริษัทฯ ได้ให้สิทธิประโยชน์ในการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรได้ โดยในปี 2563
มีพนักงานใช้สิทธิ์จ�ำนวนทั้งสิ้น 120 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (401-3)
กรณีการลา

เพศชาย

เพศหญิง

รวม

จ�ำนวนพนักงานที่มีสิทธิ์ลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร

0

120

120

จ�ำนวนพนักงานที่ใช้สิทธิ์ลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร

0

120

120

จ�ำนวนพนักงานที่ใช้สิทธิ์ลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตรแล้วกลับมาท�ำงาน

0

93

93

จ�ำนวนพนักงานที่กลับมาท�ำงานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาหยุด
เพื่อเลี้ยงดูบุตรและยังท�ำงานต่อ หลังจากนั้นไป 1 ปี

0

93

93

อัตราการกลับมาท�ำงานและการคงอยู่ของพนักงานที่กลับมา
หลังจากระยะการลาสิ้นสุดลงแล้ว

0

93

93

โครงการ Summer Kids เพื่อลูกพนักงานในบริษัท

โครงการนี้มุ่งเน้นการดูแลรักษาบุตร-หลานของพนักงานในบริษัทฯ เนื่องจากคนวัยท�ำงานส่วนใหญ่มีความกังวลเรื่อง
การดูแลครอบครัว โดยเฉพาะเรื่องของบุตร-หลาน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้พนักงานลาออกจากบริษัทฯ เนื่องจากไม่มีเวลาใน
การดูแล บริษัทฯ จึงหันมาให้ความสนใจกับบุตร-หลานของพนักงาน โดยจัดตั้งโครงการ Summer Kids เพื่อดูแลบุตร-หลาน
ของพนักงาน ในช่วงปิดภาคการศึกษา โดยเปิดศูนย์การเรียนรู้ให้บุตร-หลานของพนักงาน พาไปทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อให้
พนักงานคลายความกังวลใจ และมีเวลาในการดูแลบุตร-หลานของตนเองเพิ่มขึ้น
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

(103-1)

“บุคลากรทุกคน” ถือเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดของบริษัทฯ เพราะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการผลักดันการด�ำเนินงาน
ให้ส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน บริษัทฯ มุ่งพัฒนาธุรกิจให้เติบโตและขยายการลงทุนไปทั่วโลก
จึงจ�ำเป็นต้องเฟ้นหา “ผู้น�ำรุ่นใหม่” มาสานต่อค่านิยมของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้
ของพนักงาน (Knowledge) สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง (Understanding) เพิ่มทักษะในการท�ำงาน (Skill) และการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ (Attitude) ที่พร้อมรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0
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รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้น�ำ

(103-2)

Leadership Competency Model

Setting Direction - การก�ำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และตัวชี้วัดความส�ำเร็จของการด�ำเนินธุรกิจ
โดยก�ำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายที่ชัดเจน จัดล�ำดับความส�ำคัญของงานต่าง ๆ ให้สอดรับกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และตัดสินใจก�ำหนดแนวทางอย่างมีหลักการ เพื่อวางกรอบให้
พนักงานทุกระดับสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ตอบโจทย์กลยุทธ์และสร้างธุรกิจที่เติบโตแข่งขัน
ได้ในเวทีสากล
Delivering Results - การท�ำงานเชิงรุก ให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายอย่างเต็มความสามารถของ
ตนเอง โดยการวางแผนการด�ำเนินงาน จัดสรรงาน จัดหาทรัพยากร กระตือรือร้นในการลงมือปฏิบัติ
งาน แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ป้องกันปัญหาระยะยาว ผลักดันและติดตามผล เพื่อให้ผลงานครบถ้วน
ถูกต้อง ตรงเวลา และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
Driving Change and Innovation - ยกระดับมาตรฐานการท�ำงาน พัฒนาผลงานและคุณภาพให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นอยู่เสมอ โดยศึกษานวัตกรรมและการท�ำงานในมาตรฐานสากล
เปิดรับ ปรับตัว คิดริเริ่ม ท้าทายการท�ำงานแบบเดิม ๆ ด้วยวิธีใหม่ที่ดีกว่า และลงมือพัฒนา
ปรับเปลีย่ นงานของตน เพือ่ ให้บริษทั ฯ สามารถก้าวทันนวัตกรรมคูแ่ ข่งและโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ
Leading Winning Teams - สร้างทีมงานที่มีความสามารถในการขับเคลื่อนได้ด้วยตนเอง และ
แสดงบทบาทผู้น�ำ  โดยลงมือคัดเลือกและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา พูดคุย
รับฟังความคิดเห็น สอนงาน สร้างโอกาสการเรียนรู้ มอบหมายบทบาทหน้าที่เพื่อพัฒนาพนักงาน
และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในการท�ำงาน เพื่อสร้างและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพในการเติบโตไป
พร้อมกับบริษัทฯ
Engaging Stakeholders - ผนึกก�ำลัง สร้างความสัมพันธ์ในการท�ำงานที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องภายนอก โดยการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมประสานงาน สร้างแรงจูงใจ และสาน
ต่อเครือข่ายธุรกิจ เพือ่ ผลักดันผลงานของบริษทั ฯ ให้กา้ วไปข้างหน้าและส่งเสริมการเติบโตของบริษทั ฯ
ในอนาคต
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ในการด�ำเนินงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการในการส�ำรวจหาความต้องการ
ความจ�ำเป็นในการฝึกอบรม และน�ำมาสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้กับพนักงาน รวมถึงมีการติดตามและประเมิน
ผลการฝึกอบรม ซึ่งกระบวนการดังกล่าวสามารถน�ำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรโดยมีการฝึกอบรมในทุกต�ำแหน่งงาน และ
สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายของการฝึก
อบรมอยู่ที่ 14 ชั่วโมง/คน/ปี
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ในปี 2563 บริษัทฯ มีการฝึกอบรมของพนักงาน คิดเป็นจ�ำนวนชั่วโมงเฉลี่ย 20 ชั่วโมง/คน/ปี โดยแบ่งประเภทของ
หลักสูตรการฝึกอบรมไว้ 8 ประเภท ดังนี้ (404-2)
1. หลักสูตรความจ�ำเป็นส�ำหรับทุกต�ำแหน่ง (พนักงานใหม่)
• ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ฯลฯ
• ระเบียบ กฎเกณฑ์ และหน้าที่ความรับผิดชอบ
• ความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการท�ำงาน
• ต่อต้านคอร์รัปชัน
• หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
2. หลักสูตรความจ�ำเป็นเฉพาะต�ำแหน่ง (OJT)
• ความรู้เฉพาะต�ำแหน่ง
3. หลักสูตรที่หน่วยงานให้ความสนใจในการอบรม
• การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)
• การวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making Techniques)
• การจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์
• การจัดการระบบและบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
• กลยุทธ์การสรรหาบุคลากรอย่างมืออาชีพ
4. หลักสูตรด้านระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
• Food Defense Plan
• Advance GMP
• มาตรฐานการผลิตฮาลาล Halal Standard
• ISO 19011 (มาตรฐานการตรวจสอบประเมินระบบบริหารจัดการ)
5. หลักสูตรด้านความปลอดภัยในการท�ำงาน
• ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (ส�ำหรับลูกจ้าง)
• เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน
• เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร
• ความปลอดภัยในการท�ำงานส�ำหรับผู้รับเหมา  
• คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน  
• ความปลอดภัยในการท�ำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรใหม่
• การลดอุบัติเหตุด้วยเทคนิค KYT
• การดับเพลิงขั้นต้นและการซ้อมหนีไฟ
6. หลักสูตรตามนโยบายของบริษัทฯ
• การบริหารจัดการความเสี่ยง
• การขยายแนวร่วมการต่อต้านการคอร์รัปชัน สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
7. หลักสูตรด้านสารสนเทศ (IT)
• การใช้งาน Microsoft Office 365-Power BI
• การใช้งาน Microsoft Office 365-Word, Excel, Point Online
• การใช้งานโปรแกรมประยุกต์เพื่อการท�ำงาน
8. โครงการ HR-OD
• หลักสูตรอบรม โครงการ HR-OD
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ด้านการเตรียมความพร้อมของผู้สืบทอดต�ำแหน่งส�ำคัญของหน่วยงาน บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแผนสืบทอดต�ำแหน่งงาน
ที่ส�ำคัญของธุรกิจ และจัดเตรียมความพร้อมของพนักงาน โดยจัดให้มีการประเมิน 360 องศา และจัดท�ำแผนพัฒนารายบุคคล
ของพนักงานระดับบริหาร มุง่ เน้นหลักการเรียนรูต้ ามแนวคิด 70:20:10 เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาและเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
สูงสุด

20

จ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย
(ชั่วโมง/คน/ปี )

20

20

จ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยเพศหญิง

จ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยเพศชาย

(ชั่วโมง/คน/ปี )

(ชั่วโมง/คน/ปี )

จ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานต่อคนต่อปี
ต�ำแหน่งงาน

(404-1)

จ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรม/คน/ปี

ผู้บริหารระดับสูง (TML)

23 ชั่วโมง

ผู้บริหารระดับอาวุโส (SML)

42 ชั่วโมง

ผู้บริหารระดับกลาง (MML)

38 ชั่วโมง

ผู้บริหารระดับต้น (FML)

17 ชั่วโมง

พนักงานระดับปฏิบัติการ (NML)

12 ชั่วโมง
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การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

(103-1)

ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของพนักงานเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญมาเป็นอันดับแรก ด้วยความตระหนัก
ว่าความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงจะได้รับ นอกจากนี้การลงทุนด้านความปลอดภัยและสุขภาพ
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงของบริษัทฯ ที่ส�ำคัญ เนื่องจากจ�ำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ ย่อมเกิด
ผลกระทบทั้งในแง่บวกและแง่ลบกับบริษัทฯ เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อมั่นของพนักงานที่มีต่อบริษัทฯ ความเสียหาย
ของทรัพย์สินในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุในกระบวนการผลิต ตลอดจนชื่อเสียงของบริษัทฯ จึงมุ่งมั่นพัฒนางานด้านความปลอดภัย
รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมของบริษัทฯ ด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(103-2, 403-1, 403-4)

“บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ และ
ความปลอดภัย ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และข้อก�ำหนดของลูกค้า โดยไม่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
ทั้งนี้พนักงานทุกระดับชั้น ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”
บริษัทฯ ตระหนักว่าการด�ำเนินงานจะต้องด�ำเนินควบคู่ไปกับความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
เป็นส�ำคัญ โดยนโยบายด้านความปลอดภัยเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของบริษัทฯ เพื่อใช้ควบคุมการด�ำเนินงานให้มีความ
ปลอดภัย และท�ำให้การด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพในทุก ๆ ขั้นตอน ตลอดจนเพื่อป้องกัน และลดการสูญเสียจากการเกิด
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงาน ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
บริษัทฯ ปลูกฝังจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของบุคลากรในบริษัทฯ ทุกคน ซึ่งบุคลากรทุกคนจะ
ต้องมีความตระหนักถึงการเอาใจใส่เรือ่ งการดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ าน นอกจากนัน้ คูค่ า้ ของบริษทั ฯ
จะต้องมีการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของแผนงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างเคร่งครัด และเพื่อให้การด�ำเนินงาน
ด้านความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในทุก ๆ กระบวนการท�ำงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ได้ด�ำเนินการแต่งตั้งคณะ
กรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ของสถานประกอบกิจการขึ้น โดยมีผู้บริหารและ
พนักงานจ�ำนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 ของบุคลากรทั้งหมดที่อยู่ในคณะกรรมการความปลอดภัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อก�ำหนดมาตรฐานและด�ำเนินการด้านนโยบายให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
และยังเป็นการควบคุมการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุในการท�ำงาน
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ของสถานประกอบกิจการ ของบริษัทฯ
ได้มีการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากรในบริษัทฯ พร้อมทั้งตรวจสอบ ติดตามสภาพแวดล้อมในการท�ำงานอย่าง
สม�่ำเสมอ เพื่อหาแนวทางป้องกัน และแก้ไขได้อย่างเหมาะสม โดยบุคลากรของบริษัทฯ ที่ต้องปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อม
ที่มีความเสี่ยงในการท�ำงาน มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ และโรคที่เกิดจากการท�ำงาน ดังนี้ (403-2, 403-3)
ลักษณะงาน

ความเสี่ยงต่อโรค/ภัยจากการท�ำงาน

งานสายการผลิต

• เสียงดังจากเครื่องจักรเกิน 85 เดซิเบล

ปฏิบัติงานในออฟฟิศ

• ออฟฟิศซินโดรม

หลักสูตรการดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

การด�ำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง

• จัดท�ำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
• ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
• จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการยืด
เหยียดกล้ามเนื้อ
(403-5)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อให้พนักงานทุกระดับมี
ความเข้าใจถึงประเภทของเพลิงไหม้ และวิธีการเลือกใช้อุปกรณ์ดับเพลิง รวมถึงวิธีการปฏิบัติตนหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้อย่าง
ถูกต้อง
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หลักสูตรการพัฒนาจิตส�ำนึกและเพิ่มศักยภาพหัวหน้างานด้านความปลอดภัย

(403-5)

บริษัทฯ มุ่งเน้นในการสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในการท�ำงานให้พนักงานทุกระดับ โดยเริ่มต้นตั้งแต่การ
สร้างจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกคน อีกทั้งยังสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดด้านความปลอดภัย
อุบัติเหตุ ความสูญเสีย และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ด้านความปลอดภัย ตลอดจนการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย
(Behavior Based Safety) เพื่อที่จะน�ำไปสู่การลดและควบคุมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตของบุคลากร

(403-9, 403-10)

ประเภทการบาดเจ็บ (/)

การสูญเสียนิ้ว และแขนขา

การบาดเจ็บจากความเครียด

เคล็ด ขัดยอก (การบาดเจ็บของเนื้อเยื่ออ่อน)

ได้รับสารพิ ษ

การบาดเจ็บทางสมอง

อื่นๆ (ระบุ)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

616

4

0.69

1

9

-

-

3

-

-

8

-

-

-

936

21

0.36

แผลไฟไหม้

-

กระดูกหัก

-

บริเวณหลัง และกระดูกสันหลัง

ใบหน้า (ตา, จมูก, กราม)

จ�ำนวน
(คน)

หู และการได้ยิน

จ�ำนวน
ชั่วโมง
ท�ำงาน

ร้อยละ

อัตราการบาดเจ็บของบุคลากรทุกคนของบริษัทฯ
การเสียชีวิตจากการบาดเจ็บที่
เกี่ยวข้องกับงาน
การบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับงาน
ที่มีผลกระทบสูง (ไม่รวมการเสียชีวิต)
การบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับงาน
ซึ่งสามารถบันทึกได้

ประเภทของปั ญหาสุขภาพที่เกิดขึ้น (จ�ำนวน)
โรคเครียด/ ความผิดปกติ				
อัตราของ
โรคซึมเศร้า/ ของกล้ามเนื้อ โรคปอด
อื่นๆ
จ�ำนวน การเสียชีวิต
โรควิตกกังวล และกระดูก		
(ระบุ)
(คน)
(ร้อยละ)

การเสียชีวิตจากปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับงาน
ปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงาน (จ�ำนวน)

อันตรายที่เกีย่ วข้อง
กับงานที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงต่อ
ปัญหาสุขภาพ
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-

-

-

-

0
0

0
0

ประเภทของอันตรายที่เกิดขึ้น
(ระบุ)

ลักษณะผลกระทบต่อปั ญหาสุขภาพ (ระบุ)
(ระบุ)

แนวทางการด�ำเนินงาน

อันตรายจากเสียงของ
เครื่องจักรในกระบวนการ
ผลิต (ที่มีระดับเสียงดังเกิน
85 เดซิเบล

มีผลกระทบท�ำให้เสื่อม
สมรรถภาพการได้ยิน

จัดท�ำมาตรการอนุรกั ษ์การได้ยนิ
เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน
การเสื่อมสมรรถภาพการได้ยิน

บริษัท ไทยเพรซิ เดนท์ ฟู ดส์ จ� ำกั ด (มหาชน)

ในปี 2563 บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการ ควบคุม และป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน ได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามจากอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงานของบุคลากร บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการ
ติดตามและหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานด้านความปลอดภัยให้มาก
ยิ่งขึ้น เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ เกิดความมั่นใจ ในเรื่องความปลอดภัยในการท�ำงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพต่อไป
มาตรการป้องกันโควิด-19

(403-6,403-7)

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นไวรัสอุบัติใหม่ที่พบว่ามีการระบาดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 เชื้อไวรัส
โควิด-19 สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนผ่านทางการไอ จาม สัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่ง เช่น น�้ำมูก น�้ำลายของคน
ผู้ติดเชื้อจะมีอาการหลายแบบ ตั้งแต่ติดเชื้อไม่มีอาการ อาการเล็กน้อยคล้ายเป็นไข้หวัดธรรมดา อาการปานกลางเป็นปอด
อักเสบ และอาการรุนแรงมากจนอาจเสียชีวิต การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางใน
หลายประเทศทั่วโลก องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศ (Public Health Emergency of International Concern) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 และแนะน�ำทุกประเทศให้เร่งรัด
การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ส�ำหรับประเทศไทยได้มีมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ตั้งแต่เริ่มตรวจ
พบการระบาดภายในประเทศ โดยก�ำหนดจังหวัดพื้นที่ควบคุม
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสถานการณ์และความเป็นอยู่ของ
พนักงาน จึงได้ก�ำหนดมาตรการดูแลพนักงานเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับโรคดังกล่าว
สื่อสารให้พนักงานทราบถึงวิธีการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ถูกต้อง
จัดให้มีการท�ำความสะอาดพื้นที่ โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วมอยู่เสมอ
จัดให้มีจุดคัดกรองพนักงานและผู้มาติดต่อ โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอด
เวลาที่อยู่ร่วมกับผู้อื่น
ให้พนักงานรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่าง
เคร่งครัด
พนักงานส่งเอกสาร, ส่งอาหาร, ส่งสินค้า, DHL, ให้รับ-ส่ง ในพื้นที่ที่บริษัทฯ ก�ำหนดเท่านั้น
กรณีพบว่าพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวที่ใกล้ชิดของพนักงาน ได้รับการยืนยันว่ามีอาการติดเชื้อไวรัสโควิด-19
พนักงานต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที
พนักงานที่ถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโดยค�ำสั่งของบริษัทฯ หรือจากทางหน่วยงานของรัฐ หรือถูกแพทย์วินิจฉัยว่า
ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะได้รับอนุญาตให้หยุดงานโดยใช้สิทธิ์ลาได้
ขอความร่วมมือไม่ให้พนักงานเดินทางไปยังประเทศกลุม่ เสีย่ ง หากมีความจ�ำเป็นต้องเดินทางให้แจ้งผูบ้ งั คับบัญชา
และฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และธุรการทราบ
หากพนักงานมีอาการป่วยเป็นไข้หวัด เช่น ไอ จาม มีน�้ำมูก ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ และต้องไปพบแพทย์ทันที
และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานจนกว่าจะหายเป็นปกติ
หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมที่มีผู้เข้าร่วมจ�ำนวนมาก
การเดินทางไปประชุม, การปฏิบัติงานระหว่างโรงงาน ขอให้ด�ำเนินการเท่าที่จ�ำเป็น โดยใช้เครื่องมือสื่อสาร เช่น
Video Conference, Microsoft Teams ทดแทน
บุคคลภายนอก เช่น แขกเยี่ยมชมโรงงาน, ผู้มาติดต่องาน เมื่อเข้ามายังพื้นที่บริษัทฯ จะต้องได้รับการตรวจวัด
อุณหภูมิร่างกาย หากมีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่บริษัทฯ โดยเด็ดขาด
และผู้ที่เข้ามาในพื้นที่บริษัทฯ จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่
บริษัทฯ โดยเด็ดขาด
●

●
●
●

●

●
●

●

●

●

●
●

●

รายงานความยั่ง ยืน 2563
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการประเมินสถานการณ์หรือโรคที่ก�ำลัังมีความเสีี่ยง เช่น โควิด-19 โดยจะท�ำการตรวจ
บุคลากรทุกคน ในพื้นที่อาคารส�ำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ จ�ำนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 77.42 เพราะเป็นพื้นที่เสี่ยง และด�ำเนิน
การตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด
ประเภท

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

0
0
120

0
0
100

พนักงานที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19
พนักงานที่มีความเสี่ยงต่อเชื้อไวรัสโควิด-19
พนักงานที่ไม่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19
มาตรการตอบโต้เชื้อไวรัสโควิด-19

ฝ่ายเฝ้าระวังป้องกันและคัดกรองโรค

พบพนักงานเป็นผู้ป่วยเข้า
เกณฑ์สอบสวนโรค (PUI)

แจ้งผู้อ�ำนวยการภาวะ
ฉุกเฉิน และทุกฝ่าย
เตรียมความพร้อม

พิจารณาส่งพนักงาน
ตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาล

แยกกักตัวพนักงาน
ที่บ้าน/พื้นที่ก�ำหนด

กรณีที่ 1
ไม่พบเชื้อ

ให้เฝ้าระวังอาการ และวัดไข้
พร้อมแจ้งผลมายังบริษัทฯ
อย่างน้อย 14 วันนับจากวัน
เริ่มป่วย

ฝ่ายสนับสนุนและควบคุมพื้นที่

หายป่วย และไม่แสดงอาการบ่งชี้
ตามเกณฑ์ผู้ป่วย PUI แล้ว

ผู้อ�ำนวยการภาวะฉุกเฉิน

อนุมัติให้กลับเข้า
ท�ำงาน
ตามปกติ

ไม่หายป่วย ยังคงแสดงอาการบ่งชี้ตามเกณฑ์ผู้ป่วย PUI

กรณีที่ 2
พบเชื้อ
ติดตามการรักษาพนักงาน
ตามค�ำวินิจฉัยของแพทย์
จนกว่าจะไม่พบเชื้อ
และจ�ำหน่ายออกจาก
โรงพยาบาล

แจ้งเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อในพื้นที่/
สาธารณสุขจังหวัดเพื่อส่งตัว
รักษาทีโ่ รงพยาบาล

ควบคุมพื้นที่ ปิดกั้นพื้นที่
ที่มีความเสี่ยงภายใน
บริษัทฯ มิให้
มีการเข้าออก

ตรวจสอบ Timeline
พนักงานที่ป่วย เพื่อหา
ผู้สัมผัสใกล้ชิด

ท�ำความสะอาด ฆ่าเชื้อ
บริเวณที่มีการสัมผัสของ
ผู้ป่วย/ผู้สัมผัสใกล้ชิด

แยกกักพนักงานต่อเนื่อง
ตามแนวทางที่ก�ำหนด
ในการรักษาของแพทย์
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แพทย์มีความเห็นหายเป็นปกติ
และสามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้

อนุมัติให้เปิดพื้นที่
เพื่อเข้า
ท�ำงานตามปกติ

การส่งเสริมพนักงาน และการเตรียมความพร้อมส�ำหรับวัยเกษียณ

บุคลากรถือเป็นสิ่งส�ำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตและก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ดังนั้นบริษัทฯ
มุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากรในบริษัทฯ ให้ใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคน และทุกระดับ
ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างเท่าเทียม ตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งวันเกษียณอายุ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดท�ำแผนงานเพื่อการจัดการ
ทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่เอื้อต่อการจ้างงานต่อเนื่องและช่วยเหลือพนักงานในการจัดการชีวิตหลังเกษียณ โดยก�ำหนด
แผนฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกให้กับบุคลากร โดยมีการประเมินว่าหลักสูตรที่จัดจะเป็นประโยชน์ต่อตัวบุคลากรและ
ต่องานที่พนักงานปฏิบัติอยู่ในบริษัทฯ รวมถึงพัฒนาทักษะในงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาทิ (404-2)
• การใช้โปรแกรม Office 365 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานร่วมกันของพนักงานทั้งบริษัทฯ
• การใช้สิทธิ์การลาเพื่อไปศึกษาต่อโดยไม่ได้รับค่าจ้าง และสามารถกลับเข้ามาท�ำงานได้ตามปกติ
• เจาะประเด็นความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
• การดับเพลิงขั้นต้น
• เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ
• การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีแนวทางการบริหารชีวิตหลังเกษียณ ซึ่งมีเรื่องของการวางแผนด้านประกันสังคม เรื่องการออม
หลังเกษียณ การเก็บเงิน และการใช้เงินยามเกษียณ และการให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นอีกวิธีในการช่วย
ออมเงินยามเกษียณ และฝากเงินไว้ก่อนถึงแม้จะเกษียณไปแล้ว โดยมีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์
กับตัวพนักงานในอนาคต อีกทั้งในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับผู้บริหารและพนักงาน จ�ำนวน
26,543,606.75 บาท (201-3) เพื่อให้พนักงานมีเงินออมไว้ใช้จ่ายยามเกษียณอายุ ออกจากงาน ทุพพลภาพ หรือเป็นหลักประกัน
ให้แก่ครอบครัว
โครงการฝึกอาชีพเพื่อพนักงานเตรียมเกษียณอายุ

กิจกรรมฝึกวิชาชีพการท�ำ “เค้กไข่ไต้หวันและกะหรี่ปั๊บ”
โครงการนี้มุ่งเน้นในการด�ำเนินการสร้างอาชีพเสริมให้แก่พนักงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้าน
ทักษะ ฝีมือ เพื่อให้สามารถน�ำไปประกอบอาชีพหลังเกษียณอายุ และพนักงานที่อยากมีรายได้เสริม เพื่อสามารถมีรายได้เลี้ยง
ตนเองและครอบครัวต่อไป โดยในปี 2563 ได้ด�ำเนินการฝึกอบรมการประกอบอาหาร “เค้กไข่ไต้หวันและกะหรี่ปั๊บ”
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จ�ำนวนพนักงานพ้นสภาพ

(401-1)

2561
จ�ำนวน (คน)

2562
ร้อยละ

จ�ำนวน (คน)

2563
ร้อยละ

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

การจ้างพนักงานพ้นสภาพ
พนักงานพ้นสภาพจ�ำแนกตามเพศ							
เพศชาย
1,063
39.98
758
35.06
627
38.0
เพศหญิง
1,595
พนักงานพ้นสภาพจ�ำแนกตามกลุ่มอายุ
อายุ < 30 ปี
1,748
อายุ 30 – 50 ปี
831
อายุ > 50 ปี
79
พนักงานพ้นสภาพจ�ำแนกตามภูมิภาค
ส�ำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ
7
โรงงานชลบุรี
954
โรงงานล�ำพูน
221
โรงงานระยอง
991
โรงงานราชบุรี 1
170
โรงงานราชบุรี 2
315
รวม
2,658

60.02

1,404

64.94

1,023

62.0

65.76
31.26
2.97

1,303
719
140

60.27
33.26
6.48

959
568
123

58.12
34.42
7.45

0.26
35.89
8.31
37.28
6.39
11.85
100

15
669
273
697
178
330
2,162

0.69
30.94
12.63
32.24
8.23
15.26
100

21
435
165
495
213
321
1,650

1.27
26.36
10.00
30.00
12.90
19.45
100

พนักงานเกษียณอายุที่ได้รับการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง
จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

32

  1.94

กรณีที่บุคลากรถูกปรับต�ำแหน่งงาน โยกย้ายต�ำแหน่งงาน ถูกพักงาน ถูกไล่ออก ฯลฯ บริษัทฯ จะมีการชี้แจงแก่
บุคลากรไม่น้อยกว่า 30-60 วัน เพื่อให้พนักงานมีการเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงต�ำแหน่งหน้าที่ โยกย้าย หรือออก
จากงาน และท�ำการสรรหาบุคลากรใหม่มาทดแทนบุคลากรเดิม (402-1)
การเคารพสิทธิมนุษยชน

(103-1, 103-2)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญในการเคารพสิทธิมนุษยชนของทุก ๆ คนเป็นอย่างมาก โดยบุคลากรและคู่ค้าทุกคน
จะต้องปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน ปราศจากการเลือกปฏิบัติ และไม่กระท�ำการใด ๆ ที่ถือเป็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
1. ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบัติต่อกันอย่าง
เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติและแบ่งแยก ไม่กีดกันด้วยเหตุทางด้านร่างกาย จิตใจ เพศ สีผิว เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา การเมือง
อายุ ภาษา การศึกษา ความพิการ หรือสถานะทางสังคมหรือเรื่องอื่นใด
2. ใช้ความระมัดระวังในการด�ำเนินธุรกิจและการปฏิบตั หิ น้าที่ เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. ไม่กระท�ำการใด ๆ หรือสนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับ
การเลือกปฏิบัติ
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บริษัท ไทยเพรซิ เดนท์ ฟู ดส์ จ� ำกั ด (มหาชน)

4. ให้ความเท่าเทียมกันในการจ้างงาน มิให้มีการใช้แรงงานเด็ก, แรงงานบังคับ, แรงงานนักโทษ, แรงงานทาสหรือ
แรงงานขัดหนี้ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ขมขู่ ไม่ล่วงละเมิด พนักงานมีสิทธิ์ในการลาออกจากการเป็นพนักงาน โดยมีระยะการแจ้ง
ล่วงหน้าที่เหมาะสม พนักงานได้รับอนุญาตให้มีอิสระในการเคลื่อนที่ในสถานที่ท�ำงาน และออกจากที่ท�ำงานได้เมื่อพ้นเวลา
ปฏิบัติงาน
5. บริษัทฯ ต้องไม่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนหรืออนุญาตให้ใช้การลงโทษทางร่างกาย การข่มขู่ท�ำร้าย หรือรูปแบบ
อื่น ๆ ของการบีบบังคับทางจิตใจหรือทางร่างกาย นอกจากนี้ต้องไม่ใช้วิธีการตักเตือนและลงโทษต่อหน้าสาธารณะ ทั้งนี้
พนักงานรวมถึงพนักงานของผู้รับเหมาช่วง มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์การลงโทษ/ลงโทษทางวินัย/ให้ออกได้ และต้องบันทึกการ
อุทธรณ์ดังกล่าว
6. สนับสนุนส่งเสริมการด�ำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับสิทธิ์
ของพนักงาน
7. รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ท�ำการละเมิดข้อมูล ความเป็นส่วนตัว หรือแสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูล การเก็บข้อมูล การเปิดเผยหรือการน�ำข้อมูลไปใช้ต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
เว้นแต่เป็นการกระท�ำที่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อบังคับหรือระเบียบบริษัทฯ
8. สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท�ำที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิ
มนุษยชนให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาหรือบุคคลทีร่ บั ผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากมีขอ้ สงสัย
ให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา
9. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรม และคุ้มครองบุคคลที่แจ้งเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
10. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยง และผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างสม�่ำเสมอ พร้อมก�ำหนด
แนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่ก�ำกับดูแลและบริหารความ
เสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน
11. พัฒนาช่องทางการสื่อสารแบบสองทาง เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติตนต่อการเคารพสิทธิ
มนุษยชน รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หากมี
เหตุการณ์หรือการกระท�ำที่เกี่ยวข้องต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน การเลือกปฏิบัติ การคุกคามหรือการข่มเหง
12. จัดให้มกี ระบวนการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อร้องเรียนทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิมนุษยชน หลังจากทีไ่ ด้รบั แจ้งจากพนักงาน
และ/หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียพร้อมรายงานต่อผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ ด�ำเนินการพัฒนาบรรเทา หรือแก้ไขผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
อย่างเหมาะสม
13. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คู่ค้าธุรกิจมีส่วนร่วมในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคม เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งการเคารพซึ่งกันและกัน และพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
ความมุง่ มัน่ ต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนของบริษทั ฯ ได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านนโยบายการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ อาทิ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
14. พนักงานมีเสรีภาพในการเข้าร่วม ก่อตั้ง หรือไม่เข้าร่วมสมาคม และมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มเพื่อเจรจาต่อรอง
โดยไม่รู้สึกกลัวการแก้แค้น ขัดขวาง ขู่ หรือการคุกคาม บริษัทฯ จะไม่ขัดขวางทางเลือกในการก่อตั้งตัวแทนอิสระและมีเสรีภาพ
ของพนักงาน
จ�ำนวนเหตุการณ์ที่มี
การใช้แรงงานบังคับ

0 เหตุการณ์

จ�ำนวนเหตุการณ์ที่
ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน

0 เหตุการณ์

จ�ำนวนเหตุการณ์ท่ม
ี ี
การใช้แรงงานเด็ก

0 เหตุการณ์

จ�ำนวนข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

ไม่มีข้อร้องเรียน
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การสร้างชุมชนอย่างยัง
่ ยืน

(103-1, 103-2)

สังคมที่เข้มแข็งเริ่มต้นจาก “ความอยู่ดีมีสุข” ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความมั่นคงทางอาชีพที่สามารถดูแลตนเอง
และครอบครัวได้อย่างมีความสุข โดยให้ความส�ำคัญกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม กลุ่มผู้เปราะบาง ผู้อยู่ในถิ่นทุรกันดาร
กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อย ให้ได้รับโอกาสและได้รับความช่วยเหลือที่บริษัทฯ พร้อมแบ่งปันและสร้างคุณค่า
ร่วมกันตลอดมา
บริษัทฯ ร่วมเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืนด้วยการจัดหาวัตถุดิบมาผลิตเป็นอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพ
ที่ดีของผู้บริโภค ตลอดจนด�ำเนินโครงการเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นการพัฒนาวิถีชีวิต และสุขภาพของคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการ
แบ่งปันและต่อยอดประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาองค์รวมทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปพร้อมกับการเติบโตของบริษัทฯ
การพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่งผลให้สภาพสังคมเสื่อมโทรมลงอย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนาสังคมจึงเข้ามา
มีบทบาทส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน จากค�ำกล่าวที่ว่า “ธุรกิจไม่อาจจะอยู่ได้ภายใต้สังคมที่ล้มเหลว” จึงเป็นสาเหตุ
หนึ่งที่ท�ำให้องค์กรธุรกิจหันมาใส่ใจและร่วมกันพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะมุ่งเน้นให้สังคมมีความเจริญก้าวหน้า โดยการ
เข้ามาพัฒนาร่วมกับคนในชุมชน เพื่อพัฒนาทั้งคนในชุมชน ครอบครัว และที่อยู่อาศัย เพื่อท�ำให้คนในชุมชนมีความเจริญ
ก้าวหน้า มีครอบครัวที่มั่นคง สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
การสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในท้องถิ่น

(103-1)

บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในคู่ค้าของบริษัทฯ ให้มีความ
กินดีอยู่ดี สนับสนุนและช่วยส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้ของเกษตรกร และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้เติบโต
ไปพร้อมกับบริษัทฯ โดยในปี 2563 ได้มีการจัดสรรงบประมาณจ�ำนวน 1,481,953,368.11 บาท เพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
วัตถุดิบหลักจากเกษตรกรและพ่อค้าคนกลาง อาทิ ข้าว น�้ำมันปาล์ม น�้ำตาล ฯลฯ ส�ำหรับใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตบะหมี่
กึ่งส�ำเร็จรูปในทุก ๆ โรงงาน
เป้าหมายในการด�ำเนินงานของปี 2563 (103-3)

• การจัดซื้อจัดจ้างในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.28
• จ�ำนวนของคู่ค้าในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ  36.36
ขั้นตอนและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างคู่ค้าท้องถิ่น

(103-2)

ในการคัดเลือกคู่ค้าท้องถิ่น บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการประเมินคู่ค้าเบื้องต้นด้วยการตรวจสอบ Checklist ตามแบบฟอร์ม
ที่บริษัทฯ ก�ำหนดให้ อาทิ วัตถุดิบที่ขายให้กับบริษัทฯ กระบวนการผลิตของคู่ค้า การรับประกันคุณภาพ คุณลักษณะที่ดีและ
ความสะอาดของวัตถุดิบ การปนเปื้อนและการดัดแปลงพันธุกรรม การด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เป็นต้น โดย
ภายหลังจากการทีค่ คู่ า้ ประเมินตนเองเบือ้ งต้น บริษทั ฯ จะด�ำเนินการเข้าไปตรวจประเมินการด�ำเนินงานของคูค่ า้ ก่อนการสัง่ ซือ้
หากกรณีที่คู่ค้าจะต้องมีการปรับปรุงการด�ำเนินงาน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้คู่ค้าทราบเพื่อท�ำการปรับปรุงก่อนจะด�ำเนินการ
ตรวจสอบ และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าจะปฏิบัติตามข้อตกลงและมาตรฐานตามที่ก�ำหนดไว้
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ภาพรวมการด�ำเนินงานร่วมกับคู่ค้าท้องถิ่น
		

(204-1, G4-FP1)

งบประมาณการซื้อวัตถุดิบจากคู่ค้าทั้งหมด

ปี 		

จ�ำนวน (บาท)

2562

7,816,267,039.72

2563

7,963,370,375.58

		

งบประมาณการซื้อวัตถุดิบจากคู่ค้าท้องถิ่น

ปี 		

จ�ำนวน (บาท)

2562

1,316,414,933.43

2563

1,490,319,708.11

วัตถุดิบทีม
่ ีการจัดซือ
้ จัดจ้างกับคู่ค้าท้องถิน
่ ุด 3 อันดับ
่ มากทีส
วัตถุดิบที่ซื้อในท้องถิ่น

(301-1)

งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง

		

ปี 2562			

ปี 2563		

จ�ำนวน (บาท)		

ร้อยละ

จ�ำนวน (บาท)		

ร้อยละ

1. ข้าว

186,763,237.61

2.39

183,341,032.20

2.30

2. น�้ำมันปาล์ม

616,519,601.50

7.89

747,123,417.00

9.38

3. น�้ำตาล

153,406,110.56

1.96

165,496,416.67

2.08

956,688,949.67

12.24

1,095,960,865.87

13.76

รวม

โครงการรับซื้อพริกแห้งปลูกแบบปลอดภัย (GAP) จากเกษตรกร

(413-1, G4-Former FP4)

โครงการนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่ อ�ำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ปลูกพริกปลอดสารเคมี
ตกค้างให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ในอดีตบริษัทฯ พบปัญหาจากวัตถุดิบเกษตรในการผลิตสินค้าส่งออกไปยังทวีปยุโรป
จ�ำเป็นต้องเป็นวัตถุดิบที่ได้รับการควบคุมอย่างเป็นระบบตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่แหล่งเพาะปลูกจนถึงกระบวนการผลิตใน
โรงงาน ผลิตเป็นสินค้าส�ำเร็จรูปส่งมอบถึงผู้บริโภค การสรรหาวัตถุดิบเกษตรที่มีคุณภาพทั้งด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ ด้านเคมี
รวมทั้งการควบคุมสารเคมีตกค้างจ�ำเป็นต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลของคู่ค้าที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งบริษัทฯ สามารถหาวัตถุดิบ
ที่ควบคุมภายใต้คุณภาพตามมาตรฐานสากลได้ไม่ต่อเนื่องในประเทศไทย จึงจ�ำเป็นต้องน�ำเข้าพริกแห้งจากแหล่งเพาะปลูก
ต่างประเทศที่มีศักยภาพในระบบการควบคุมคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ทางบริษัทก�ำหนด
ไว้พร้อมทั้งมีผลวิเคราะห์ค่าต่าง ๆ จากบริษัทฯ ที่มีความน่าเชื่อถือในระดับสากล ในเวลาต่อมาความต้องการวัตถุดิบเกษตร

รายงานความยั่ง ยืน 2563
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ที่มีคุณภาพมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น และเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากปัญหาความล่าช้าในการส่งมอบ และการปรับราคาขึ้น
ของประเทศคูค่ า้ ในอนาคตอันเนือ่ งจากความไม่แน่นอนของสภาพอากาศ การหยุดประท้วงของคนงานหรือการขนส่งในต่างประเทศ
อันเป็นปัญหาที่ควบคุมไม่ได้ บริษัทฯ จ�ำเป็นต้องหาแหล่งเพาะปลูกภายในประเทศที่มีศักยภาพ จึงได้อาศัยองค์ความรู้จาก
การศึกษาวัตถุดิบของบริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่ หมู่บ้านสมบูรณ์พัฒนา หมู่บ้านหนองหล่ม หมู่บ้าน
หนองเหล่า หมู่บ้านโนนดินแดง อ�ำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี หมู่บ้านหัวทะเล อ�ำเภอบ�ำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
หมูบ่ า้ นบัลลังค์ อ�ำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ในปี 2552-2554 หมูบ่ า้ นบ้านใหม่เจริญราษฎร์ อ�ำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ทดลองปลูกพริกภายใต้ระบบ GAP ในปี 2554-2563 นับได้ว่าบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยราชการต่าง ๆ เช่น กรมส่งเสริม
การเกษตร เกษตรอ�ำเภอ สวทช. ในการส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกร และสนับสนุนการรับซื้อพริกแห้งจากเกษตรกรที่ดูแล
แปลงเพาะปลูกตามมาตรฐานระบบ GAP นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ลงทุนสร้าง “ศูนย์ร่วมกันรู้การปลูกพริกและท�ำพริกแห้งแบบ
ปลอดภัย” และสาธิตการปลูกพริกภายใต้ค�ำปรึกษาของผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการเกษตร เพื่อใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ การผลิต
พริกแห้งปลอดภัย โดยมีกลุ่มเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ดังนี้  อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอเวียงสา อ�ำเภอนาน้อย อ�ำเภอสันติสุข
อ�ำเภอภูเพียง อ�ำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน อ�ำเภอเมือง จังหวัดแพร่
กิจกรรมท�ำบุญถวายเทียนพรรษา

ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและจตุปัจจัยไทยธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา
เพือ่ สืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอนั ดีงามสืบต่อไป โดยมีตวั แทนคณะผูบ้ ริหารและพนักงาน เข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว ณ วัดหนองคล้า จังหวัดชลบุรี และวัดพระยืน จังหวัดล�ำพูน

กิจกรรมบริจาคโลหิต

ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ร่วมพลังท�ำความดีจัดกิจกรรม CSR รับผิดชอบต่อสังคม โดยการบริจาคโลหิต ณ
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี จังหวัดชลบุรี โดยมี
ผูบ้ ริหารและพนักงานร่วมบริจาคโลหิต เพือ่ ร่วมสนับสนุนจัดหาปริมาณโลหิตในการน�ำไปช่วยเหลือผูป้ ว่ ยทีร่ อรับการรักษาและยัง
เป็นการส�ำรองโลหิต เพือ่ ผูป้ ระสบภัยหรือประสบอุบตั เิ หตุ ในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ให้กบั โรงพยาบาลทัว่ ประเทศ ทีป่ ระสบปัญหาขาดแคลน
โลหิตอย่างมาก ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้อย่างแท้จริง
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ

(103-1)

ความเหลื่อมล�้ำทางสังคมเป็นปัญหาส�ำคัญที่สังคมไทยก�ำลังเผชิญอยู่ ซึ่งเกิดจากความไม่เท่าเทียมกันในทุก ๆ ภาค
ส่วน เช่น การศึกษา การประกอบอาชีพ และรายได้ เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบทางลบต่อสังคม โดยเฉพาะกลุ่มคน
เปราะบาง ผู้พิการ คนชายขอบ ที่เป็นผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัติ ถูกกีดกันอยู่เสมอ แม้ประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ.2550-2554 แต่ไม่ได้การันตีว่า ผู้พิการจะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมเพียงพอ
เพราะฉะนั้นการสร้างงานและสร้างอาชีพ จึงเป็นสิ่งส�ำคัญในการสร้างโอกาสให้กับคนพิการ การมีงานท�ำมีรายได้ บ่งบอกถึง
การท�ำหน้าที่ของบุคคลอย่างเต็มศักยภาพ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงาน องค์กร และสถานประกอบการต่าง ๆ มีส่วน
ส�ำคัญในการสร้างโอกาส สามารถผลักดันและสนับสนุนให้คนพิการสามารถเป็นทรัพยากรที่เป็นก�ำลังส�ำคัญในการร่วมพัฒนา
ประเทศชาติ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เป็นภาระ และเป็นที่ยอมรับในสังคมมากขึ้น

โครงการหลัก “มาม่าซี” (MAMA SEE)

(103-2)

โครงการทีม่ งุ่ เน้นให้การสร้างอาชีพและรายได้แก่ผพู้ กิ ารทางร่างกาย ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
คนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 35 ซึ่งจุดเริ่มต้นของโครงการมาจากการสนับสนุนอดีตพนักงาน บริษัทฯ ที่ประสบอุบัติเหตุบนถนน
จนกลายเป็นผู้พิการ ท�ำให้ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ท�ำให้ครอบครัวของพนักงานมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการดูแล
ผู้พิการ บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการที่จะส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการและครอบครัวตามความเหมาะสม
บริษัทฯ ได้ท�ำการประเมินอาชีพที่เหมาะสมกับผู้พิการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอาชีพคนพิการ พบว่ามี
จ�ำนวน 9 สายอาชีพ คือ
1
อาชีพ/ธุรกิจให้บริการงานช่างเครื่องปรับอากาศ
2
อาชีพ/ธุรกิจให้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญส�ำหรับครอบครัวผู้พิการ
3
อาชีพ/ธุรกิจร้านค้าปลีกส�ำหรับครอบครัวคนพิการ
4
อาชีพ/ธุรกิจจ�ำหน่ายอาหารส�ำเร็จรูปด้วยรถเคลื่อนที่ส�ำหรับครอบครัวคนพิการ
5
อาชีพเลี้ยงวัวส�ำหรับครอบครัวคนพิการ
6
อาชีพเลี้ยงหมูส�ำหรับครอบครัวคนพิการ
7
อาชีพ/ธุรกิจร้านตัดเย็บด้วยจักรอุตสาหกรรมส�ำหรับครอบครัวคนพิการ
8
อาชีพ/ธุรกิจร้านกาแฟและน�้ำผลไม้ปั่นส�ำหรับครอบครัวคนพิการ
9
อาชีพ/ธุรกิจร้านกาแฟโบราณและผลิตเบเกอรี่ส�ำหรับครอบครัวคนพิการ

รายงานความยั่ง ยืน 2563

73

นอกจาก 9 สายอาชีพที่บริษัทฯ มีการพิจารณาว่าเหมาะสมกับผู้พิการ และยังเปิดกว้างให้ผู้พิการและครอบครัว
น�ำเสนออาชีพอื่น ๆ ที่เหมาะสมตามสภาพแวดล้อม และมี “ความเป็นไปทางธุรกิจส�ำหรับครอบครัวคนพิการ” ที่จะท�ำให้
สามารถสร้างรายได้ และน�ำไปเลี้ยงดูผู้พิการและครอบครัวได้จริง โครงการส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการอย่างยั่งยืนแบบ
องค์รวม และโครงการ MAMA SEE ในปี 2563 บริษัทฯ ให้การสนับสนุนกับกลุ่มผู้พิการจ�ำนวน 33 ราย มูลค่ารวมทั้งสิ้น
3,709,860 บาท โดยแบ่งออกเป็น
ประเภทของผู้พิการที่ได้รับการช่วยเหลือ

จ�ำนวน (ราย)

จ�ำนวนเงิน (บาท)

2

224,840.00

2. พนักงานที่มีสถานะเป็นผู้ดูแลผู้พิการ หรือมีผู้พิการอาศัยอยู่ในครอบครัว

21

2,360,820.00

3. มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
และผู้พิการอื่นๆ

10

1,124,200.00

1. อดีตพนักงานที่ประสบอุบัติเหตุจนพิการรุนแรง

โดยบริษัทฯ คาดหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผู้พิการและครอบครัวผู้พิการ มีรายได้ที่สามารถเลี้ยงตนเอง
และมีส่วนช่วยในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการอย่างยั่งยืน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน

การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนทีเ่ หมาะสมตามช่วงวัย ทัง้ ด้านการศึกษาและคุณธรรม จะเป็นรากฐานทีส่ ำ� คัญในการ
ช่วยสร้างความเจริญทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพราะเยาวชนถือเป็นพลังส�ำคัญในการขับเคลื่อนอนาคตของ
ประเทศ จึงเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อที่จะให้เยาวชนสามารถ
สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ และน�ำพาประเทศชาติสู่ความยั่งยืนต่อไปในอนาคต
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ผู้บริหารและพนักงาน โรงงานบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ได้ร่วมกันมอบความสุขให้เยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
ประจ�ำปี 2563 ร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านโป่ง โดยมีการท�ำกิจกรรมพร้อมมอบของขวัญมากมาย ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อ
สังคมของบริษัทฯ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของตนเองในการที่จะเติบโตไป
เป็นทรัพยากรบุคคลที่ส�ำคัญอย่างมีศักยภาพ มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพของประเทศชาติต่อไปในอนาคต
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บริษัท ไทยเพรซิ เดนท์ ฟู ดส์ จ� ำกั ด (มหาชน)

การดูแลรักษาสิง
่ ยืน
่ แวดล้อมเพื่อความยัง
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์และสภาพแวดล้อมที่ดีคือแหล่งก�ำเนิดของอาหาร และเป็นแหล่งที่เอื้อให้
ทุกชีวิตด�ำรงอยู่ร่วมกันโดยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมจึงเป็นหน้าที่
ของทุกภาคส่วน ที่ต้องช่วยกันอนุรักษ์และปกป้องแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน บริษัทฯ ตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยใส่ใจต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งการปรับปรุงการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการน�้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และการลดปริมาณ
ของเสียในกระบวนการผลิต เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวก และเป็นแหล่งก�ำเนิดวัตถุดิบในการผลิต อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของ
ห่วงโซ่อาหาร และสร้างประโยชน์ที่มีคุณค่าต่อทุกชีวิตในสังคม
บริษัทฯ มีการก�ำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อก�ำหนด
และได้น�ำมาประยุกต์ใช้จนผ่านการรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ (102-11)
1. ด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตส�ำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการ
จัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบ�ำบัด และฟื้นฟู
การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่ด�ำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. การปล่อยมลพิษทางอากาศออกสู่ภายนอก ด�ำเนินการสอดคล้องตามกฎหมาย เฝ้าระวังโดยตรวจมลพิษทาง
อากาศ และปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการควบคุมมลพิษทางอากาศ
7. การควบคุมมลภาวะทางเสียง ด�ำเนินการสอดคล้องตามกฎหมาย เฝ้าระวังตรวจสอบมลภาวะทางเสียงตามระเบียบ
ปฏิบัติเรื่องการติดตามตรวจสอบ ตรวจวัด และประเมินความสอดคล้อง และการติดตามเฝ้าระวัง
8. การจัดการมลภาวะทางน�้ำ  ด�ำเนินการจัดการระบบบ�ำบัดน�้ำเสียที่ได้มาตรฐาน มีการควบคุม ตรวจสอบการ
ท�ำงานของระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย และตรวจวัดค่าคุณภาพน�้ำให้สอดคล้องตามที่กฎหมายก�ำหนด โดยปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ
เรื่องการจัดการระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย และการก�ำจัดของเสีย
9. การปนเปือ้ นในดิน ด�ำเนินการประเมินความเสีย่ งของกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านสอดคล้องตามกฎหมาย
และข้อก�ำหนด ซึ่งเน้นการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม กรณีเกิดการปนเปื้อนในดินจะต้องด�ำเนินการแก้ไขทันที
สอบสวนและประเมินความเสี่ยงการปนเปื้อนในดินที่อาจเกิดขึ้น ด�ำเนินการแก้ไขให้สอดคล้องตามที่กฎหมายก�ำหนด และแจ้ง
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
10. ผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม จัดท�ำเป็นเอกสารรายงานให้ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอก ตามระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการสื่อสาร
การปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

(103-1)

พลังงานถือเป็นปัจจัยที่มีความส�ำคัญต่อต้นทุนของการด�ำเนินธุรกิจในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากปัจจุบันสังคมโลกก�ำลัง
เผชิญกับปัญหาด้านพลังงานอย่างรุนแรง ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวติ และการด�ำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก บริษทั ฯ เล็งเห็น
ว่าการอนุรักษ์พลังงานจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ และเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่จะต้องมีส่วนร่วมต่อการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงาน โดยท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เพื่อใช้แนวทางในการ
ด�ำเนินงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน

(103-2)

1. บริษัทฯ จะด�ำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยก�ำหนดให้การอนุรักษ์พลังงาน
เป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องต่อเป้าหมายและข้อก�ำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. บริษัทฯ จะด�ำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับธุรกิจ
เทคโนโลยีที่ใช้ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี
3. บริษัทฯ จะก�ำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกท่านเข้าใจและ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
4. บริษัทฯ ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าของ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
ทุกระดับที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่ก�ำหนด คณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงานมีหน้าที่ผลักดัน ติดตาม
และประเมินผลการใช้พลังงาน พร้อมทั้งหาแนวทางปฏิบัติให้เกิดผลทางด้านการลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง
5. บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนที่จ�ำเป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคคล ด้านงบประมาณ เวลาในการท�ำงาน การฝึก
อบรมและการมีส่วนร่วมในการน�ำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาด้านพลังงาน
6. ท�ำการออกแบบ จัดซื้อ จัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิต และบริการอื่น ๆ ที่จ�ำเป็น โดยพิจารณาถึง
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว
7. ผู้บริหารและคณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงานจะทบทวน และปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการ
ด�ำเนินงานด้านพลังงานทุกปี
บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต เพื่อลดการใช้พลังงาน ซึ่งที่ผ่านมา
ได้ด�ำเนินโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อน�ำไปใช้พัฒนาประสิทธิภาพการท�ำงานของ
ทุกโรงงาน โดยสามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 11,737.14 กิกะจูล หรือคิดเป็นก๊าซเรือนกระจกได้ 1,951,625.56 กิโล
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (302-4)
ปี
		

2563

จ�ำนวน

พลังงานที่ประหยัดได้

สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้

ประหยัดค่าใช้จ่าย

โครงการ

(กิกะจูล)

(kgCO2e)

(บาท)

6

11,737.14

1,951,625.56

6,875,245.04

โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการน�ำพลังงานทดแทนมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ โดยการน�ำเทคโนโลยีการผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cells) เพื่อเป็นการลดการใช้ไฟฟ้า รวมทั้งช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เช่น ลดการเกิดมลภาวะทางอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะเรือนกระจก โดยด�ำเนินการติดตั้งที่โรงงาน
บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 4,824.57 กิกะจูล หรือคิดเป็นเงิน 4,891,579 บาทต่อปี
โครงการติดตัง
้ อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานความร้อนจากไอน�้ำ Steam Ejector

บริษทั ฯ สนับสนุนให้มกี ารน�ำพลังงานทดแทนมาใช้ให้เกิดประโยชน์กบั บริษทั ฯ โดยการน�ำเทคโนโลยีการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตพลังงานความร้อนจากไอน�ำ 
้ (Steam Ejector) เพือ่ เป็นการลดการใช้ไอน�ำ้ ทีผ่ ลิตจากเชือ้ เพลิงแก๊สธรรมชาติ (NG) รวมทัง้
ช่วยลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม เช่น ลดการเกิดมลภาวะทางอากาศจากการเผาไหม้เชือ้ เพลิง ซึง่ ส่งผลให้เกิดภาวะเรือนกระจก
โดยด�ำเนินการติดตัง้ ทีโ่ รงงานระยอง ซึง่ สามารถประหยัดพลังงานได้ถงึ 4,406.40 กิกะจูล หรือคิดเป็นเงิน 904,046 บาทต่อปี
โครงการเปลี่ยนอุปกรณ์ข้อต่อสวมเร็วในไลน์ผลิตเป็นแบบข้อต่อขันแน่น

บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของปั๊มลม (Air Compressor) โดยการเปลี่ยนจุดต่อของ Air Gun
ในไลน์ผลิตจากเดิมทีเ่ ป็นแบบข้อต่อสวมเร็วเป็นข้อต่อแบบขันแน่น เพือ่ เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพของการใช้ลมและเพือ่ เป็นการ
ลดการสิ้นเปลืองไฟฟ้าของปั๊มลม โดยด�ำเนินการเปลี่ยนที่โรงงานศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานได้ถึง
423.01 กิกะจูล หรือคิดเป็นเงิน 412,439.04 บาทต่อปี
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โครงการติดตั้ง Steam header (Steamer)

บริษทั ฯ สนับสนุนให้มกี ารน�ำพลังงานทดแทนมาใช้ให้เกิดประโยชน์กบั บริษทั ฯ โดยการน�ำเทคโนโลยีการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การควบคุมพลังงานความร้อนจากไอน�้ำ (Steam header) เพื่อเป็นการลดการใช้ไอน�้ำ รวมทั้งช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 2,083.16 กิกะจูล/ปี หรือคิดเป็นเงิน 667,181บาทต่อปี
กิจกรรม SHEE & Q DAY

บริษัทฯ มีการส่งเสริมและสร้างจิตส�ำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กรผ่านกิจกรรม SHEE & Q DAY (Safety Health
Energy Environment and Quality Day) เพื่อให้พนักงานในบริษัทฯ รู้และตระหนักในการใช้พลังงานให้คุ้มค่า โดยในกิจกรรม
จะมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของพลังงาน วิธีการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร รวมทั้งกิจกรรมตอบค�ำถามที่
เกี่ยวกับการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าปี 2563

(302-1)

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด

167,563,376.00

เมกะจูล (MJ)

เปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดปี 2562-2563
ปี 		

เมกะจูล (MJ)

2562

205,677,763.40

2563

167,563,376.00

ปริมาณการใช้พลังงานปี 2563
การใช้พลังงานในองค์กร

(302-1)

ปริมาณการใช้พลังงาน (เมกะจูล)
ส�ำนักงานใหญ่

โรงงานชลบุรี

โรงงานล�ำพู น

โรงงานระยอง

โรงงานราชบุรี 1 โรงงานราชบุรี 2

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงไม่หมุนเวียนทั้งหมด (เมกะจูล)						
ถ่านหิน

-

-

-

-

น�้ำมันเตา

-

-

-

-

แก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG)

-

แก๊สปิโตรเลียมชื้น (NG)

-

4,692,286.45
-

1,730,948.55 45,626,516.00
-

237,483,577.00

108,229,178.00 178,202,328.00
3,087,744.00
-

4,096,357.00

-

-

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงหมุนเวียนทั้งหมด (เมกะจูล)						
พลังงานแสงอาทิตย์

-

-

-

-

-

4,824,571.00

ปริมาณการใช้พลังงานประเภทต่างๆ (เมกะจูล)						
การใช้พลังงานไฟฟ้า
การใช้ไอน�้ำ
รวม (เมกะจูล)

1,124,000.00 62,626,752.00 22,288,752.00 81,523,872.00 12,762,014.00 30,947,904.00
-

200,428,233.23 172,452,813.78 212,406,898.00

-

-

1,124,000.00 267,747,271.68 196,472,514.33 577,040,863.00 111,316,922.00 182,298,685.00
1,336,000,256.01
รายงานความยั่ง ยืน 2563
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ

(103-1, 103-2)

ในปัจจุบันโลกก�ำลังประสบปัญหากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
การเพิ่มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ อาทิ การเผาเชื้อเพลิงฟอสซิล การตัดไม้ท�ำลายป่า การใส่
ปุ๋ยพืชผล การเลี้ยงปศุสัตว์ และการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นต้น ก๊าซเรือนกระจกส่งผลอย่างมากต่อการด�ำเนินชีวิต
อาทิ เช่น ภัยแล้ง และน�้ำท่วมอย่างฉับพลันจากปริมาณการเกิดฝนที่เปลี่ยนแปลงไป การเพิ่มขึ้นของระดับน�้ำทะเล รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณและคุณภาพน�้ำในแหล่งน�้ำธรรมชาติจากการแปรผันของปริมาณฝนในหลายพื้นที่ ทั้งนี้ ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมภิ าคหนึง่ ทีม่ คี วามเสีย่ งต่อผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ทีเ่ กิดขึน้ หลากหลายรูปแบบ
และส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ ปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
บริษัทฯ ในฐานะผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของประเทศ ที่มีการใช้เชื้อเพลิงต่าง ๆ การเผาไหม้เชื้อเพลิง ถ่านหิน และ
น�้ำมันเตา เพื่อผลิตไอน�้ำส�ำหรับใช้ในกระบวนการผลิต ที่ท�ำให้เกิดการปลดปล่อยมลอากาศ อาทิ ฝุ่นละออง, CO, CO2, SOX,
NOX สู่บรรยากาศ บริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการลดภาวะการเกิดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิต อาทิ การตรวจประเมินและควบคุมคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ การควบคุมประสิทธิภาพการเผาไหม้ ระบบ
บ�ำบัดมลอากาศ ได้แก่ ระบบดักฝุ่น (Multicyclone) และระบบดักจับฝุ่นและก๊าซด้วยน�้ำ  (Wet Scrubber) ก่อนปล่อยออกสู่
ชั้นบรรยากาศภายใต้กฎหมายที่ก�ำหนด
นอกจากนีใ้ นทุกพืน้ ทีก่ ารด�ำเนินงานของ บริษทั ฯ ยังมีการประเมินความเสีย่ งต่อการด�ำเนินงานทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ อาทิ ภัยพิบตั จิ ากอุบตั เิ หตุรนุ แรง เช่น อัคคีภยั , ถูกกลัน่ แกล้งจากภายนอก, อุทกภัย, สภาพอากาศทีแ่ ปรปรวน,
การขาดแคลนพลังงาน, พนักงานหยุดประท้วง และวิกฤตการณ์โรคระบาด ซึง่ บริษทั ฯ ได้มมี าตรการรองรับต่อเหตุการณ์ดงั กล่าว
และได้มกี ารจัดสรรงบประมาณกรณีเกิดเหตุทเี่ กีย่ วกับภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติในปี 2563 นีไ้ ว้ทวี่ งเงิน 4,366,939,000.00 บาท (201-2)
เพื่อใช้ในการรองรับกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติขึ้นและท�ำให้การด�ำเนินงานของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้
โครงการบ�ำรุงรักษา Wet Scrubber

บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการตรวจประเมินและควบคุมคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ โดยการตรวจสอบ
ปริมาณของระดับและสภาพน�้ำ  และอุปกรณ์การด�ำเนินงานต่าง ๆ ของ Blower ที่โรงงานศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งสามารถลด
ปริมาณคุณภาพอากาศในปล่องระบาย Wet Scrubber (เครื่องนึ่ง-อบ) ได้เพิ่มขึ้น 0.7 mg/m3 Wet Scrubber (ห้องผสม) ได้
เพิ่มขึ้น 3.2 mg/m3 ซึ่งสามารถลดปริมาณของคุณภาพอากาศไม่ให้เกินกว่าค่ามาตรฐานที่ก�ำหนดไว้
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ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงปี 2563

(305-1)

โรงงาน

รายการตรวจวัด

โรงงานชลบุรี

ฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate, TSP)
- เครื่องนึ่ง-อบ
- ห้องผสม
- เครื่องบด
ฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate, TSP)
- ปล่องหอคอยดักกลิ่น
- ปล่องไอน�้ำมัน (ห้องเจียว)
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide, SO2)
- ปล่องไอน�้ำมัน (ห้องเจียว)
- ปล่อง Exhaust Hood
ฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate, TSP)
- ปล่องหอคอยดักกลิ่น No.1 (OSEM)
- ปล่องหอคอยดักกลิ่น No.2
- ปล่องวัตถุดิบ No.1
- ปล่องวัตถุดิบ No.2 (Allergen)
- Boiler Stack 15 Tons
- Boiler Stack 10 Tons
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide, SO2)
- Boiler Stack 15 Tons
- Boiler Stack 10 Tons
ออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of Nitrogen as NO2)
- Boiler Stack 15 Tons
- Boiler Stack 10 Tons
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide, CO)
- Boiler Stack 15 Tons
- Boiler Stack 10 Tons
ฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate, TSP)
- Boiler NO.1 (BP1) Coal 6 Tons
- Boiler No.2 (BP1) Heavy oil 10 Tons
- Boiler NO.3 (BP2) Coal 16 Tons
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide, SO2)
- Boiler NO.1 (BP1) Coal 6 Tons
- Boiler No.2 (BP1) Heavy oil 10 Tons
- Boiler NO.3 (BP2) Coal 16 Tons
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide, CO)
- Boiler NO.1 (BP1) Coal 6 Tons
- Boiler No.2 (BP1) Heavy oil 10 Tons
- Boiler NO.3 (BP2) Coal 16 Tons
ออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of Nitrogen as NO2)
- Boiler NO.1 (BP1) Coal 6 Tons
- Boiler No.2 (BP1) Heavy oil 10 Tons
- Boiler NO.3 (BP2) Coal 16 Tons

โรงงานล�ำพูน

โรงงานระยอง

โรงงานราชบุรี
1 และ 2

ผลการตรวจวัด

ค่ามาตรฐาน

1.6 mg/m3
0.2 mg/m3
0.4 mg/m3

≤400 mg/m3
≤400 mg/m3
≤400 mg/m3

2.41 mg/m3
31.82 mg/m3

≤400 mg/m3
≤400 mg/m3

15.11 PPM
1.88 PPM

500 PPM
≤30 PPM

1.4 mg/m3
< 1.0 mg/m3
1.7 mg/m3
1.8 mg/m3
2.4 mg/m3
2.0 mg/m3

≤400 mg/m3
≤400 mg/m3
≤400 mg/m3
≤400 mg/m3
≤320 mg/m3
≤320 mg/m3

0.382 PPM
0.382 PPM

59.923 PPM
59.923 PPM

39.855 PPM
54.735 PPM

199.809 PPM
199.809 PPM

0.960 PPM
0.960 PPM

689.593 PPM
689.593 PPM

75 mg/m3
29 mg/m3
129 mg/m3

≤320 mg/m3
≤240 mg/m3
≤320 mg/m3

11 PPM
336 PPM
27.5 PPM

≤700 PPM
≤950 PPM
≤700 ppm

154 PPM
87 PPM
245 PPM

≤690 PPM
≤690 PPM
≤690 PPM

225 PPM
3 PPM
245 PPM

≤400 PPM
≤200 PPM
≤400 PPM

รายงานความยั่ง ยืน 2563
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ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมปี 2563

(305-2)

โรงงาน
เชื้อเพลิง
ปริมาณการใช้ (หน่วย)
				

ส�ำนักงานใหญ่

พลังงานไฟฟ้า (kWh)

โรงงานชลบุรี

เชื้อเพลิงก๊าซปิโตรเลียมเหลว (กก.)

312,222.22

186,896.22

95,760.95

298,132.57

17,544,104.00

10,501,900.65

34,460.45

107,285.72

6,191,320.00

3,706,124.15

908,352.00

2,827,972.28

พลังงานไฟฟ้า (kWh)

22,645,520.00

13,555,608.27

เชื้อเพลิงถ่านหิน (ตัน)

5,080.00

602,996.00

65,719.28

24,598.73

พลังงานไฟฟ้า (kWh)

3,545,004.00

2,122,039.39

เชื้อเพลิงถ่านหิน (ตัน)

7,560.00

897,372.00

81,552.00

253,895.84

8,596,640.00

5,145,948.70

พลังงานไฟฟ้า (kWh)
โรงงานล�ำพูน

เชื้อเพลิงก๊าซปิโตรเลียมเหลว (กก.)
พลังงานไฟฟ้า (kWh)

โรงงานระยอง
โรงงานราชบุรี 1

เชื้อเพลิงก๊าซปิโตรเลียมเหลว (กก.)

เชื้อเพลิงน�้ำมันเตา (กก.)
โรงงานราชบุรี 2

ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซ		
(kgCO2 e)

เชื้อเพลิงก๊าซปิโตรเลียมเหลว (กก.)
พลังงานไฟฟ้า (kWh)
รวมปริมาณการปลดปล่อยก๊าซ (kgCO2 e)

33,933,553.98

*อ้างอิง : ค่า Emission Factor 2020 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

การดูแลรักษาทรัพยากรน�้ำ

(103-1)

ทรัพยากรน�ำ้ ถือเป็นปัจจัยพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่ ต่อการด�ำเนินชีวติ และการด�ำเนินธุรกิจ ในปัจจุบนั เกิดการเปลีย่ นแปลง
ของสภาพภูมิอากาศที่มีความผันแปร ไม่ว่าจะเป็นเหตุอุทกภัย ภัยแล้ง และการเข้าถึงแหล่งน�้ำที่สะอาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน อีกทั้งการเพิ่มตัวขึ้นของอุตสาหกรรม ส่งผลให้ความ
ต้องการการใช้น�้ำเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรมที่มีสัดส่วนและปริมาณการใช้น�้ำถึงร้อยละ 70 ของปริมาณการใช้
น�้ำทั้งหมด ท�ำให้ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤติด้านทรัพยากรน�้ำอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการบริหารจัดการน�้ำจึงเป็นส่วนส�ำคัญ
ที่จะช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ
พื้นที่การด�ำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบด้วย ส�ำนักงานใหญ่ (จังหวัดกรุงเทพมหานคร) โรงงานศรีราชา (จังหวัด
ชลบุรี) โรงงานล�ำพูน โรงงานระยอง และโรงงานบ้านโป่ง 1 และ 2 (จังหวัดราชบุรี) มีความหลากหลายของการดึงน�้ำมาใช้ใน
กระบวนการผลิต และกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ อาทิ (303-1, 303-2)
• ส�ำนักงานใหญ่ซื้อน�้ำประปามาใช้ในการด�ำเนินงาน
• โรงงานศรีราชา ซื้อน�้ำผิวดินจากสวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์ศรีราชาเพื่อน�ำมาผลิตน�้ำใช้ในกระบวนการผลิต
• โรงงานล�ำพูน มีการดึงน�ำ้ บาดาลบริเวณ ต�ำบลป่าสัก และซือ้ น�ำ้ ประปามาใช้ในการด�ำเนินงานและกระบวนการผลิต
• โรงงานระยอง มีการดึงน�้ำจากธรรมชาติบริเวณต�ำบล มาบยางพร และซื้อน�้ำประปามาใช้ในการด�ำเนินงานและ
กระบวนการผลิต
• โรงงานบ้านโป่งทั้ง 2 โรงงาน มีการดึงแหล่งน�้ำบาดาลบริเวณต�ำบลปากแรต
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บริษัท ไทยเพรซิ เดนท์ ฟู ดส์ จ� ำกั ด (มหาชน)

ระบบการบริหารจัดการน�้ำ

(103-2, 103-3, 303-1, 303-2)

โดยพื้นที่ที่บริษัทฯ มีการดึงจากแหล่งน�้ำตามธรรมชาติ/น�้ำบาดาลมาใช้ บริษัทฯ จะด�ำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลที่มี
ความลึกกว่าระดับน�้ำที่ชุมชนมีการใช้น�้ำอยู่จากปกติ ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการควบคุมปริมาณการสูบน�้ำให้เป็นไปตาม “พระ
ราชบัญญัติน�้ำบาดาล พ.ศ.2520” และด�ำเนินการสูบน�้ำผิวดินหรือน�้ำดิบ เข้าสู่กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน�้ำให้เหมาะสม
ต่อการใช้งาน (ปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง/กรองตะกอน/ฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน) และตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของน�้ำประปา
ที่ผลิตได้ จากนั้นส่งต่อไปยังระบบท่อจ่ายน�้ำภายในโรงงาน โดยบริษัทฯ ได้มีการก�ำหนดเป้าหมายในการควบคุมการใช้น�้ำ
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ก�ำหนดว่า 2.09 ลิตร/กิโลกรัมของผลิตภัณฑ์ (โรงงานล�ำพูน), 3.72 ลิตร/กิโลกรัมของ
ผลิตภัณฑ์ (โรงงานระยอง), น�้ำบาดาลต่อผลิตภัณฑ์ 27 ลิตร/กิโลกรัมของผลิตภัณฑ์ (โรงงานราชบุรี 1) และ 31 ลิตร/กิโลกรัม
ของผลิตภัณฑ์ (โรงงานราชบุรี 2) และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรน�้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทฯ ได้น�ำน�้ำที่ผ่านการใช้งาน
ในกระบวนการผลิต และกิจกรรมทั่วไปแล้วนั้น จะถูกน�ำมาผ่านกระบวนการบ�ำบัดน�้ำเสีย ด้วยระบบบ�ำบัดน�้ำแบบชีวภาพ
เพื่อให้น้�ำทิ้งที่ปล่อยออกสู่ภายนอกโรงงานได้ตามมาตรฐานควบคุมการระบายน�้ำทิ้ง พ.ศ. 2560 ของกระทรวงอุตสาหกรรม
และมาตรฐานคุณลักษณะน�้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียส่วนกลางสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒน์  
กระบวนการใช้น้�ำและบ�ำบัดน�้ำเสีย
แหล่งน�้ำ
ธรรมชาติ

กระบวนการผลิต

น�ำ้
บาดาล
การสูบน�้ำดิบ

ปรับปรุง
คุณภาพน�้ำ

ตรวจสอบ
และควบคุม
คุณภาพน�้ำ

ระบบท่อจ่ายน�้ำ

น�ำ้
จากแหล่ง
ธรรมชาติ

ระบบบ�ำบัด
น�้ำเสีย

น�้ำเสีย
กิจกรรมต่าง ๆ
ของบริษัท

กิจกรรมต่าง ๆ
ของบริษัท

โครงการน�ำน�้ำ Condensate กลับมาใช้

บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการน�ำน�้ำ  Condensate กลับมาใช้ในการผลิตน�้ำ  โดยการน�ำเทคโนโลยีการระบายความร้อน
ออกจากน�้ำคอนเดนเสทเพื่อให้สามารถน�ำกลับมาใช้งานใหม่ แทนที่จะส่งกลับโรงไฟฟ้าและสร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม โดย
ด�ำเนินการติดตั้งที่โรงงานศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งสามารถลดปริมาณการซื้อน�้ำจากแหล่งน�้ำภายนอกได้ถึง 2,500 ลูกบาศก์
เมตรต่อเดือน คิดเป็นเงิน 40,000 บาทต่อเดือน หรือ 480,000 บาทต่อปี และมีการน�ำน�้ำคอนเดนเสทกลับเข้าระบบผลิต
ไอน�้ำ  เพื่อเป็นการลดการใช้เชื้อเพลิงส�ำหรับกระบวนการผลิตไอน�้ำ  โดยสามารถน�ำน�้ำคอนเดนเสทกลับได้ 25,170 ลบ.ม/ปี
และ 30,233 ลบ.ม./ปี ส�ำหรับโรงงานบ้านโป่ง 1 และ บ้านโป่ง 2 จังหวัดราชบุรี
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้�ำภายในโรงงาน

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการน�้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้�ำภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) อย่างต่อเนือ่ ง ทีโ่ รงงานศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึง่ คาดว่าโครงการนีจ้ ะแล้วเสร็จภายในปี 2565 และจะช่วย
ลดราคาน�้ำดิบที่บริษัทฯ ต้องใช้ในการผลิตได้ถึงเดือนละ 40,000 บาท
โครงการน�ำน�้ำหลังการบ�ำบัดมาล้างพื้นถนนและรดน�้ำต้นไม้บริเวณโรงงาน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งโครงการติดตั้งระบบสูบน�้ำและท่อส่งจ่ายน�้ำหลังการบ�ำบัด ณ โรงงานบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เพื่อ
น�ำน�้ำที่ได้จากการบ�ำบัดไปรดน�้ำสนามหญ้าในพื้นที่บริเวณโรงงาน ซึ่งมีพื้นที่ประมาณร้อยละ 48 ของพื้นที่รอบโรงงานทั้งหมด
และน�ำไปท�ำความสะอาดบริเวณรอบนอกอาคาร ซึ่งโครงการนี้สามารถลดการใช้น�้ำบาดาล และน�ำน�้ำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิด
ประโยชน์ถึง 22,500 ลบ.ม./ปี และในพื้นที่โรงงานระยอง จังหวัดระยอง  ได้จัดตั้งโครงการติดตั้งระบบสูบน�้ำและท่อส่งจ่าย
น�้ำหลังการบ�ำบัด เพื่อน�ำน�้ำที่ได้จากการบ�ำบัดไปรดน�้ำสนามหญ้าในพื้นที่บริเวณโรงงาน ซึ่งมีพื้นที่ประมาณร้อยละ 6.58 ของ
พื้นที่รอบโรงงานทั้งหมด และน�ำไปท�ำความสะอาดบริเวณรอบนอกอาคาร ซึ่งโครงการนี้สามารถลดการใช้น�้ำจากแหล่งน�้ำ
ธรรมชาติและน�ำน�้ำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ถึง 720 ลบ.ม./ปี
รายงานความยั่ง ยืน 2563
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ปริมาณการดึงน�้ำมาใช้ในปี 2563

(303-3, 303-5)

ปริมาตร (หน่วย : เมกะลิตร)

พื้นที่ด�ำเนินการ
		

แหล่งน�้ำธรรมชาติ

น�้ำบาดาล

ซื้อน�้ำจากภายนอก

รวม

ส�ำนักงานใหญ่

-

-

7,213.00

7,213.00

โรงงานชลบุรี

-

-

210.38

210.38

โรงงานล�ำพูน

-

56.57

2.46

59.03

โรงงานระยอง

176.66

-

-

176.66

โรงงานราชบุรี 1

-

135.00

-

135.00

โรงงานราชบุรี 2

-

391.00

-

391.00

รวม

8,185.07

ปริมาณน�้ำทิง
้ ในปี 2563
		
พื้นทีด
่ �ำเนินการ
		
		

ส�ำนักงานใหญ่**

(303-4)

ปริมาณ
			
ค่า BOD
ค่า COD
ค่า PH
การปล่อยน�้ำ	
พื้นทีใ่ นการระบายน�้ำทิง
้ *		
≤ 20
≤120
อยู่ระหว่าง
ทิง
เฉลี
ย
/เดื
อ
น
่
้
mg/L
mg/L**
5.5-9.0
(หน่วย : เมกะลิตร)					

-

-

-

ระบายลงท่อสาธารณะของ กทม.

123.80***

7.6

ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียส่วนกลางของ
เครือสหพัฒน์ศรีราชา

โรงงานชลบุรี

13,153.00

โรงงานล�ำพูน

79.04

14.70

64.25

7.7

ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียส่วนกลางของ
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์

โรงงานระยอง

0.00

22.80

140.00

7.6

ไม่มีการระบายน�้ำทิ้งออกนอกโรงงาน

โรงงานราชบุรี 1

92.17

-

-

-

น�ำมาบ�ำบัดรวมที่โรงงานราชบุรี 2

โรงงานราชบุรี 2

153.13

5.60

49.00

7.6

น�ำมาบ�ำบัดรวมกับโรงงานราชบุรี 1
และใช้ภายในโรงงาน

รวมปริมาณการปล่อยน�้ำทิ้ง

22.40***

-

13,477.34

* พื้นที่ในการระบายน�้ำทิ้งของแต่ละโรงงานจะแตกต่างกันตามพื้นที่ของแหล่งด�ำเนินงาน อาทิ อาคารส�ำนักงานใหญ่ (ระบายน�้ำลงท่อสาธารณะ)
โรงงานจังหวัดชลบุรี และจังหวัดล�ำพูน (สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์) โรงงานจังหวัดระยอง (ไม่มีการระบายน�้ำทิ้ง) โรงงานจังหวัดราชบุรี 1 และ
2 (ไม่มีการระบายน�้ำทิ้ง)
** อาคารส�ำนักงานใหญ่ กทม. ไม่มีการวัดผลปริมาณการปล่อยน�้ำทิ้ง
** โรงงานจังหวัดชลบุรี อ้างอิงมาตรฐานคุณลักษณะน�้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียส่วนกลางสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒน์ศรีราชา (BOD<120 mg/L, COD<500 mg/L) จึงท�ำให้ค่ามาตรฐานแตกต่างจากพื้นที่การด�ำเนินงานอื่น
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การบริหารจัดการของเสีย

(103-1, 103-3, 306-1)

ในปัจจุบนั อุตสาหกรรมการผลิตเกิดขึน้ เป็นจ�ำนวนมากทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้ปริมาณของเสียอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นเช่นกัน บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อการจัดการของเสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องของการลดปริมาณของ
เสียจากแหล่งก�ำเนิด การน�ำของเสียกลับมาใช้ใหม่ การน�ำของเสียอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริม
ให้ลูกค้าตระหนักถึงความส�ำคัญของการจัดการของเสียควบคู่ไปด้วย
บริษัทฯ มีการจัดการของเสียครอบคลุมทั้งการคัดแยกประเภท การจัดเก็บ การก�ำจัด จัดท�ำรายการบัญชีของเสีย
แจ้งหน่วยงานราชการให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด และอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจให้สอดคล้องตามระเบียบ
ปฏิบัติเรื่องการก�ำจัดของเสีย ซึ่งของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ของเสียไม่อันตราย
เช่น เศษแป้ง ข้าว ร�ำข้าว บรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ และของเสียอันตราย เช่น เศษผ้าปนเปื้อน น�้ำมันใช้แล้ว ภาชนะปนเปื้อน หลอด
ไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ มีเป้าหมายในการควบคุมและลดปริมาณการเกิดของเสียในกระบวนการผลิตให้ได้ร้อยละ
97.45 (โรงงานล�ำพูน) 95.5 (โรงงานระยอง) และโรงงานราชบุรี 1-2 ซึ่งมีการบริหารจัดการของเสีย โดยการควบคุมไม่ให้เกิน
กว่าเป้าหมายของแต่ละประเภทของเสียที่ก�ำหนดในแต่ละปี
มาตรการ/แนวการบริหารจัดการการก�ำจัดของเสีย

(103-2, 306-2)

บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการด�ำเนินงาน เพื่อก�ำหนดวิธี
การจัดการกับของเสียแต่ละประเภท โดยจะด�ำเนินการคัดแยกแบ่งประเภทของเสีย ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้
ประเภทของเสีย

ตัวอย่างของเสีย

วิธีการก�ำจัด

ขยะทั่วไป

เศษแป้ง, เศษเส้นสด, บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพ, - ให้หน่วยงานภายนอกก�ำจัดโดยการ
ขยะจากโรงอาหารและบ้านพักพนักงาน ฯลฯ
   น�ำไปเป็นอาหารสัตว์
- เก็บรวบรวมและให้หน่วยงานภายนอก
   ก�ำจัดให้ถูกวิธี

ขยะรีไซเคิล

เศษฟิล์ม, กล่อง, ถ้วย ฯลฯ

- ท�ำลายบรรจุภัณฑ์ให้เสียสภาพและ
ส่งต่อให้หน่วยงานภายนอกน�ำไปรีไซเคิล

ขยะอันตราย

สารเคมีในห้องปฏิบัติการ, สารเคมีที่ใช้ในการ
ท�ำความสะอาด ฯลฯ

- เจือจางด้วยน�้ำก่อนน�ำไปบ�ำบัด
- น�ำใส่ขวดบรรจุสารเคมีและทิ้ง
ในบริเวณที่ก�ำหนด

โดยของเสียทุกประเภทจะต้องท�ำการบันทึกปริมาณหรือน�้ำหนักเอาไว้และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
อย่างสม�ำ่ เสมอ รวมถึงภายในบริเวณทีม่ กี ารรวบรวมของเสียจะต้องมีเจ้าหน้าทีค่ อยควบคุม ดูแล และท�ำความสะอาด และติดต่อ
ประสานงานให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดเก็บของเสียประเภทต่าง ๆ ซึง่ จะต้องคอยควบคุม ดูแล และจัดการของเสียทีอ่ อกนอก
บริเวณโรงงานตามที่กฎหมายและข้อก�ำหนดต่าง ๆ ระบุไว้อย่างเคร่งครัด
การลดปริมาณการสูญเสียฟิล์มจากกระบวนการผลิตบะหมี่

บริษทั ฯ ค�ำนึงถึงปริมาณของเสียทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิต จึงได้คดิ ค้นแผนงานการลดปริมาณฟิลม์ เสียจากกระบวนการ
ผลิตบะหมี่ ณ โรงงานศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยการจัดตั้งคณะท�ำงานฯ เพื่อส�ำรวจปริมาณและจุดที่เกิดการสูญเสียฟิล์มใน
กระบวนการผลิต พร้อมทั้งปรับปรุงเครื่องห่อบะหมี่ เครื่องตัดซองเครื่องปรุงและเครื่องตัดซองน�้ำมันที่เกิดความช�ำรุด เพื่อลด
ปริมาณการสูญเสียฟิล์มจากกระบวนการผลิตบะหมี่ ในปี 2563 มีการตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณการสูญเสียฟิล์มไว้ที่
ร้อยละ 0.031 โดยในปัจจุบันสามารถลดปริมาณการสูญเสียฟิล์มได้ร้อยละ 0.033 ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
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ปริมาณของเสียในปี 2563

(306-3, 306-5)

น�้ำหนัก (ตัน)

ประเภทของเสีย
ส�ำนักงาน โรงงาน
ใหญ่

ชลบุรี

วิธก
ี ารก�ำจัด
โรงงาน

ผูร้ บ
ั ผิดชอบในการก�ำจัด

โรงงาน

โรงงาน

โรงงาน

บริษัทฯ

ผู้รับเหมา*		

ล�ำพู น

ระยอง

ราชบุรี 1 ราชบุรี 2			

ของเสียไม่อนั ตราย
เศษหมี,่ เศษแป้ง,
เศษร�ำข้าว

215.14 120.63

88.86 114.63 194.25 • น�ำไปท�ำเป็น
อาหารสัตว์

√		

185.24 727.85 • น�ำไปท�ำเป็น
อาหารสัตว์

√		

เศษเปียก, ตะกอนแป้ง
จากระบบบ�ำบัด
เศษกระดาษ,
เศษพลาสติก

128.43 142.87 248.89

เถ้าถ่านหิน (เถ้าลอย)

-

215.36 • คัดแยกประเภท
เพือ่ จ�ำหน่าย
210.00 141.00 • น�ำไปเป็นวัสดุ
ทดแทนปูนซีเมนต์
• ฝังกลบ (เฉพาะของเสีย
ไม่เป็นอันตราย)

√		
		
√

เศษสังกะสี, เศษเหล็ก
4.97
0.95 7.40
8.73 • คัดแยกประเภท		
√		
เพือ่ จ�ำหน่าย			
									
ตะกอนทีเ่ กิดจากการ
บ�ำบัดน�ำ้ เสีย

356.92

-

18.65 • ท�ำปุย๋

ตะกอนทีเ่ กิดจากการ
ล้างท�ำความสะอาด

28.33

-

-

0.98

0.06

0.08 • ฝังกลบ โดยท�ำการ
เปลี่ยนสภาพ
เป็นก้อนแข็ง

0.08

1.25

0.66 • ฝังกลบ โดยท�ำการ		√		
เปลี่ยนสภาพ
เป็นก้อนแข็ง

• ท�ำปุย๋

√		
√		

ของเสียอันตราย
หลอดไฟฟ้า

0.04

0.52

0.02

√		

ภาชนะปนเปือ้ น

ไม่มกี าร 1.51
จดบันทึก

เศษผ้าปนเปือ้ น

0.07

0.20

0.35

1.50 • ท�ำเชือ้ เพลิง

√

น�ำ้ มันทีใ่ ช้แล้ว

0.07

0.06

0.40

0.80 • ท�ำเชือ้ เพลิง

√

กระป๋องสี

0.03

รวม

• ฝังกลบ โดยท�ำการ
เปลี่ยนสภาพ
เป็นก้อนแข็ง

√		

0.04*** 735.99 268.78 339.76 519.33 1,308.88
3,172.78

* ผู้รับเหมาได้แก่ บริษัท คอนวอย จ�ำกัด, บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน), บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จ�ำกัด, บริษัทเบตเตอร์
เวิลด์ กรีน จ�ำกัด (มหาชน), หจก.ชาลี รีไซเคิล, บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จ�ำกัด และผู้รับเหมาที่เป็นนิติบุคคล
** น�้ำหนักปริมาณเศษแป้งเกิดจากกระบวนการสูบตะกอนแป้งออกจากระบบบ�ำบัดน�้ำเสียที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการรีดน�้ำออกให้แห้ง
*** ปริมาณของเสียรวมของอาคารส�ำนักงานใหญ่ ไม่รวมภาชนะปนเปื้อนต่าง ๆ เนื่องจากยังไม่มีการเก็บข้อมูล
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ช่องทางการร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

บริษทั ฯ มุง่ เน้นการด�ำเนินงานทีโ่ ปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยในทุก ๆ กระบวนการท�ำงานของบริษทั ฯ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
สามารถสอบถาม เสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นเสียงสะท้อนให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ ของบริษัทฯ รับทราบว่า การด�ำเนินงานของแต่ละหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยจัดให้มีช่องทางในการ
รับเรือ่ งร้องเรียน/ร้องทุกข์ และเมือ่ มีขอ้ ร้องเรียน บริษทั ฯ มุง่ หวังให้ทกุ หน่วยงานเร่งด�ำเนินการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนดังกล่าว
เพื่อพัฒนาการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กระบวนการรับข้อร้องเรียน
อีเมล
โทรศัพท์

ผู้ร้องเรียน

ศูนย์รับ
ข้อร้องเรียน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหาร

จดหมาย

จ�ำนวนข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมและวิธีการแก้ไข
พื้นที่ด�ำเนินการ
		

จ�ำนวน
		
สาเหตุ
วิธีการแก้ไขปั ญหา
ข้อร้องเรียน			

ส�ำนักงานใหญ่

0

-

-

โรงงานชลบุรี

1

• Cooling Tower ไม่มีปล่องโค้ง
60 องศา ท�ำให้เกิดละอองน�้ำ 

• ติดตั้งปล่องโค้ง 60 องศา
พร้อมท�ำเอกสารชี้แจงต่อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

โรงงานล�ำพูน

1

• ค่า BOD เกินมาตรฐาน

• เร่งระบายน�้ำและน�ำกลับ
เข้ากระบวนการบ�ำบัดน�้ำเสียอีกครั้ง

โรงงานระยอง

0

-

-

โรงงานราชบุรี 1

0

-

-

โรงงานราชบุรี 2

0

-

-

รายงานความยั่ง ยืน 2563
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GRI Content Index

(102-55)

GRI Standard
Disclosures
			

Page
Omissions
Number		

Direct
SDGs		
Answer		

GRI 101 : Foundation 2016
General Disclosures
GRI 102 : General
Organizational Profile					
Disclosures 2016
102-1 Name of the organization
4
102-2 Activities, brands, products,
8-9				
and services
102-3 Location of headquarters
15
102-4 Location of operations
5
102-5 Ownership and legal form
4
102-6 Markets served
5
102-7 Scale of the organization
5,53,54
102-8 Information on employees
54
8,10
and other workers
102-9 Supply chain
16
No
102-10 Significant changes to the
Significant
organization and its supply chain
Change
102-11 Precautionary Principle or approach
75
102-12 External initiatives
39-40
102-13 Membership of associations
28
Strategy
102-14 Statement from senior decision-maker
3
Ethics and Integrity
102-16 Values, principles, standards,
4
16
and norms of behavior
Governance					
102-18 Governance structure
19
Stakeholder Engagement					
102-40 List of stakeholder groups
11
No
Topics
for the
102-41 Collective bargaining agreements
8		
Collective
bargaining
agreements
102-42 Identifying and selecting stakeholders
10
102-43 Approach to stakeholder engagement
11
102-44 Key topics and concerns raised
11
Reporting practice					
102-45 Entities included in the consolidated
53				
inancial statements
102-46 Defining report content and
12-14				
topic Boundaries
102-47 List of material topics
13-14
102-48 Restatements of information
No
Significant
Change
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GRI Standard
Disclosures
			

Page
Omissions
Number		

Direct
SDGs
Answer		

No
Significant
Change

102-49 Changes in reporting

-

102-50 Reporting period
102-51 Date of most recent report
102-52 Reporting cycle
102-53 Contact point for questions
regarding the report
102-54 Claims of reporting in accordance
with the GRI Standards
102-55 GRI content index

15
15
15
15			
15				
86-94

No
102-56 External Assurance
External
Assurance
Material Topics						
Economic Performance						
GRI 103 : Management
103-1 Explanation of the material topic
53				
Approach 2016
and its Boundaries
103-2 The management approach
53				
and its components
103-3 Evaluation of the management approach 53
GRI 201 : Economic
201-1 Direct economic value generated
53			 8,9
Performance 2016
and distributed
201-2 Financial implications and other risks e
78
13
and opportunities due to climate chang
201-3 Defined benefit plan obligations
67				
and other retirement plans
201-4 Financial assistance received
53
from government
Market Presence						
GRI 103 : Management
103-1 Explanation of the material topic
55			
Approach 2016
and its Boundaries
103-2 The management approach
55			
and its components
103-3 Evaluation of the management approach GRI 202 : Market Presence 202-1 Ratios of standard entry level wage by
58
1,8
2016
gender compared to local minimum wage
202-2 Proportion of senior management
55
8
hired from the local community
Procurement Practices						
GRI 103 : Management
103-1 Explanation of the material topic
70			
Approach 2016
and its Boundaries
103-2 The management approach
70			
and its components
103-3 Evaluation of the management approach
70
GRI 202 : Procurement
204-1 Proportion of spending on local suppliers 71
8
Practices 2016
G4-FP1 Percentage of Purchased Volume
from Suppliers Compliant with Company’s
71
Sourcing Policy
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Anti-corruption						
GRI 103 : Management
103-1 Explanation of the material topic
28				
Approach 2016
and its Boundaries
103-2 The management approach
28			
		
and its components
			103-3 Evaluation of the management approach
GRI 205 : Anti-corruption 205-1 Operations assessed for risks
30
16
2016
related to corruption
205-2 Communication and training about
29
16
anti-corruption policies and procedures
205-3 Confirmed incidents of corruption
30
16
and actions taken
Materials							
GRI 103 : Management
103-1 Explanation of the material topic and
70			
Approach 2016
its Boundaries
103-2 The management approach and its
71			
components
103-3 Evaluation of the management approach 70
GRI 301 : Materials 2016 301-1 Materials used by weight or volume
71
8,12
Energy
GRI 103 : Management
103-1 Explanation of the material topic and
75
Approach 2016
its Boundaries
103-2 The management approach and
76			
its components
			103-3 Evaluation of the management approach
GRI 302 : Energy 2016
302-1 Energy consumption within
77
7,8,12,13
		
the organization
		
302-3 Energy intensity
6
7,8,12,13
302-4 Reduction of energy consumption
76
7,8,12,13
Water and Effluents
GRI 103 : Management
103-1 Explanation of the material topic
80			
Approach 2016
and its Boundaries
103-2 The management approach and
81			
its components
103-3 Evaluation of the management approach
81
303-1 Interactions with water as a
80-81
6,12
shared resource
303-2 Management of water discharge-related 80-81
6
impacts
GRI 303 :
303-3 Water withdrawal
82
6
Water and Effluents 2018 303-4 Water discharge
82
6
303-5 Water consumption
82
6
Emissions
GRI 103 : Management
103-1 Explanation of the material topic and
78				
Approach 2016
its Boundaries
103-2 The management approach and
78				
		
its components
			103-3 Evaluation of the management approach
-
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GRI 305 : Emissions 2016 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions
79
3,12,13,14,15
		
		 305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 80
3,12,13,14,15
305-4 GHG emissions intensity
6
13,14,15
Waste								
GRI 103 : Management
103-1 Explanation of the material topic
83			
Approach 2016
and its Boundaries
103-2 The management approach
83			
and its components
103-3 Evaluation of the management approach
83
306-1 Waste generation and significant
83
3,11,12
waste-related impacts
306-2 Management of significant
83
3,11,12
waste-related impacts
GRI 306 :
306-3 Waste generated
84
3,11,12
Waste 2020
306-5 Waste directed to disposal
84
3,11,12
Environmental Compliance
GRI 103 : Management
103-1 Explanation of the material topic
18				
Approach 2016
and its Boundaries
103-2 The management approach and
18
			 its components
				 103-3 Evaluation of the management approach
GRI 307 : Environmental
307-1 Non-compliance with environmental laws
6
16
Compliance 2016
and regulations
Supplier Environmental Assessment
GRI 103 : Management
103-1 Explanation of the material topic
18			
Approach 2016
and its Boundaries
103-2 The management approach and
18			
		
its components
			103-3 Evaluation of the management approach
GRI 308 : Supplier
308-1 New suppliers that were screened using
18					
Environmental Assessment environmental criteria
Employment								
GRI 103 : Management
103-1 Explanation of the material topic and
54			
Approach 2016
its Boundaries
103-2 The management approach and
55			
		
its components
103-3 Evaluation of the management approach GRI 401 : Employment 2016 401-1 New employee hires and employee
56,68
5,8,10
		
turnover
401-2 Benefits provided to full-time employees
that are not provided to temporary or part-time 58
5,8
		
employees
401-3 Parental leave
59
5,8,10
Labor/Management Relations
GRI 103 : Management
103-1 Explanation of the material topic and
54			
Approach 2016
its Boundaries
103-2 The management approach and
-			
		
its components
			103-3 Evaluation of the management approach
-
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GRI 402 : Labor/
402-1 Minimum notice periods regarding
68
8
Management Relations
operational changes
			G4-FP3 Percentage of working time lost due to
No
			Industrial disputes, strikes and/or lock-outs, by
strike in
country
2020
Occupational Health and Safety
GRI 103 : Management
103-1 Explanation of the material topic and
63				
Approach 2016
its Boundaries
103-2 The management approach and
63			
		
its components
103-3 Evaluation of the management approach
403-1 Occupational health and safety
63
8
management system
403-2 Hazard identification, risk assessment,   63
8
and incident investigation
403-3 Occupational health services
63
8
403-4 Worker participation, consultation, and
communication on occupational health
63
8,16
and safety
403-5 Worker training on occupational health 63-64
8
and safety
403-6 Promotion of worker health
65
3
403-7 Prevention and mitigation of occupational
health and safety impacts directly linked by
65
8
business relationships
GRI 403 : Occupational
403-9 Work-related injuries
64
3,8,16
Health and Safety 2018
403-10 Work-related ill health
64
3,8,16
Training and Education
GRI 103 : Management
103-1 Explanation of the material topic and
59			
Approach 2016
its Boundaries
103-2 The management approach and its
60				
		
components
			103-3 Evaluation of the management approach
GRI 404 : Training and
404-1 Average hours of training per year
62
3,4,5,8		
Education 2016
per employee
404-2 Programs for upgrading employee skills 61,67
8
		
and transition assistance programs
404-3 Percentage of employees receiving
regular performance and career development
57
5,8
reviews
Diversity and Equal Opportunity
GRI 103 : Management
103-1 Explanation of the material topic and
54			
Approach 2016
its Boundaries
103-2 The management approach and
54			
		
its components
			103-3 Evaluation of the management approach
GRI 405 : Diversity and
405-1 Diversity of governance bodies
54
5,8,10
Equal Opportunity 2016
and employees
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Non-discrimination
GRI 103 : Management
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and
its Boundaries
103-2 The management approach and
		
its components
			103-3 Evaluation of the management approach
GRI 406 : Non-discrimination 406-1 Incidents of discrimination and
corrective actions taken
Freedom of Association and Collective Bargaining
GRI 103 : Management
103-1 Explanation of the material topic
Approach 2016
and its Boundaries
103-2 The management approach and its
		
components
			103-3 Evaluation of the management approach
GRI 407 : Freedom of
407-1 Operations and suppliers in which the
Association and Collective right to freedom of association and collective
Bargaining
Bargaining may be at risk
Child Labor
GRI 103 : Management
103-1 Explanation of the material topic and
Approach 2016
its Boundaries
		
103-2 The management approach and
		
its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 408 : Child Labor
408-1 Operations and suppliers at significant
risk for incidents of child labor Forced or
Forced or Compulsory Labor
GRI 103 : Management
103-1 Explanation of the material topic and
Approach 2016
its Boundaries
103-2 The management approach and
		
its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 409 : Forced or
409-1 Operations and suppliers at significant r
Compulsory Labor
isk for incidents of forced or compulsory labor
Human Rights Assessment
GRI 103 : Management
103-1 Explanation of the material topic and
Approach 2016
its Boundaries
103-2 The management approach and its
		
components
			103-3 Evaluation of the management approach
GRI 412 : Human Rights
412-2 Employee training on human rights
Assessment
policies or procedures
Local Communities
GRI 103 : Management
103-1 Explanation of the material topic and
Approach 2016
its Boundaries
103-2 The management approach and
		
its components
			103-3 Evaluation of the management approach
GRI 413 : Local
413-1 Operations with local community
Communities 2016
engagement, impact assessments, and
development programs

Page
Omissions
Number		

Direct
SDGs		
Answer		

55			
68-69			
55,69

5,8

32			
32			
32
32

8

68-69			
68-69
55,69

8,16

				
68-69				
68-69				
55,69

8

68-69			
68-69			
61			
70				
70			
71-72

1
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Supplier Social Assessment
GRI 103 : Management
103-1 Explanation of the material topic and
18			
Approach 2016
its Boundaries
103-2 The management approach and
18			
		
its components
			103-3 Evaluation of the management approach
GRI 414 : Supplier Social 414-1 New suppliers that were screened
18
5,8,16
Assessment 2016
using social criteria
Customer Health and Safety
GRI 103 : Management
103-1 Explanation of the material topic and
37
Approach 2016
its Boundaries
103-2 The management approach and its
41			
		
components
			103-3 Evaluation of the management approach
41
GRI 416 : Customer Health 416-1 Assessment of the health and safety
41
and Safety 2016
impacts of product and service categories
416-2 Incidents of non-compliance concerning
the health and safety impacts of products
41
16
and services
Marketing and Labeling
GRI 103 : Management
103-1 Explanation of the material topic and
37			
Approach 2016
its Boundaries
103-2 The management approach and
37-38			
		
its components
			103-3 Evaluation of the management approach
GRI 417 : Marketing and 417-1 Requirements for product and service
37
12
Labeling
information and labeling
417-2 Incidents of non-compliance concerning 37
16
		
product and service information and labeling
417-3 Incidents of non-compliance concerning 37
		
marketing communications
G4-Former FP8 Policies and practices on
communication to consumers about
37
ingredients and nutritional information
beyond legal requirements
Customer Privacy
GRI 103 : Management
103-1 Explanation of the material topic and
49
Approach 2016
its Boundaries
103-2 The management approach and
49-50			
		
its components
103-3 Evaluation of the management approach 49
GRI 418 : Customer Privacy 418-1 Substantiated complaints concerning
breaches of customer privacy and losses of
50
16
customer data
Socioeconomic Compliance
GRI 103 : Management
103-1 Explanation of the material topic and
18
Approach 2016
its Boundaries
103-2 The management approach and
18
		
its components
103-3 Evaluation of the management approach
92
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GRI 419 : Socioeconomic
Compliance
Supply Chain Management
GRI 103 : Management
Approach 2016
		
		
Innovation Management
GRI 103 : Management
Approach 2016
		
		
		
Cyber Security
GRI 103 : Management
Approach 2016

Page
Omissions
Number		

419-1 Non-compliance with laws and
regulations in the social and economic area

6

103-1 Explanation of the material topic and
its Boundaries
103-2 The management approach and
its components
103-3 Evaluation of the management approach
Total number of Suppliers

16

Direct
SDGs		
Answer		

16

17
16
17

103-1 Explanation of the material topic and
33
its Boundaries
103-2 The management approach and
33
its components
103-3 Evaluation of the management approach
Total number of Innovations
33-36

103-1 Explanation of the material topic and
its Boundaries
103-2 The management approach and
		
its components
		
103-3 Evaluation of the management approach
Total number losses of data
Corporate Governance and Business Ethics
GRI 103 : Management
103-1 Explanation of the material topic and
Approach 2016
its Boundaries
103-2 The management approach and
		
its components
		
103-3 Evaluation of the management approach
Roles of Executive-level
Packaging Lifecycle Management
GRI 103 : Management
103-1 Explanation of the material topic and
Approach 2016
its Boundaries
103-2 The management approach and
		
its components
		
103-3 Evaluation of the management approach
Total number products to Reduced & Recycle
Natural Disasters
GRI 103 : Management
103-1 Explanation of the material topic and
Approach 2016
its Boundaries
103-2 The management approach and
		
its components
103-3 Evaluation of the management approach
Fair Evaluation
GRI 103 : Management
103-1 Explanation of the material topic and
Approach 2016
its Boundaries
103-2 The management approach and
		
its components
		
103-3 Evaluation of the management approach
Total Number of employees being assessed
for performance

31
31
31
19
19
20
48
48
48
78
78
57
57
57
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Healthy and Affordable Food
GRI 103 : Management
103-1 Explanation of the material topic and
Approach 2016
its Boundaries
103-2 The management approach and
		
its components
		
103-3 Evaluation of the management approach
G4-Former FP4 Nature, scope and
effectiveness of any programs and practices
		
that promote access to healthy lifestyles
G4-FP5 Percentage of production volume
manufactured in sited certified by an
independent third party according to
internationally recognized food safety
		
management system standards
G4-FP6 Percentage of total sales volume of
consumer products, by products category,
that are lowered in saturated in saturated fat,
		
trans fats, sodium and added sugars
G4-FP7 Percentage of total sales volume of
consumer product category, that contain
increased nutritious ingredients like fiber,
vitamins, minerals, phytochemicals or
functional food additives
Customer Relations
GRI 103 : Management 103-1 Explanation of the material topic and
Approach 2016
its Boundaries
103-2 The management approach and
		
its components
		
103-3 Evaluation of the management approach
Customer Satisfaction
Disabilities Person
GRI 103 : Management 103-1 Explanation of the material topic and
Approach 2016
its Boundaries
103-2 The management approach and
		
its components
103-3 Evaluation of the management approach
		
The amount of support for people with
disabilities
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37
41
71-72

41

41,47

41,47

48-49
49
51-52
73
73
74
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