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สารจากกรรมการผู้้�อำำานวยการ

  บริิษััท ไทยเพริซิิเดนท์ฟููดส์์ จำำ�กััด (มห�ชน) (“TFMAMA”) ให้คว�มส์ำ�คัญเป็็นอย่�งยิ�งในกั�ริผลิิตผลิิตภััณฑ์์ท่�ได ้
คุณภั�พต�มม�ตริฐ�นแลิะตอบส์นองคว�มพึงพอใจำส์ูงส์ุดต่อลิูกัค้�แลิะผู้บริิโภัค ริวมถึึงกั�ริคำ�นึงถึึงคว�มต้องกั�ริแลิะคว�ม 
ค�ดหวังของผู้ม่ส่์วนได้ส่์วนเส่์ยทุกักัลุ่ิมต่อองค์กัริ ซึิ�งเป็็นส่์วนส์ำ�คัญในกั�ริขับเคล่ิ�อนองค์กัริให้เติบโตอย่�งมั�นคงแลิะยั�งย่นตลิอดม� 

 ตลิอดป็ี 2562 บริิษััทฯ ดำ�เนินธุุริกัิจำอย่�งม่คว�มริับผิดชอบแลิะส์ริ้�งคุณค่�เพิ�ม เพ่�อนำ�คว�มยั�งย่นม�ส์ู่ผู้ม่ส์่วนได ้
ส์่วนเส์่ยทุกักัลิุ่ม ต�มแนวคิด “ม�ม่� เค่ยงข้�งคุณม�กัว่� 48 ป็ี” โดยมุ่งดำ�เนินธุุริกัิจำเพ่�อตอบส์นองต่อเป็้�หม�ยของกั�ริ 
พัฒน�ท่�ยั�งย่นในหลิ�ยส์่วนง�น ทั�งด้�นกั�ริพัฒน�ผลิิตภััณฑ์์ใหม่เพ่�อเพิ�มท�งเลิ่อกัแลิะตอบส์นองคว�มต้องกั�ริของผู้บริิโภัค 
ม�กักัว่� 15 ริ�ยกั�ริ ด้�นกั�ริพัฒน�ริะบบกั�ริผลิิตยังคงมุ่งริักัษั�ม�ตริฐ�นส์�กัลิ จำัดทำ�โคริงกั�ริพลิังง�นส์ะอ�ด โดยผลิิต 
ไฟูฟู้�จำ�กัพลิังง�นแส์งอ�ทิตย์ (Solar Rooftop) ใช้ในโริงง�น ส์่งเส์ริิมกั�ริริักัษั�ส์ิ�งแวดลิ้อม ป็้องกัันมลิพิษัแลิะลิดผลิกัริะทบ
ต่อส์ิ�งแวดลิ้อม แลิะได้เริิ�มต้นโคริงกั�ริบำ�ริุงริักัษั�ทว่ผลิท่�ทุกัคนม่ส์่วนริ่วม (Total Productive maintenance : TPM) เพ่�อเพิ�ม 
ป็ริะส์ิทธุิภั�พโดยริวมของเคริ่�องจำักัริให้ส์ูงขึ�นในริะยะย�ว ด้�นนวัตกัริริมม่กั�ริพัฒน�แลิะศึึกัษั�กั�ริป็ริะยุกัต์ใช้หุ่นยนต์เส์ริิม 
ในง�นกัริะบวนกั�ริผลิิตเพิ�มขึ�น แลิะด้�นกั�ริพัฒน�กั�ริจำัดกั�ริองค์กัริ โดยยึดหลิักัธุริริม�ภัิบ�ลิ ให้คว�มส์ำ�คัญอย่�งยิ�งต่อ 
กั�ริดำ�เนินกัิจำกั�ริอย่�งม่ป็ริะส์ิทธุิภั�พแลิะโป็ริ่งใส์ ส์่งเส์ริิมค่�นิยมองค์กัริ TF-POWERS ให้แกั่พนักัง�นทุกัริะดับได้เข้�ใจำแลิะ 
ส์�ม�ริถึยึดถึ่อป็ฏิิบัติตนได้อย่�งถึูกัต้องต�มวิถึ่ท�งขององค์กัริ 

  กั�ริดำ�เนินกั�ริด้�นต่อต้�นกั�ริคอริ์ริัป็ชัน ในป็ี 2562 บริิษััทฯ ได้ริับกั�ริริับริองต่ออ�ยุกั�ริเป็็นส์ม�ชิกัแนวริ่วมป็ฏิิบัติ 
ของภั�คเอกัชนไทยในกั�ริต่อต้�นกั�ริทุจำริิต คริั�งท่� 1 ม่ริะยะเวลิ� 3 ป็ี ต่อคว�มมุ่งมั�นในกั�ริดำ�เนินธุุริกัิจำภั�ยใต้กั�ริบริิห�ริง�น 
ด้วยคว�มซิ่�อส์ัตย์ ส์ุจำริิต ต�มหลิักักั�ริกัำ�กัับดูแลิกัิจำกั�ริท่�ด่ ได้ขย�ยผลิเพิ�มโดยส์มัคริเข้�ริ่วมเป็็น CAC Change Agent 
ในกั�ริเชิญชวนคู่ค้�กัลิุ่ม SME เข้�ริ่วมป็ริะกั�ศึเจำตน�ริมณ์ภั�ยใต้โคริงกั�ริ CAC SME Certification เพ่�อริ่วมเป็็นส์่วนหนึ�งใน 
กั�ริส์ริ้�งคว�มโป็ริ่งใส์ คว�มยั�งย่นให้กัับป็ริะเทศึช�ติต่อไป็

  ด้วยคว�มมุ่งมั�นในกั�ริดำ�เนินธุุริกัิจำส์ู่ “กั�ริพัฒน�อย่�งยั�งย่น” บนพ่�นฐ�นของคว�มส์มดุลิทั�งมิติเศึริษัฐกัิจำ ส์ังคม 
แลิะส์ิ�งแวดลิ้อม ส์่งผลิให้บริิษััทฯ ได้ริับริ�งวัลิ Thailand Sustainability Investment (THSI) 2019 จำ�กัตลิ�ดหลิักัทริัพย์ 
แห่งป็ริะเทศึไทย แลิะริ�งวัลิ Sustainability Disclosure Acknowledgement จำ�กัส์ถึ�บันไทยพัฒน์ ซิึ�งเป็็นผลิส์ะท้อนให ้
ผู้ม่ส์่วนได้เส์่ยของบริิษััทฯ ม่คว�มมั�นใจำได้เป็็นอย่�งด่ว่� กัริะบวนกั�ริดำ�เนินง�นของบริิษััทฯ ม่กั�ริดูแลิทั�งด้�นเศึริษัฐกัิจำ 
ส์ิ�งแวดลิ้อมแลิะส์ังคมม�โดยตลิอดอย่�งส์มำ��เส์มอ

  ส์ุดท้�ยน่� ในน�มกัริริมกั�ริบริิษััท ผู้บริิห�ริ แลิะพนักัง�นทุกัคน ขอขอบคุณท่�นผู้ถึ่อหุ้น คู่ค้� ลิูกัค้� ตลิอดจำนผู้ม่ส์่วน 
ได้ส์่วนเส์่ยทุกักัลิุ่ม ท่�ได้ให้กั�ริส์นับส์นุนกั�ริดำ�เนินง�นของบริิษััทฯ ด้วยด่เส์มอม� แลิะบริิษััทฯ จำะยึดมั�นในกั�ริดำ�เนินธุุริกัิจำด้วย 
คว�มริับผิดชอบต่อเศึริษัฐกัิจำ ส์ังคมแลิะส์ิ�งแวดลิ้อม โดยพริ้อมท่�จำะเติบโตด้วยกั�ริส์ริ้�งคุณค่�ริ่วมกัับผู้ม่ส์่วนได้ส์่วนเส์่ยทุกั 
กัลิุ่ม เพ่�อกั�ริดำ�เนินธุุริกัิจำให้เติบโตอย่�งมั�นคงแลิะยั�งย่นตลิอดไป็

  ดริ.พจำน์ พะเน่ยงเวทย์
  กัริริมกั�ริผู้อำ�นวยกั�ริ
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94 บริิษััท ไทยเพริซิิเดนท์ฟููดส์์ จำำ�กััด (มห�ชน)

การพััฒนาธุุรกิจอำย่างยั�งยืนไปกับสิ�งแวดล้�อำมแล้ะสังคม
 
  บริิษััท ไทยเพริซิิเดนท์ฟููดส์์ จำำ�กััด (มห�ชน) ดำ�เนินธุุริกัิจำด้วยคว�มโป็ริ่งใส์ ตริวจำส์อบได้ ม่จำริิยธุริริม เค�ริพต่อ 
หลิักัส์ิทธุิมนุษัยชน ป็ฏิิบัติต�มกัฏิหม�ย กัฏิริะเบ่ยบ แลิะหลิักักั�ริกัำ�กัับดูแลิกัิจำกั�ริท่�ด่ โดยคำ�นึงถึึงผลิป็ริะโยชน์ของผู้ถึ่อหุ้น 
พนักัง�น คู่ค้� ลิูกัค้� ชุมชนแลิะผู้ม่ส์่วนได้เส์่ยทุกักัลิุ่ม เพ่�อริ่วมเส์ริิมส์ริ้�งแลิะส์นับส์นุนพัฒน�ธุุริกัิจำให้เจำริิญเติบโตต่อไป็ได ้
อย่�งมั�นคงแลิะยั�งย่น
 
 วิิสััยทััศน์์ พััน์ธกิิจ และค่่าน์ิยมองค่์กิร

 วิิสััยทััศน์์ “เป็็นผู้นำ�ริะดับโลิกัในกั�ริผลิิตผลิิตภััณฑ์์อ�ห�ริแลิะแบรินด์ส์ินค้�ท่�ผู้บริิโภัคยอมริับ แลิะพึงพอใจำให้ 
  ม่อยู่ในทุกัครัิวเร่ิอน โดยเป็็นผลิิตภััณฑ์์อ�ห�ริท่�ม่คว�มป็ลิอดภััยแลิะคุณภั�พต�มม�ตริฐ�นริะดับส์�กัลิ 
   ภั�ยใต้กั�ริดำ�เนินธุุริกัิจำท่�ส์ริ้�งส์ริริค์แลิะริับผิดชอบต่อส์ังคมแลิะส์ิ�งแวดลิ้อม เพ่�อคว�มยั�งย่น”

 พััน์ธกิิจ 1. มุ่งเน้นให้ผู้บริิโภัคได้รัิบป็ริะโยชน์สู์งสุ์ด ด้วยผลิิตภััณฑ์์ท่�ม่คุณภั�พ ริส์ช�ติอร่ิอยคำ�นึงถึึงหลัิกัโภัชน�กั�ริ 
   ท่�ด่ ริวมทั�งคว�มส์ะดวกั แลิะป็ลิอดภััย ด้วยริ�ค�ท่�เหม�ะส์ม
  2. พัฒน�บุคลิ�กัริให้ม่คว�มรู้ิ คว�มเช่�ยวช�ญในกั�ริป็ฏิิบัติง�น เพ่�อพัฒน�องค์กัริไป็สู่์องค์กัริแห่งกั�ริ 
   เริ่ยนริู้ส์ำ�หริับทุกัๆ คน 
  3. เพิ�มศึักัยภั�พในกั�ริผลิิตด้วยเทคโนโลิย่ทันส์มัย ควบคู่กัับกั�ริวิจำัยแลิะพัฒน�ผลิิตภััณฑ์์เพ่�อส์ริ้�ง 
   นวัตกัริริมท�งอ�ห�ริ พริ้อมด้วยริะบบกั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริท่�ม่ป็ริะส์ิทธุิภั�พบนพ่�นฐ�นของข้อมูลิ
   ขน�ดใหญ่ (Big Data)
  4. มองห�โอกั�ส์ แลิะช่องท�งกั�ริตลิ�ด เพ่�อขย�ยธุุริกิัจำให้เติบโตอย่�งต่อเน่�องคริอบคลุิมในทุกัภูัมิภั�ค 
   ทั�วโลิกั
  5. ส์ร้ิ�งคว�มไว้ว�งใจำให้กัับผู้ม่ส่์วนได้ส่์วนเส่์ย แลิะให้คว�มส์ำ�คัญอย่�งจำริิงจัำงในกั�ริรัิบผิดชอบต่อสั์งคม 
   กั�ริดูแลิรัิกัษั�ทรัิพย�กัริท�งธุริริมช�ติแลิะสิ์�งแวดล้ิอม โดยใช้หลัิกัธุริริม�ภิับ�ลิเพ่�อพัฒน�อย่�งยั�งย่น 

 ค่่าน์ิยม (Core Value) : Powers of TF  
  Participation ริ่วมม่อริ่วมใจำ 
  Organization that learns ใฝ่่เริ่ยนริู้ 
  World class ส์ู่ม�ตริฐ�น 
  Ethics ทำ�ง�นม่จำริิยธุริริม 
  Responsibility ทำ�ธุุริกัริริมม่คว�มริับผิดชอบ 
  Sustainability ป็ริะกัอบธุุริกัิจำยั�งย่น  
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รายงานประจำำาปี 2562 95

นโยบายภาพัรวม
 
  คณะกัริริมกั�ริบริิษััท ตริะหนักัแลิะเค�ริพในส์ิทธุิของผู้ม่ส์่วนได้เส์่ยกัลิุ่มต่�งๆ โดยคำ�นึงถึึงส์ิทธุิต�มกัฎหม�ยหริ่อ 
ข้อตกัลิงท่�ม่กัับบริิษััท เพ่�อให้มั�นใจำได้ว่�ส์ิทธุิดังกัลิ่�ว ได้ริับกั�ริคุ้มคริองแลิะกั�ริป็ฏิิบัติอย่�งเป็็นธุริริมแลิะเท่�เท่ยมกััน จำึงได้ 
กัำ�หนด “นโยบ�ยคว�มรัิบผิดชอบต่อสั์งคม” เพ่�อเป็็นแนวท�งในกั�ริป็ฏิิบัติต่อผู้ม่ส่์วนได้เส่์ยแต่ลิะกัลุ่ิม ตลิอดจำนคำ�นึงถึึง ชุมชน 
ส์ังคมแลิะส์ิ�งแวดลิ้อม เพ่�อกั�ริพัฒน�อย่�งยั�งย่น ต่อต้�นกั�ริทุจำริิต กั�ริคอริ์ริัป็ชัน ไม่ลิ่วงลิะเมิดทริัพย์ส์ินท�งป็ัญญ� ริวมถึึง 
กั�ริเค�ริพต่อส์ิทธุิมนุษัยชน

 น์โยบายค่วิามรับผิิดชอบต่่อสัังค่ม
 • มุ่งมั�นในกั�ริดำ�เนินง�นด้วยคว�มรัิบผิดชอบต่อผลิกัริะทบในด้�นต่�งๆ ท่�เกิัดขึ�นจำ�กักั�ริป็ริะกัอบกิัจำกั�ริขององค์กัริ 
  โดยยึดหลัิกักั�ริดำ�เนินธุุริกิัจำท่�โป็ร่ิงใส์ ตริวจำส์อบได้ ม่จำริิยธุริริม เค�ริพต่อหลัิกัสิ์ทธิุมนุษัยชน แลิะผลิป็ริะโยชน์ของ 
  ผู้ม่ส์่วนได้ส์่วนเส์่ย
 • มุ่งมั�นในกั�ริผลิิตอ�ห�ริกึั�งส์ำ�เร็ิจำรูิป็ท่�ม่คุณภั�พ ม่คว�มป็ลิอดภััยต่อผู้บริิโภัค แลิะคำ�นึงถึึงผลิกัริะทบต่อชุมชนแลิะ 
  ส์ิ�งแวดลิ้อม โดยป็ฏิิบัติต�มข้อกัำ�หนดของลิูกัค้� กัฎหม�ย แลิะข้อกัำ�หนดอ่�นๆ ท่�เกั่�ยวข้อง ริวมทั�งมุ่งมั�นพัฒน� 
  ป็ริับป็ริุง คว�มริับผิดชอบต่อส์ังคมอย่�งต่อเน่�องแลิะยั�งย่น

 รางวิัลแห่่งค่วิามสัำาเร็จ ปีี 2562
 1. บริิษััทฯได้ริับคัดเลิ่อกัให้อยู่ในริ�ยช่�อ “หุ้นยั�งย่น” Thailand Sustainability Investment (THSI) 2019 จำ�กัตลิ�ด 
  หลิักัทริัพย์แห่งป็ริะเทศึไทย 
 2.  บริิษััทฯ ได้ริับริ�งวัลิกัิตติกัริริมป็ริะกั�ศึ (Sustainability Disclosure Acknowledgement) ในกั�ริเป็ิดเผยข้อมูลิ 
  คว�มยั�งย่นต่อส์�ธุ�ริณะแลิะผู้ม่ส์่วนได้เส์่ยท่�เกั่�ยวข้อง จำ�กัส์ถึ�บันไทยพัฒน์
 3.  บริิษััทฯ ได้รัิบใบป็ริะกั�ศึน่ยบัตริรัิบริอง กั�ริต่ออ�ยุกั�ริเป็็นส์ม�ชิกัแนวร่ิวมป็ฏิิบัติของภั�คเอกัชนไทยในกั�ริต่อต้�น 
  ทุจำริิต จำ�กัคณะกัริริมกั�ริแนวริ่วมป็ฏิิบัติของภั�คเอกัชนไทยในกั�ริต่อต้�นทุจำริิต คริั�งท่� 1 ป็ริะจำำ�ไตริม�ส์ 1/2562
 4.  บริิษััทฯ ได้ริับกั�ริริับริอง “ม�ตริฐ�นแริงง�นไทย (มริท. ๘๐๐๑- ๒๕๕๓) ริะดับพ่�นฐ�น” จำ�กักัริมส์วัส์ดิกั�ริแลิะ 
  คุ้มคริองแริงง�น กัริะทริวงแริงง�น ว่�เป็็นองค์กัริท่�ม่กั�ริทำ�ธุุริกัิจำอย่�งม่คว�มริับผิดชอบท�งส์ังคมด้�นแริงง�น 
  ป็ฏิิบัติส์อดคล้ิองกัับม�ตริฐ�นกัฎหม�ยว่�ด้วยสิ์ทธิุขั�นพ่�นฐ�นของแริงง�น โดยใบรัิบริองดังกัล่ิ�วม่ผลิตั�งแต่ กุัมภั�พันธ์ุ 
  2561 ถึึงกัุมภั�พันธุ์ 2563
 5.  บริิษััทฯ ได้รัิบกั�ริรัิบริอง “ม�ตริฐ�นกั�ริป้็องกัันแลิะแก้ัไขปั็ญห�ย�เส์พติดในส์ถึ�นป็ริะกัอบกิัจำกั�ริ (มยส์.)” โดย 
  บริิษััทฯ ม่นโยบ�ยดำ�เนินง�นด้�นกั�ริป็้องกัันแลิะแกั้ไขป็ัญห�ย�เส์พติดอย่�งชัดเจำน
 6.  บริิษััทฯ ได้ริับริ�งวัลิด้�นนวัตกัริริม 2 ริ�งวัลิ ในกั�ริป็ริะกัวดนวัตกัริริมเคริ่อส์หพัฒน์ ป็ริะจำำ�ป็ี 2562 (คริั�งท่� 15)  
  ได้แกั่ ริ�งวัลิชมเชย ป็ริะเภัท Product “ข้�วต้มคัพ ข้�วต้มกัึ�งส์ำ�เริ็จำริูป็ริส์หมูส์ับกัริะเท่ยมพริิกัไทย ตริ�ม�ม่�” แลิะ 
  “MAMA HANDI RICE INSTANT FRIED RICE (ข้�วกัึ�งส์ำ�เริ็จำริูป็) ตริ�ม�ม่� 4 ริส์ช�ติ”
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96 บริิษััท ไทยเพริซิิเดนท์ฟููดส์์ จำำ�กััด (มห�ชน)

 7.  ริ�งวัลิ Marketer No.1 Brand Thailand 2018-2019 ผลิิตภััณฑ์์ม�ม่�ได้ริับกั�ริจำัดอันดับให้เป็็นแบรินด์ยอดนิยม 
  อันดับ 1 ของป็ริะเทศึไทย ป็ริะเภัทบะหม่�กัึ�งส์ำ�เริ็จำริูป็ ซิึ�งนับว่�ม�ม่�ได้คริองใจำผู้บริิโภัคม�อย่�งต่อเน่�องโดยได้ริับ 
  ริ�งวัลิดังกัลิ่�วตั�งแต่ป็ีแริกัจำนถึึงป็ัจำจำุบันริวม 8 ป็ีซิ้อน
 8. ริ�งวัลิ Thailand’s Most Admired Brand 19 หริ่อ แบรินด์ท่�คริองคว�มน่�เช่�อถึ่ออันดับ 1 ในกัลิุ่มส์ินค้�บะหม่�กัึ�ง 
  ส์ำ�เริ็จำริูป็ จำ�กักั�ริส์ำ�ริวจำของนิตยส์�ริแบรินด์เอจำ ริ่วมกัับส์ถึ�บันกั�ริศึึกัษั�ชั�นนำ�ของป็ริะเทศึ ซิึ�งผลิิตภััณฑ์์ม�ม่� 
  ได้ริับริ�งวัลิดังกัลิ่�วตั�งแต่ป็ีแริกัของกั�ริส์ำ�ริวจำจำนถึึงป็ัจำจำุบัน ป็ีน่�นับเป็็นป็ีท่� 19 

การดำาเนินงานแล้ะการจัดทำำารายงาน

 แน์วิทัางกิารจัดทัำารายงาน์ค่วิามยั�งยืน์
  บริิษััท ไทยเพริซิิเดนท์ฟููดส์์ จำำ�กััด (มห�ชน) ได้จำัดทำ�ริ�ยง�นคว�มยั�งย่น ป็ริะจำำ�ป็ี 2562 เพ่�อเป็ิดเผยนโยบ�ย 
ผลิกั�ริดำ�เนินง�น กั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริแลิะแนวท�งกั�ริพัฒน�อย่�งยั�งย่นของบริิษััทฯ ด้�นธุริริม�ภัิบ�ลิ เศึริษัฐกัิจำ ส์ังคมแลิะ 
ส์ิ�งแวดลิ้อมท่�ส์ำ�คัญของบริิษััทฯ โดยเป็็นข้อมูลิกั�ริดำ�เนินง�นริะหว่�งวันท่� 1 มกัริ�คม ถึึงวันท่� 31 ธุันว�คม 2562 
  ริ�ยง�นฉบับน่� จัำดทำ�ขึ�นโดยอ้�งอิงให้ม่คว�มส์อดคล้ิองต�มกัริอบของ Global Reporting Initiatives (GRI) ฉบับ GRI 
Standards ซึิ�งเป็็นแนวท�งกั�ริจัำดทำ�ริ�ยง�นคว�มยั�งย่นท่�เป็็นท่�ยอมรัิบในริะดับส์�กัลิ โดยบริิษััทฯ จัำดทำ�ไว้เป็็นส่์วนหนึ�ง ในริ�ยง�น 
แบบแส์ดงริ�ยกั�ริข้อมูลิป็ริะจำำ�ป็ี (แบบ 56-1) แลิะริ�ยง�นป็ริะจำำ�ป็ี ริวมถึึงเผยแพริ่บนเว็บไซิต์ของบริิษััท www.mama.co.th 
  ขอบเขต่กิารรายงาน์
   ริ�ยง�นฉบับน่�ได้เปิ็ดเผยข้อมูลิผลิกั�ริดำ�เนินง�นในปี็ 2562 คริอบคลุิมกั�ริดำ�เนินง�นของบริิษััทฯ ในส่์วนส์ำ�นักัง�น 
ใหญ่กัริุงเทพฯ แลิะโริงง�นผลิิตทั�ง 5 แห่ง (จำังหวัดชลิบุริ่ ริะยอง ลิำ�พูน แลิะริ�ชบุริ่ (2 แห่ง) )
  กิารสัอบถามข้อมูล
   บริิษััทฯ ม่คว�มมุ่งมั�นท่�จำะพัฒน�เริ่�องกั�ริจำัดทำ�ริ�ยง�นคว�มยั�งย่น แลิะเป็ิดเผยข้อมูลิกั�ริจำัดกั�ริแลิะผลิกั�ริ 
ดำ�เนินง�นให้ม่คุณภั�พแลิะพัฒน�ด่ยิ�งขึ�นในโอกั�ส์ต่อไป็ ห�กัม่ข้อส์งส์ัยหริ่อข้อเส์นอแนะเพิ�มเติม กัริุณ�ติดต่อได้ท่�ส์ำ�นักั 
ง�นใหญ่ บริิษััท ไทยเพริซิิเดนท์ฟููดส์์ จำำ�กััด (มห�ชน) โทริศึัพท์ 0 2374 4730 ต่อ 1907 
 กิารสัร้างกิารมีสั่วิน์ร่วิมของผิู้มีสั่วิน์ได้เสัีย
  บริิษััทฯ ได้จำำ�แนกัผู้ม่ส์่วนได้เส์่ยท่�ม่คว�มส์ัมพันธุ์อันเกัิดจำ�กักัิจำกัริริมของบริิษััททั�งภั�ยในแลิะภั�ยนอกัองค์กัริ 
ออกัเป็็น 9 กัลิุ่ม ได้แกั่ พนักัง�น ชุมชน ลิูกัค้� ริ�ชกั�ริ ผู้จำัดจำำ�หน่�ย ธุน�ค�ริ ผู้จำัดห�วัตถึุดิบ ผู้ริับเหม� ผู้ถึ่อหุ้น แลิะ 
ให้คว�มส์ำ�คัญกัับกั�ริม่ส่์วนร่ิวมกัับผู้ม่ส่์วนได้เส่์ยทุกักัลุ่ิมผ่�นกิัจำกัริริมแลิะช่องท�งกั�ริส่์�อส์�ริต่�งๆ อ�ทิเช่น รัิบฟัูงคว�มคิดเห็น 
แลิะข้อเส์นอแนะ กั�ริป็ริะชุมริ่วมกััน กั�ริพบป็ะพูดคุยในโอกั�ส์ต่�งๆ อย่�งต่อเน่�อง เพ่�อริับทริ�บผลิตอบริับแลิะคว�มค�ดหวัง 
ม�พัฒน�ป็ริับป็ริุงกั�ริดำ�เนินง�นให้ม่ป็ริะส์ิทธุิภั�พแลิะส์อดคลิ้องกัับกั�ริดำ�เนินง�นอย่�งยั�งย่นต่อไป็

สังคมใกล้

สังคมใกล้

สังคมใกล้

สังคมไกล สังคมไกล
คู่แข่งทางธุรกิจ ประชาชนทั่วไป

ชุมชน
ที่องค์กรตั้งอยู่

สิ่งแวดล้อม
รอบข้าง

ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน

ลูกค้า คู่ค้า
ครอบครัวพนักงาน

องค์กร
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รายงานประจำำาปี 2562 97

	กลุ่้มผู้้�มีส่วนได�เสีย	 ประเด็นด�านความยั�งยืน	 ช่่อำงทำางการสื�อำสารแล้ะการมีส่วนร่วม

• ได้ริับกั�ริจำ้�งแลิะกั�ริป็ฏิิบัติอย่�งเป็็นธุริริม   
 ไม่เลิ่อกัป็ฏิิบัติ
• ได้ริับผลิตอบแทน ส์วัส์ดิกั�ริท่�เป็็นธุริริม
 ไม่เลิ่อกัป็ฏิิบัติแลิะส์อดคลิ้องกัับค่�คริองช่พ
• ม่ส์ภั�พกั�ริทำ�ง�นท่�ป็ลิอดภััย ส์ภั�พแวดลิ้อม  
 แลิะส์ุขภั�พท่�ด่
• ได้ริับกั�ริพัฒน�คว�มริู้แลิะคว�มกั้�วหน้�
 ในอ�ช่พ
• เค�ริพต่อส์ิทธุิมนุษัยชน
• ส์นับส์นุนกั�ริม่ส์่วนริ่วมในกั�ริกัำ�หนดทิศึท�ง 
 กั�ริดำ�เนินง�นแลิะกั�ริพัฒน�บริิษััท

• ม่คว�มเกั่�อกัูลิซิึ�งกัันแลิะกััน
• ริ่วมกัันพัฒน�ชุมชน ส์่งเส์ริิมด้�นอ�ช่พ   
 ส์ุขภั�พ คว�มริู้ แลิะวัฒนธุริริม
• กั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริของเส์่ยแลิะมลิภั�วะท�ง
 อ�กั�ศึ
• ดูแลิแลิะป็กัป็้องส์ิ�งแวดลิ้อม

• ได้รัิบสิ์นค้�ท่�ม่คุณภั�พ ป็ลิอดภััย ตริงต�มเวลิ�
• ให้ข้อมูลิท่�ถึูกัต้อง เป็็นจำริิงแลิะเป็็นป็ริะโยชน์  
 ต่อลิูกัค้�
• ม่ริะบบแลิะกัริะบวนกั�ริริับข้อริ้องเริ่ยนแลิะ
 จำัดกั�ริกัับข้อริ้องเริ่ยน

• ป็ฏิิบัติต�มกัฎหม�ย
• ส์ริ้�งคว�มส์ัมพันธุ์ท่�ด่ริะหว่�งกััน

• ป็ฏิิบัติอย่�งเป็็นธุริริม เส์มอภั�ค
• จำัดส์่งส์ินค้�ท่�ม่คุณภั�พ ป็ลิอดภััย    
 ตริงต�มเวลิ�ท่�ตกัลิงกััน

• ป็ฏิิบัติต�มส์ัญญ�ท่�ตกัลิงกัันไว้ โป็ริ่งใส์   
 ตริวจำส์อบได้

• ป็ฏิิบัติต�มเง่�อนไขท�งกั�ริค้� แข่งขันท่�ส์ุจำริิต
 แลิะเป็็นธุริริม
• แลิกัเป็ลิ่�ยนคว�มริู้ แลิะพัฒน�ริ่วมกัันดำ�เนิน
 ธุุริกิัจำอย่�งเป็็นธุริริมภั�ยใต้กัริอบของกัฎหม�ย

1. พนักัง�น

2. ชุมชน

3. ลิูกัค้�

4. ริ�ชกั�ริ

5. ผู้จำัดจำำ�หน่�ย

6. ธุน�ค�ริ

7. ผู้จำัดห�วัตถึุดิบ

• ส์นทน�กัลิุ่มย่อย
• ป็ริะกั�ศึ แลิะเผยแพริ่ผ่�น Intranet บริิษััท
• กั�ริส์ำ�ริวจำคว�มคิดเห็นแลิะช่องท�งริับคว�ม 
 คิดเห็น
• เป็ิดโอกั�ส์ให้พนักัง�นม่ส์่วนริ่วมในกั�ริ
 จำัดกั�ริด้�นส์วัส์ดิกั�ริแลิะคว�มป็ลิอดภััยใน
 กั�ริทำ�ง�น แลิะเริ่�องอ่�นๆ
• กัิจำกัริริมบริิษััทฯ

• กั�ริส์�นเส์วน�แลิะกั�ริป็ริะชุม
• Website บริิษััท
• กั�ริพบป็ะชุมชนในโอกั�ส์ต่�งๆ
• ส์่�อส์�ริแลิะดำ�เนินโคริงกั�ริพัฒน�ชุมชน   
 ริ่วมกัันริะหว่�งบริิษััทแลิะชุมชน

• กั�ริจำัดให้ม่กัริะบวนกั�ริท่�ลิูกัค้�ส์�ม�ริถึ
 ริ้องเริ่ยนเกั่�ยวกัับคุณภั�พแลิะคว�มป็ลิอดภััย 
 ของส์ินค้�
• Website บริิษััท
• กั�ริเข้�พบในว�ริะต่�งๆ

• ป็ฏิิบัติต�มกัฎหม�ยแลิะริ�ยง�นผลิกั�ริ
 ป็ฏิิบัติอย่�งเคริ่งคริัด
• Website บริิษััท
• กั�ริเข้�พบภั�คริัฐในว�ริะโอกั�ส์ต่�งๆ

• ป็ริะชุมริ่วมกัันทุกัเด่อน
• Website บริิษััท
• ส์นทน�กัลิุ่มย่อย

• กั�ริเข้�พบในว�ริะต่�งๆ
• Website บริิษััท

• ส์นทน�กัลิุ่มย่อย
• Website บริิษััท
• ริ�ยง�นป็ริะจำำ�ป็ี
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98 บริิษััท ไทยเพริซิิเดนท์ฟููดส์์ จำำ�กััด (มห�ชน)

	กลุ่้มผู้้�มีส่วนได�เสีย	 ประเด็นด�านความยั�งยืน	 ช่่อำงทำางการสื�อำสารแล้ะการมีส่วนร่วม

• ดูแลิให้ม่กั�ริจำ้�งอย่�งถึูกัต้อง 
• ม่ส์ภั�พกั�ริทำ�ง�นท่�ป็ลิอดภััย 
• ให้ส์ิทธุิเท่�เท่ยมกััน

• ส์ิทธุิของผู้ถึ่อหุ้น
• ป็ฏิิบัติต่อผู้ถึ่อหุ้นอย่�งเท่�เท่ยมกััน
• ริ�ยง�นผลิกั�ริดำ�เนินง�นท่�ถึูกัต้อง คริบถึ้วน 
 ภั�ยในเวลิ�ท่�กัำ�หนด
• จำ่�ยเงินป็ันผลิส์มำ��เส์มอแลิะกั�ริเติบโตอย่�ง
 ต่อเน่�องของบริิษััทฯ
• ม่คว�มโป็ริ่งใส์ในกั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริ  
 แลิะกั�ริเป็ิดโอกั�ส์ในกั�ริม่ส์่วนริ่วม

• จำัดให้ม่กัริะบวนกั�ริคัดเลิ่อกัแลิะป็ริะเมินผลิ
 ผู้ริับเหม�ท่�โป็ริ่งใส์แลิะตริวจำส์อบได้
• ส์นทน�กัลิุ่มย่อย
• Website บริิษััท

• กั�ริจำัดป็ริะชุมส์�มัญผู้ถึ่อหุ้นป็ริะจำำ�ป็ี  
 เพ่�อให้ผู้ถึ่อหุ้นม่โอกั�ส์แส์ดงคว�มคิดเห็น
 แลิะข้อเส์นอแนะ
• Website บริิษััท
• กั�ริเผยแพริ่ในริ�ยง�นป็ริะจำำ�ป็ี
 ริ�ยง�นแบบ 56-1 แลิะริ�ยง�นอ่�นๆ

8. ผู้ริับเหม�

9. ผู้ถึ่อหุ้น

ห่่วิงโซ่่อุปีทัาน์ใน์กิารผิลิต่บะห่มี�กิ่�งสัำาเร็จรูปี และอาห่ารกิ่�งสัำาเร็จรูปี

• ผู้ผลิิตแป็้งส์�ลิ่
• กัลิุ่มช�วน�โริงส์่
• ผู้ป็ริะกัอบกั�ริวัตถึุดิบ
 แลิะวัส์ดุอ่�นๆ
• ผู้ผลิิตเคริ่�องจำักัริ

กัริะบวนกั�ริผลิิต ส์ินค้�ส์ำ�เริ็จำริูป็

วิจำัยแลิะพัฒน� / QA / 
ฝ่ึกัอบริมบุคลิ�กัริ

กัลิุ่มนโยบ�ย / ม�ตริฐ�นแลิะองค์กัริส์นับส์นุน

กั�ริจำัดจำำ�หน่�ย

ผู้บริิโภัค

ส์ถึ�บันวิจำัย
ด้�นอ�ห�ริ

หน่วยง�น
ริ�ชกั�ริ

ส์ิ�งแวดลิ้อม
แลิะชุมชน
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การดำาเนินธุุรกิจอำย่างยั�งยืน	

 1. กิารปีระกิอบกิิจกิารด้วิยค่วิามเปี็น์ธรรม
  บริิษััทฯ ดำ�เนินธุุริกัิจำด้วยคว�มเป็็นธุริริม ป็ฎิบัติต่อคู่ค้�ด้วยคว�มเส์มอภั�ค ต�มข้อตกัลิงแลิะเง่�อนไขท�ง 
  กั�ริค้� ต�มกัริอบกัติกั�กั�ริแข่งขันท่�ส์ุจำริิตแลิะเป็็นธุริริม คำ�นึงถึึงผลิป็ริะโยชน์ริ่วมกััน ไม่เริ่ยกัริับหริ่อยินยอม 
  ท่�จำะริบัทริพัย์ส์นิหริอ่ป็ริะโยชน์อ่�นใด ซึิ�งอยู่นอกัเหนอ่ข้อตกัลิงท�งกั�ริค้� ต่อต้�นกั�ริทจุำริติคอร์ิริปั็ชนั ไม่ลิะเมดิ 
  ทริัพย์ส์ินท�งป็ัญญ� แลิะส์่งเส์ริิมคว�มริับผิดชอบต่อส์ังคม

 2. กิารต่่อต่้าน์กิารทัุจริต่ค่อร์รัปีชัน์
  บริิษััทฯ ม่กั�ริบริิห�ริจัำดกั�ริต�มแนวท�งกั�ริกัำ�กัับดูแลิกัิจำกั�ริท่�ด่ ม่กั�ริแบ่งแยกัหน้�ท่�คว�มริับผิดชอบท่� 
  เหม�ะส์ม ม่กั�ริกัำ�หนดริะเบ่ยบป็ฏิิบัติต�มนโยบ�ยกั�ริกัำ�กัับดูแลิกัิจำกั�ริท่�ด่ หลิักักั�ริกัำ�กัับดูแลิกัิจำกั�ริท่�ด่ 8  
  หลิักัป็ฏิิบัติ จำริิยธุริริมในกั�ริดำ�เนินธุุริกัิจำ จำริริย�บริริณกัริริมกั�ริบริิษััท ผู้บริิห�ริแลิะพนักัง�น เพ่�อให้เกัิดกั�ริ 
  แข่งขันท�งธุุริกัิจำอย่�งเป็็นธุริริมแลิะโป็ริ่งใส์ ป็ฏิิบัติต�มกัฎหม�ย แลิะแส์ดงคว�มมุ่งมั�นในกั�ริต่อต้�นกั�ริ 
  ทุจำริิตคอริ์ริัป็ชัน 

 3. กิารเค่ารพัสัิทัธิมน์ุษยชน์
  เค�ริพต่อศึกััดิ�ศึริค่ว�มเป็็นมนษุัย์แลิะส์ทิธุพ่ิ�นฐ�นของมนุษัยชน ให้คว�มเท่�เทย่มกััน ไม่เลิอ่กัป็ฏิิบตัไิม่กัริะทำ� 
  กั�ริใดๆ หริอ่ไม่ส์นับส์นนุกัจิำกั�ริท่�ลิะเมดิส์ทิธุมินษุัยชน ไม่จำำ�กััดคว�มเป็็นอสิ์ริะหริอ่คว�มแตกัต่�งท�งคว�มคิด 
  เพศึ เช่�อช�ติ ศึ�ส์น� กั�ริเม่อง หริ่อเริ่�องอ่�นใด ริวมถึึงกั�ริหลิ่กัเลิ่�ยงกั�ริแส์ดงคว�มคิดเห็นท่�อ�จำกั่อให้เกัิด 
  คว�มขัดแย้งหริ่อแตกัแยกั

 4. กิารปีฏิิบัต่ิต่่อแรงงาน์อย่างเปี็น์ธรรม
  ป็ฏิิบัติต่อพนักัง�นอย่�งเท่�เท่ยม เป็็นธุริริม ไม่เลิ่อกัป็ฏิิบัติ ส์่งเส์ริิมคว�มเท่�เท่ยมกัันในกั�ริจำ้�งง�น ไม่กั่ดกััน 
  ด้วยเหตุท�งเพศึ ส์่ผิว เช่�อช�ติ ศึ�ส์น� อ�ยุ คว�มพิกั�ริ หริ่อส์ถึ�นะอ่�นใดท่�ไม่ได้เกั่�ยวข้องกัับกั�ริป็ฏิิบัติง�น  
  ให้ผลิตอบแทนด้วยคว�มเป็็นธุริริม ไม่เลิ่อกัป็ฏิิบัติ เหม�ะส์มกัับคว�มริู้คว�มส์�ม�ริถึ คว�มริับผิดชอบ แลิะ 
  ผลิกั�ริป็ฏิิบัติง�น จำัดให้ม่ส์วัส์ดิกั�ริ ส์ิ�งอำ�นวยคว�มส์ะดวกั คว�มป็ลิอดภััยแลิะส์ุขอน�มัยในส์ถึ�นท่�ทำ�ง�น  
  ส์นับส์นุนแลิะส์่งเส์ริิมให้ม่กั�ริอบริม พัฒน�คว�มริู้คว�มส์�ม�ริถึ ให้โอกั�ส์ในกั�ริเจำริิญกั้�วหน้�ต�มศึักัยภั�พ 
  ของแต่ลิะคน อ่กัทั�งส์่งเส์ริิมให้พนักัง�นได้ม่ส์่วนริ่วมในกั�ริกัำ�หนดทิศึท�งกั�ริดำ�เนินง�นของบริิษััท แลิะกั�ริ 
  ดำ�เนินง�นกัิจำกั�ริด้�นคว�มริับผิดชอบต่อส์ังคม

 5. ค่วิามรับผิิดชอบต่่อผิู้บริโภค่
  มุง่มั�นในกั�ริผลิติส์นิค้�ให้มคุ่ณภั�พ ต�มหลัิกัม�ตริฐ�นส์�กัลิ ป็ลิอดภััยต่อผูบ้ริโิภัคแลิะเป็็นมติริต่อส์ิ�งแวดล้ิอม 
  พัฒน�ส์ินค้�ให้ตริงต�มคว�มต้องกั�ริของลิูกัค้� คิดค้นนวัตกัริริมใหม่ๆ เพ่�อเพิ�มคุณค่�ให้แกั่ส์ินค้�แลิะบริิกั�ริ 
  อย่�งต่อเน่�อง ยึดถึ่อคว�มซิ่�อส์ัตย์ ส์ุจำริิต เป็็นธุริริมแลิะไม่กัริะทำ�กั�ริใดๆ ท่�เป็็นกั�ริลิะเมิดส์ิทธุิของลิูกัค้� พริ้อม 
  กัับกั�ริให้ข้อมูลิท่�จำำ�เป็็นต่อกั�ริตัดส์ินใจำ โดยไม่ป็ิดบังหริ่อบิดเบ่อนข้อเท็จำจำริิง ริักัษั�คว�มลิับของลิูกัค้� ไม่นำ� 
  ไป็ใช้เพ่�อป็ริะโยชน์ตนเองหริ่อผู้ท่�เกั่�ยวข้องโดยมิชอบ 
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100 บริิษััท ไทยเพริซิิเดนท์ฟููดส์์ จำำ�กััด (มห�ชน)

 6. กิารดูแลสัิ�งแวิดล้อม
  ดำ�เนินธุุริกัิจำให้ส์อดคลิ้องต�มกัฎหม�ย กัฎริะเบ่ยบ แลิะนโยบ�ยด้�นส์ิ�งแวดลิ้อม โดยคำ�นึงถึึงผลิกัริะทบต่อ 
  ทริัพย�กัริธุริริมช�ติแลิะส์ิ�งแวดลิ้อม ม่กั�ริทบทวนแลิะป็ริะเมินผลิกั�ริดำ�เนินง�นอย่�งส์มำ��เส์มอ ใช้ทริัพย�กัริ 
  อย่�งป็ริะหยัด ม่ม�ตริกั�ริบำ�บัดแลิะฟู้�นฟูู กั�ริทดแทน กั�ริเฝ่้�ริะวังดูแลิแลิะป็้องกัันผลิกัริะทบต่อทริัพย�กัริ 
  ธุริริมช�ติแลิะส์ิ�งแวดลิ้อม ส์ริ้�งวัฒนธุริริมองค์กัริแลิะส์ริ้�งจำิตส์ำ�นึกัให้พนักัง�นทุกัริะดับ เกัิดคว�มริ่วมม่อแลิะ 
  คว�มริับผิดชอบในกั�ริจำัดกั�ริส์ิ�งแวดลิ้อม กั�ริใช้ทริัพย�กัริอย่�งป็ริะหยัด ม่ริะบบกั�ริคัดเลิ่อกัคู่ค้�ในห่วงโซิ่ 
  อุป็ท�นท่�ดำ�เนินธุุริกัิจำเป็็นมิตริต่อส์ิ�งแวดลิ้อม 

 7. กิารพััฒน์าและเผิยแพัร่น์วัิต่กิรรมจากิกิารดำาเนิ์น์งาน์ทีั�มีค่วิามรับผิิดชอบต่่อสัังค่ม สิั�งแวิดล้อมและผู้ิมีส่ัวิน์ได้เสีัย
  ส์นับส์นุนให้ม่กั�ริพัฒน�นวัตกัริริม เพ่�อส์ริ้�งคุณค่�ให้แกั่ส์ินค้�แลิะบริิกั�ริ แลิะส์่งเส์ริิมกั�ริม่ส์่วนริ่วมในกั�ริ 
  พัฒน�นวัตกัริริมท่�ส์ริ้�งคว�มส์มดุลิแลิะคุณค่�ให้กัับชุมชน ส์ังคมแลิะส์ิ�งแวดลิ้อม 

 8. กิารร่วิมพััฒน์าชุมชน์ห่รือสัังค่ม
  ดำ�เนินธุุริกัิจำโดยคำ�นึงถึึงหน้�ท่�แลิะคว�มริับผิดชอบท่�พึงม่ต่อชุมชนแลิะส์ังคม โดยป็ลิูกัฝ่ังจำิตส์ำ�นึกัคว�มริับ 
  ผิดชอบต่อชุมชนแลิะส์ังคมให้เกัิดขึ�นในบริิษััทแลิะพนักัง�นทุกัคน กัำ�หนดให้ม่ม�ตริกั�ริป็้องกัันแลิะแกั้ไขผลิ 
  กัริะทบท่�เกิัดขึ�นต่อชุมชนแลิะสั์งคม อนัเน่�องม�จำ�กักั�ริดำ�เนนิง�นของบริษิัทั ริวมทั�งจำดักัจิำกัริริมอนัเป็็นป็ริะโยชน์ 
  ต่อชุมชนแลิะส์ังคมโดยส์่วนริวม 

การกำาหนดประเด็นทีำ�สำาคัญ

 บริิษััทฯ ได้ป็ริะเมินป็ริะเด็นท่�ม่นัยส์ำ�คัญต่อคว�มยั�งย่นโดยนำ�หลิักักั�ริของ Global Reporting Initiative หริ่อ GRI 
ม�ป็ริะยุกัต์ใช้ แลิะกั�ริจำัดลิำ�ดับคว�มส์ำ�คัญจำะพิจำ�ริณ�จำ�กัป็ริะเด็นท่�ม่คว�มส์ำ�คัญต่อองค์กัริ แลิะป็ริะเด็นท่�ม่คว�มส์ำ�คัญ 
ต่อผู้ม่ส์่วนได้เส์่ย โดยป็ริะเด็นท่�ม่คว�มส์ำ�คัญม�กัทั�งต่อองค์กัริแลิะผู้ม่ส์่วนได้เส์่ย จำะนำ�ม�เป็ิดเผยในริ�ยง�นฉบับน่�

คว
าม
สำำา
คัญ

ต่อ
ผู้�มี

สำว
นไ
ด้�เ
สำย

ความสำำาคัญต่่อองค์กร

• กั�ริป็ฏิิบัติต่อผู้ม่ส์่วนได้ส์่วนเส์่ย
 อย่�งเท่�เท่ยมกััน
• กั�ริเป็ิดเผยข้อมูลิถึูกัต้อง ริวดเริ็ว

• กั�ริกัำ�กัับดูแลิกัิจำกั�ริท่�ด่

• ผลิป็ริะกัอบกั�ริของธุุริกัิจำ

• กั�ริดูแลิจำัดกั�ริด้�นส์ิ�งแวดลิ้อม

• คุณภั�พแลิะคว�มป็ลิอดภััยของอ�ห�ริ

• กั�ริป็ฎิบัติด้�นแริงง�นแลิะส์ิทธุิมนุษัยชน

• กั�ริจำัดซิ่�อท่�เป็็นธุริริม

• กั�ริต่อต้�นด้�นกั�ริทุจำริิต คอริ์ริัป็ชัน

• กั�ริพัฒน�ชุมชนแลิะส์ังคม
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การตรวจสอำบแล้ะการรับรอำง

 บริิษััทฯ ได้ทำ�กั�ริตริวจำส์อบกั�ริจำัดลิำ�ดับคว�มส์ำ�คัญของป็ริะเด็นด้�นคว�มยั�งย่นเพ่�อคว�มถึูกัต้อง โดยผ่�นคว�ม 
เห็นชอบแลิะได้ริับกั�ริอนุมัติจำ�กัผู้บริิห�ริริะดับสู์ง

การบริหารจัดการด�านความยั�งยืนทีำ�สำาคัญ

 บริิษััทฯ ได้ส์ริุป็ป็ริะเด็นท่�ม่นัยส์ำ�คัญต่อผู้ม่ส์่วนได้เส์่ยแลิะส์่งผลิต่อคว�มส์ำ�เริ็จำแลิะยั�งย่นขององค์กัริท่�คริอบคลุิม 
ด้�นเศึริษัฐกัิจำ ส์ิ�งแวดลิ้อมแลิะส์ังคม ได้ดังน่�

	 ด�าน	 ประเด็นด�านความยั�งยืนทีำ�สำาคัญ	 เนื�อำหาทีำ�รายงาน

1. กั�ริกัำ�กัับดูแลิกัิจำกั�ริท่�ด่

2. กั�ริป็ริะกัอบธุุริกัิจำ

1. กั�ริจำัดกั�ริส์ิ�งแวดลิ้อม

1. กั�ริจำัดซิ่�อท่�เป็็นธุริริม

2. กั�ริต่อต้�นกั�ริทุจำริิตคอริ์ริัป็ชัน

3. กั�ริป็ฏิิบัติต่อแริงง�นอย่�งเป็็นธุริริมแลิะกั�ริ
 เค�ริพส์ิทธุิมนุษัยชน

4. คุณภั�พแลิะคว�มป็ลิอดภััยของอ�ห�ริ

5. กั�ริพัฒน�ชุมชนแลิะส์ังคม

ด้าน์เศรษฐกิิจ

ด้าน์สัิ�งแวิดล้อม

ด้าน์สัังค่ม

• หลิักักั�ริกัำ�กัับดูแลิกัิจำกั�ริท่�ด่
• กั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริคว�มเส์่�ยง
• กั�ริป็ฏิิบัติต�มกัฏิหม�ยแลิะข้อกัำ�หนดต่�งๆ  
 ท่�เกั่�ยวข้อง

• ผลิกั�ริดำ�เนินง�นด้�นเศึริษัฐกัิจำ

• กั�ริจำัดกั�ริท่�ด่ในโริงง�น
• กั�ริป็้องกัันมลิพิษั
• ริะบบกั�ริจำัดกั�ริส์ิ�งแวดลิ้อม 
• กั�ริเป็ลิ่�ยนแป็ลิงส์ภั�พภัูมิอ�กั�ศึ

• กั�ริดำ�เนินง�นกัับคู่ค้�

• กั�ริต่อต้�นกั�ริทุจำริิตคอริ์ริัป็ชัน

• กั�ริส์ริริห� คัดเลิ่อกัพนักัง�น
• กั�ริดูแลิพนักัง�น
• กั�ริพัฒน�บุคลิ�กัริ
• คว�มป็ลิอดภััย อ�ช่วอน�มัยแลิะส์ภั�พ
 แวดลิ้อมในกั�ริทำ�ง�น 
• กั�ริเค�ริพส์ิทธุิของมนุษัยชน

• คว�มริับผิดชอบต่อผู้บริิโภัค
• นวัตกัริริมของบริิษััท

• กั�ริม่ส์่วนริ่วมพัฒน�ชุมชนแลิะส์ังคม
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102 บริิษััท ไทยเพริซิิเดนท์ฟููดส์์ จำำ�กััด (มห�ชน)

วิส์ัยทัศึน์แลิะพันธุกัิจำ
Vision and Mission

เป็้�ป็ริะส์งค์องค์กัริ
Corporate Objectives

คว�มเส์่�ยงองค์กัริ
Corporate Risk

คว�มเส์่�ยงหน่วยง�น
Department Risk

ค่วิามสัอดค่ล้อง ค่วิามสัอดค่ล้อง

การบริหารจัดการความเสี�ยง

 นโยบายการบริหารความเสี�ยง
   บริษิัทั ไทยเพริซิเิดนท์ฟููดส์์ จำำ�กััด (มห�ชน) มค่ว�มมุง่มั�นในกั�รินำ�ริะบบกั�ริบริหิ�ริคว�มเส์่�ยงม�ใช้ภั�ยในองค์กัริ 
แบบบูริณ�กั�ริ โดยส์อดคลิ้องกัับวิส์ัยทัศึน์แลิะพันธุกัิจำของบริิษััทฯ เพ่�อค้นห� ป็ริะเมิน แลิะจำัดกั�ริคว�มเส์่�ยงอย่�งเป็็นริะบบ 
ทั�งน่�เพ่�อให้ส์�ม�ริถึบริริลิุวัตถึุป็ริะส์งค์ของบริิษััทฯ อย่�งม่ป็ริะส์ิทธุิภั�พริอบด้�น

 การบริหารความเสี�ยง	

  บริษิัทัฯ มก่ั�ริกัำ�หนดกัริอบกั�ริบริหิ�ริคว�มเส์่�ยงขององค์กัริให้มค่ว�มส์อดคล้ิองกัับวสิ์ยัทศัึน์แลิะพนัธุกัจิำขององค์กัริ 
เพ่�อว�งเป็้�หม�ยเชิงกัลิยุทธุ์ได้อย่�งชัดเจำนแลิะเหม�ะส์ม 
  ในป็ี 2562 บริิษััทฯ ได้ดำ�เนินกั�ริต�มกัริอบกั�ริบริิห�ริคว�มเส่์�ยงองค์กัริ (Risk Management) ในกั�ริจัำดกั�ริ
กัับคว�มเส์่�ยงท่�หน่วยง�นต่�งๆ ได้ป็ริะเมินคว�มเส์่�ยงไว้ เพ่�อให้คว�มเส์่�ยงต่�งๆ ลิดริะดับลิงม�อยู่ในริะดับท่�ยอมริับได้ โดย 
หน่วยง�นท่�ป็ริะเมินคว�มเส์่�ยงเป็็นผู้ทำ�หน้�ท่�กัำ�กัับดูแลิ แลิะจำัดกั�ริคว�มเส์่�ยง ต�มป็ัจำจำัยเส์่�ยงท่�ส์่งผลิกัริะทบต่อกั�ริบริริลิุวัตถึุ 
ป็ริะส์งค์เป็้�หม�ยขององค์กัริ โดยกั�ริกัำ�หนดกั�ริป็ริะเมินคว�มเส์่�ยงในด้�นต่�งๆ ท่�ส์่งผลิกัริะทบต่อธุุริกัิจำ ดังน่� 
  
 ผิลกิารปีระเมิน์ค่วิามเสัี�ยงภายใน์องค่์กิร 
 1. ค่วิามเสัี�ยงด้าน์กิลยุทัธ์ (Strategic Risk) 
  คว�มเส์่�ยงด้�นกัลิยทุธ์ุขององค์กัริท่�ส่์งผลิกัริะทบต่อกั�ริดำ�เนนิง�นเพ่�อให้บริริลิเุป้็�หม�ยของบริษิัทัฯ ซึิ�งบริษิัทัฯ ได้ 
  ป็ริะเมนิคว�มเส์่�ยงในเริ่�องของยอดข�ยสิ์นค้�ทั�งในป็ริะเทศึแลิะต่�งป็ริะเทศึ ริวมถึึงคว�มเส่์�ยงท่�เกิัดจำ�กันวตักัริริมใหม่ 
  เทคโนโลิย่ใหม่ แลิะกั�ริพัฒน�ส์ินค้�ใหม่
 2. ค่วิามเสัี�ยงด้าน์ปีฏิิบัต่ิกิาร (Operational Risk)
  คว�มเส์่�ยงท่�เก่ั�ยวข้องกัับกั�ริป็ฏิิบัติง�นภั�ยในองค์กัริท่�ส์่งผลิกัริะทบต่อป็ริะส์ิทธุิภั�พของกัริะบวนกั�ริทำ�ง�นแลิะ 
  กั�ริบริริลิุวัตถึุป็ริะส์งค์หลิักัขององค์กัริ ได้แกั่ 
  - คว�มเส์่�ยงในเริ่�องของข้อร้ิองเริย่นจำ�กัลิกูัค้�ทั�งในด้�นคณุภั�พแลิะคว�มป็ลิอดภััยของอ�ห�ริต�มม�ตริฐ�นส์�กัลิ 
  - คว�มเส์่�ยงในเริ่�องของกั�ริริักัษั�แลิะพัฒน�บุคลิ�กัริท่�ม่ศึักัยภั�พริองริับกั�ริขย�ยตัวของธุุริกัิจำ ทั�งในด้�นคว�ม 
   ชัดเจำนของส์มริริถึนะของบุคลิ�กัริในองค์กัริ กั�ริเตริ่ยมพนักัง�นเพ่�อทดแทนพนักัง�นท่�เกัษั่ยณอ�ยุ กั�ริห�ผู้ส์่บ 
   ทอดในตำ�แหน่งท่�ส์ำ�คัญขององค์กัริ เป็็นต้น
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  - คว�มเส์่�ยงในเริ่�องของกั�ริริักัษั�แลิะควบคุมกั�ริผลิิตให้เป็็นไป็ต�มเป็้�หม�ย
  - คว�มเส์่�ยงในเริ่�องกั�ริควบคุมริ�ค�ต้นทุนของวัส์ดุแลิะวัตถึุดิบ
 3. ค่วิามเสัี�ยงด้าน์กิารบริห่ารจัดกิารทัางกิารเงิน์ (Financial Risk)
  บริษิัทัฯ ได้มก่ั�ริป็ริะเมนิคว�มเส์่�ยงในเริ่�องของคว�มผนัผวนของอตัริ�แลิกัเป็ลิ่�ยน ซึิ�งจำะส่์งผลิกัริะทบต่อผลิป็ริะกัอบ 
  ของบริิษััทฯ ท่�เกัิดจำ�กัผลิกัำ�ไริหริ่อข�ดทุนจำ�กัอัตริ�แลิกัเป็ลิ่�ยน
 4. ค่วิามเสัี�ยงด้าน์กิฏิระเบียบและข้อบังค่ับ (Compliance Risk)
  บริษิัทัฯ ได้มก่ั�ริป็ริะเมนิคว�มเส์่�ยงท่�เกั่�ยวข้องกัับข้อกัำ�หนดด้�นกัฏิหม�ยอ�ห�ริของป็ริะเทศึคูค้่� ซึิ�งจำะส่์งผลิกัริะทบ 
  ต่อช่�อเส์่ยงแลิะภั�พลิักัษัณ์ขององค์กัริได้
 5. ค่วิามเสัี�ยงด้าน์สัิ�งแวิดล้อม
  บริิษััทฯ ได้ม่กั�ริป็ริะเมินคว�มเส์่�ยงด้�นกั�ริเป็ลิ่�ยนแป็ลิงส์ภั�พภัูมิอ�กั�ศึ อ�ทิเช่น ภััยแลิ้ง ซิึ�งเป็็นป็ัจำจำัยส์ำ�คัญท่� 
  ส์่งผลิกัริะทบต่อกั�ริดำ�เนินธุุริกัิจำในเริ่�องของกั�ริข�ดแคลินวัตถึุดิบ หริ่อม่วัตถึุดิบไม่เพ่ยงพอต่อกั�ริผลิิต ริวมถึึง 
  ส์่งผลิกัริะทบต่อริ�ค�ต้นทุนของวัตถึุดิบท่�อ�จำส์ูงขึ�น

 กิระบวิน์กิารจัดกิารค่วิามเสัี�ยงใน์องค่์กิร
 1. บริิษััทฯ ม่กั�ริกัำ�หนดคว�มเส์่�ยงท่�องค์กัริยอมริับได้เพ่�อให้บริริลิุต�มเป็้�หม�ย (Risk Appetite) แลิะม่กั�ริป็ริะเมิน 
  ริะดับคว�มเส์่�ยงเบ่�ยงเบนจำ�กัเกัณฑ์์ท่�องค์กัริยอมริับได้ (Risk Tolerance)
 2. บริิษััทฯ ม่กั�ริป็ริะเมินคว�มเส์่�ยงของโอกั�ส์ท่�จำะเกัิด (Likelihood) แลิะผลิกัริะทบ (Impact) ของคว�มเส์่�ยงท่�ส์ำ�คัญ  
  ซิึ�งโอกั�ส์ท่�จำะเกิัดขึ�นจำะพิจำ�ริณ�จำ�กัคว�มถึ่�ของเหตุกั�ริณ์ท่�เกัิดขึ�นในอด่ตหริ่อกั�ริค�ดกั�ริณ์เหตุกั�ริณ์ท่� 
  จำะเกัิดขึ�นในอน�คต ส์่วนผลิกัริะทบท่�เกัิดขึ�นจำ�กัเหตุกั�ริณ์นั�นอ�จำจำะเป็็นผลิกัริะทบท่�เป็็นตัวเงินหริ่อไม่ใช่ตัวเงิน 
  กั็ได้ เช่น มุมมองของส์�ธุ�ริณชน ผลิส์ำ�เริ็จำของกั�ริดำ�เนินง�น เป็็นต้น     

รายงานประจำำาปี 2562 103

E Extremely Hight ริะดับคว�มเส์่�ยงส์ูงม�กั (20 - 25) ไม่ยอมรับ ต้องม่แผนจำัดกั�ริท่�ด่

H Hight ริะดับคว�มเส์่�ยงส์ูง (8 - 16) ไม่ยอมรับ ต้องม่แผนจำัดกั�ริ

M Moderate ริะดับคว�มเส์่�ยงป็�นกัลิ�ง (3 - 6) อาจยอมรับได้ เป็็นเขตเฝ่้�ริะวัง   
   ควบคุมอย่�งใกัลิ้ชิด มิให้คว�มเส์่�ยงเพิ�ม

L Low ริะดับคว�มเส์่�ยงตำ�� (1 -2) ยอมรับได้ ไม่ต้องม่วิธุ่กั�ริใดเพิ�มเติม
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โอำกาสทีำ�จะเกิด
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104 บริิษััท ไทยเพริซิิเดนท์ฟููดส์์ จำำ�กััด (มห�ชน)

 3. บริิษััทฯ ม่กั�ริป็ริะเมินคว�มเส์่�ยงกั่อนกั�ริควบคุม (Inherent Risk) แลิะป็ริะเมินคว�มเส์่�ยงคงเหลิ่อจำ�กักั�ริควบคุม 
  (Residual Risk) แลิะม่กั�ริเฝ่้�ริะวังคว�มเส์่�ยง (Risk Monitoring) โดยม่กั�ริกัำ�หนดตัวช่�วัดด้�นคว�มเส์่�ยง ค่อ  
  เหตเุตอ่นภัยั (Key Risk Indicators : KRIs) แลิะริะดับเตอ่นภััย (Trigger Point) ริวมถึึงมแ่ผนกั�ริบริหิ�ริคว�มเส่์�ยง 
  แลิะวธ่ิุกั�ริป็ฏิบิตังิ�นเพ่�อให้ส์�ม�ริถึติดต�มคว�มเป็ลิ่�ยนแป็ลิงของคว�มเส์่�ยงได้อย่�งแม่นยำ�ม�กัขึ�นแลิะป็ริะเมนิ 
  ผลิกั�ริบริิห�ริคว�มเส์่�ยงขององค์กัริได้อย่�งต่อเน่�องแลิะม่ป็ริะส์ิทธุิภั�พ
 4. บริิษััทฯ ม่แผนกั�ริดำ�เนินธุุริกัิจำอย่�งต่อเน่�อง (Business Continuity Plan) ในริะดับองค์กัริเม่�อเกัิดภั�วะวิกัฤตเพ่�อ 
  ริับม่อคว�มเส์่�ยงท่�ส์ำ�คัญ ซิึ�งส์่งผลิกัริะทบต่อกั�ริดำ�เนินง�นอย่�งม่ส์�ริะส์ำ�คัญ

 ปีัจจัยค่วิามเสัี�ยงระดับองค่์กิร 
  ส์ำ�หริับป็ัจำจำัยท่�อ�จำส์่งผลิกัริะทบต่อบริิษััทฯ นั�นป็ริะกัอบด้วยป็ัจำจำัยด้�นส์ภั�พส์ังคม เศึริษัฐกัิจำ กั�ริเม่อง เทคโนโลิย่ 
ส์มัยใหม่ ส์ิ�งแวดลิ้อม เป็็นต้น ซิึ�งกั�ริเป็ลิ่�ยนแป็ลิงของป็ัจำจำัยดังกัลิ่�ว ในบ�งเหตุกั�ริณ์บริิษััทฯ ต้องเผชิญอย่�งหลิ่กัเลิ่�ยงไม่ได้ 
เพ่�อให้เกัิดคว�มมั�นใจำได้ว่�บริิษััทม่คว�มพริ้อมท่�จำะส์�ม�ริถึบริริลิุผลิได้ต�มเป็้�หม�ย ท่�มกัลิ�งคว�มเป็ลิ่�ยนแป็ลิงของส์ภั�พ
แวดลิ้อมได้อย่�งยั�งย่นส์�ม�ริถึส์ริุป็พอส์ังเขป็ได้ดังน่�
 1. ค่วิามเสัี�ยงทัี�มีผิลกิระทับต่่อสัิ�งแวิดล้อม
  ส์ิ�งแวดลิ้อมเป็็นเริ่�องท่�บริิษััทฯ ได้ให้คว�มส์ำ�คัญเป็็นอย่�งยิ�ง บริิษััทฯ จำึงจำัดตั�งให้ม่หน่วยง�นส์ิ�งแวดลิ้อมท่�ม่หน้�ท่� 
  ในกั�ริควบคุม ดูแลิแลิะป็ริะเมินผลิกัริะทบท�งส์ิ�งแวดลิ้อม บริิษััทฯ ม่กั�ริคัดแยกัขยะอย่�งถึูกัวิธุ่ต�มริะบบกั�ริ 
  จำัดกั�ริส์ิ�งแวดลิ้อม ม่ริะบบบำ�บัดนำ��เส์่ยท่�ได้ม�ตริฐ�นแลิะบริิษััทฯ ใช้พลิังง�นไอนำ��จำ�กักั๊�ซิธุริริมช�ติ (NG) เป็็น 
  พลิังง�นแทนนำ��มันเต� จำึงทำ�ให้ลิดผลิกัริะทบต่อส์ิ�งแวดลิ้อม แลิะใช้ถึ่�นหินเป็็นเช่�อเพลิิงโดยม่ริะบบบำ�บัดมลิพิษั 
  ท�งอ�กั�ศึท่�ม่ป็ริะส์ิทธุิภั�พ ตริวจำวัดคุณภั�พอ�กั�ศึได้ต�มม�ตริฐ�นท่�กัฎหม�ยกัำ�หนด
 2. ค่วิามเสัี�ยงใน์สัิน์ค่้าด้าน์คุ่ณภาพัและค่วิามปีลอดภัย
  บริษิัทัฯ ตริะหนกััแลิะให้คว�มส์ำ�คัญเป็็นอย่�งยิ�งแลิะเป็็นหนึ�งในภั�ริกัจิำท่�ส์ำ�คญัของบริษิัทัฯ คอ่กั�ริส์ร้ิ�งผลิติภัณัฑ์์ 
  ท่�ม่คุณภั�พด่ ส์มำ��เส์มอแลิะม่คว�มป็ลิอดภััย ในฐ�นะท่�บริิษััทเป็็นผู้ผลิิตอ�ห�ริ กั�ริคำ�นึงถึึงเริ่�อง คว�มส์ะอ�ด  
  คว�มป็ลิอดภััย ในทุกัๆ กัริะบวนกั�ริผลิิต จำึงเป็็นส์ิ�งจำำ�เป็็นท่�ต้องใส์่ใจำเป็็นพิเศึษั บริิษััทฯ จำึงได้ดำ�เนินกั�ริพัฒน� 
  กัริะบวนกั�ริผลิิตให้ได้ริับกั�ริริับริองท่�เป็็นม�ตริฐ�นส์�กัลิ เช่น ริะบบ GMP, HACCP, BRC เป็็นต้น ตั�งแต่กั�ริ 
  ส์ริริห�วัตถึุดิบไป็จำนถึึงกั�ริขนส์่งส์ินค้�ส์ำ�เริ็จำริูป็ เพ่�อให้ส์ินค้�ม่คว�มป็ลิอดภััยต่อผู้บริิโภัค แลิะลิงทุนค้นคว้�วิจำัย 
  ในขั�นตอนกั�ริผลิติแลิะในเคร่ิ�องจำกััริเพ่�อให้คณุภั�พของผลิติภััณฑ์์ มค่ว�มส์มำ��เส์มอแลิะแม่นยำ�ม�กัยิ�งขึ�น ริวมทั�ง 
  จำัดช่องท�งให้ริับข้อริ้องเริ่ยนจำ�กัลิูกัค้� เพ่�อริับทริ�บป็ัญห�แลิะช่�แจำงส์�เหตุ ซิึ�งกัริะบวนกั�ริต่�งๆ เหลิ่�น่�กั็เพ่�อ 
  ส์ริ้�งให้ผู้บริิโภัคเกัิดคว�มมั�นใจำแลิะคว�มพึงพอใจำส์ูงส์ุดต่อผลิิตภััณฑ์์
 3. ค่วิามเสัี�ยงจากิพัฤต่ิกิรรมผิู้บริโภค่ทัี�เปีลี�ยน์แปีลงไปี
  กั�ริเป็ลิ่�ยนแป็ลิงท�งด้�นเศึริษัฐกัิจำ ค่�นิยมในส์ังคม กั�ริส์่�อส์�ริ เทคโนโลิย่ต่�งๆ ส์่งผลิให้คว�มต้องกั�ริในกั�ริ 
  อุป็โภัค บริิโภัค ในผลิิตภััณฑ์์ม่กั�ริเป็ลิ่�ยนแป็ลิงท่�ริวดเริ็ว ซิึ�งม่ผลิกัริะทบต่อกั�ริเติบโตของธุุริกัิจำบริิษััท ดังนั�น 
  บริิษััทฯ จำึงต้องพย�ย�มพัฒน�ผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััทฯ ให้ทันกัับกั�ริเป็ลิ่�ยนแป็ลิง โดยได้ทำ�กั�ริศึึกัษั�ติดต�ม 
  พฤตกิัริริมแลิะคว�มพึงพอใจำของผูบ้ริโิภัค ทั�งในป็ริะเทศึ นอกัป็ริะเทศึ เพ่�อบริษิัทัฯ จำะได้พฒัน�ป็ริบัป็ริงุผลิติภััณฑ์์ 
  ให้ส์อดคลิ้องกัับคว�มต้องกั�ริในตลิ�ด ส์ริ้�งคว�มป็ริะทับใจำแกั่ลิูกัค้�ในส์ินค้� อ่กัทั�งกั�รินำ�ผลิิตภััณฑ์์ใหม่ออกั 
  ส์ูต่ลิ�ด เพ่�อลิดคว�มเส์่�ยงดงักัล่ิ�วแลิะส์�ม�ริถึตอบส์นองคว�มต้องกั�ริหริอ่คว�มพึงพอใจำต่อผู้บริโิภัคได้เหม�ะส์ม 
 4. ค่วิามเสัี�ยงจากิกิารพั่�งพัาผิู้จัดจำาห่น์่ายรายให่ญ่่ใน์ปีระเทัศของผิลิต่ภัณฑ์์บะห่มี�และอาห่ารกิ่�งสัำาเร็จรูปี
  และขน์มปีังกิรอบ
  กั�ริจำำ�หน่�ยสิ์นค้�ภั�ยในป็ริะเทศึของผลิติภััณฑ์์บะหม่�แลิะอ�ห�ริกึั�งส์ำ�เร็ิจำริปู็ แลิะขนมปั็งกัริอบของบริษิัทัฯ ซึิ�งเป็็น 
  ส์องกัลิุ่มธุุริกัิจำท่�ม่ส์ัดส์่วนริ�ยได้ริวมกัันเป็็นส์ัดส์่วนท่�ส์ูงเม่�อเท่ยบกัับธุุริกัิจำอ่�นของบริิษััทฯ เป็็นกั�ริจำัดจำำ�หน่�ยผ่�น 
  ผู้จำัดจำำ�หน่�ยริ�ยใหญ่ค่อ บริิษััท ส์หพัฒนพิบูลิ จำำ�กััด (มห�ชน) “SPC” ซิึ�งม่ส์ัดส์่วนกั�ริส์ั�งซิ่�อส์ินค้�ส์ูงส์ุดคิดเป็็น 
  ส์ัดส์่วนป็ริะม�ณเกิันกัว่�กัึ�งหนึ�งของยอดข�ยริวมในป็ริะเทศึของผลิิตภััณฑ์์ป็ริะเภัทดังกัลิ่�ว แต่เน่�องจำ�กั SPC  
  ผู้ถึ่อหุ้นริ�ยใหญ่ของบริิษััทฯ แลิะม่กั�ริติดต่อกั�ริค้�ม�เป็็นเวลิ�น�น ทำ�ให้บริิษััทฯ ม่คว�มมั�นใจำในคว�มมั�นคงใน 
  ลิูกัค้�ริ�ยน่�ม�กั อย่�งไริกั็ด่เพ่�อเป็็นกั�ริลิดคว�มเส์่�ยงในกั�ริพึ�งพิงผู้จำัดจำำ�หน่�ยริ�ยใหญ่ของตลิ�ดภั�ยในป็ริะเทศึ 
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  บริิษััทฯ ได้พย�ย�มขย�ยส์ัดส์่วนกั�ริส่์งออกัเพิ�มขึ�น นอกัจำ�กัน่�บริษิัทัย่อยของบริษิัทัฯ ยงัมช่่องท�งกั�ริจัำดจำำ�หน่�ย 
  แลิะคณะทำ�ง�นท่�มค่ว�มส์�ม�ริถึในกั�ริจำัดจำำ�หน่�ยส์ินค้�ได้
 5. ค่วิามเสัี�ยงจากิกิารพั่�งพัิงผิู้จัดจำาห่น์่ายวิัต่ถุดิบ (Supplier) น์้อยราย 
  เน่�องจำ�กัวัตถึุดิบหลิักัท่�ใช้ในกั�ริผลิิตส์ินค้�ส์่วนใหญ่เป็็นวัตถึุดิบเกัษัตริ เช่น แป็้งส์�ลิ่ แลิะนำ��มันป็�ลิ์ม บริิษััทฯ  
  ส์�ม�ริถึส์ั�งซิ่�อได้ทั�งจำ�กัภั�ยในป็ริะเทศึ แลิะต่�งป็ริะเทศึ เช่น ออส์เตริเลิ่ย ม�เลิเซิ่ย ญ่�ป็ุ่น ดังนั�นจำึงไม่ม ่
  ป็ัญห�กั�ริจำัดห�แหลิ่งวัตถึุดิบแลิะกั�ริข�ดวัตถึุดิบป็้อนเข้�โริงง�น นอกัจำ�กัน่� บริิษััทฯ ม่ผู้จำัดจำำ�หน่�ย (Supplier) 
  ด้�นวัตถึุดิบแลิะวัส์ดุหลิ�ยริ�ย ทำ�ให้ช่วยลิดคว�มเส์่�ยงในกั�ริจำัดห�วัตถึุดิบห�กัส์ูญเส์่ยคู่ค้�ริ�ยใดริ�ยหนึ�ง ริวม 
  ทั�งส์�ม�ริถึต่อริองริ�ค�แลิะคัดเลิ่อกัคุณภั�พได้เต็มท่� นอกัจำ�กัน่�บริิษััทฯ ไม่ม่ผู้จำัดจำำ�หน่�ยริ�ยใดท่�ม่ส์ัดส์่วนมูลิค่� 
  ยอดซิ่�อม�กักัว่�ริ้อยลิะ 30 ของยอดซิ่�อริวม ส์ำ�หริับวัตถึุดิบหลิักัท่�ม่ส์ัดส์่วนกั�ริใช้จำำ�นวนม�กั อย่�งเช่น แป็้งส์�ลิ่  
  แลิะนำ��มันป็�ลิ์ม จำะม่กั�ริทำ�ส์ัญญ�ลิ่วงหน้�กัับผู้จำัดจำำ�หน่�ยบ�งส์่วน เพ่�อลิดคว�มเส์่�ยงเริ่�องริ�ค�แลิะป็ริิม�ณ 
  ส์่งมอบ โดยในส์ัญญ�จำะม่ริะบุ จำำ�นวน ริ�ค� แลิะเวลิ�ในกั�ริส์่งมอบ โดยจำะทำ�ส์ัญญ�เป็็นริ�ยไตริม�ส์แลิะริ�ยป็ี  
  อย่�งไริกั็ด่ ห�กัพิจำ�ริณ�โคริงส์ริ้�งต้นทุนวัตถึุดิบ พบว่�ไม่ม่วัตถึุดิบใดท่�ม่ส์ัดส์่วนกั�ริใช้ม�กักัว่�ริ้อยลิะ 50 
 
 นอกัจำ�กัคว�มเส์่�ยงในข้�งต้นน่� บริิษััทฯ อ�จำม่คว�มเส์่�ยงอ่�นๆ ท่�ยังมิทริ�บได้ ซิึ�งส์�ม�ริถึส์่งผลิกัริะทบต่อกั�ริดำ�เนิน
ง�นของบริิษััทฯ ได้อันเน่�องม�จำ�กักั�ริเป็ลิ่�ยนแป็ลิงของป็ัจำจำัยเส์่�ยงทั�งภั�ยในแลิะภั�ยนอกั หลิังจำ�กัท่�บริิษััทได้ป็ริะเมินคว�ม 
เส์่�ยงแลิ้ว

 กิารบริห่ารค่วิามเสัี�ยงทัี�เกิิดข่�น์ให่ม่ (Emerging Risk)
   บริษิัทัฯ ให้คว�มส์ำ�คญัแลิะตดิต�มส์ภั�พแวดล้ิอมกั�ริดำ�เนนิธุุริกัจิำท่�มโ่อกั�ส์เป็ล่ิ�ยนแป็ลิงต�มกัริะแส์โลิกัได้ตลิอด 
เวลิ� เพ่�อเตริย่มคว�มพร้ิอมต่อกั�ริป็รัิบแผนกัลิยุทธ์ุธุุริกิัจำให้ส์�ม�ริถึขับเคล่ิ�อนไป็ในทิศึท�งท่�เหม�ะส์มแเลิะส์อดคล้ิองกัับส์ถึ�น 
กั�ริณ์คว�มเป็ลิ่�ยนแป็ลิงท่�เกัิดขึ�น 
   แลิะจำ�กัส์ถึ�นกั�ริณ์ในต่�งป็ริะเทศึท่�เกัิดขึ�นจำ�กักัลุิ่มป็ริะเทศึส์หภั�พยุโริป็ได้ออกักัฏิหม�ยยกัเลิิกักั�ริใช้นำ��มัน 
ป็�ล์ิมเพ่�อเป็็นวตัถึดุบิในกั�ริผลิตินำ��มนัเช่�อเพลิงิ แลิะต่อเน่�องไป็ถึึงกั�ริท่�ป็ริะช�ชนในกัลิุม่ป็ริะเทศึส์หภั�พยุโริป็เริิ�มมก่ั�ริริณริงค์ 
ไม่บริโิภัคนำ��มนัป็�ล์ิม ส่์งผลิให้ผูผ้ลิตินำ��มนัป็�ล์ิมริ�ยใหญ่ของโลิกั เช่น ป็ริะเทศึอนิโดนเ่ซิย่ แลิะป็ริะเทศึม�เลิเซิย่ ส่์งออกันำ��มนั 
ป็�ลิ์มไป็จำำ�หน่�ยยังป็ริะเทศึในกัลิุ่มส์หภั�พยุโริป็ได้ลิดลิงทำ�ให้ป็ริิม�ณนำ��มันป็�ลิ์มท่�ผลิิตได้ลิ้นตลิ�ด แลิะต้องห�ท�งริะบ�ย 
ไป็ยังป็ริะเทศึคู่ค้�อ่�นๆ ด้วยริ�ค�ท่�ตำ��ลิง ซิึ�งส์่งผลิกัริะทบต่อริ�ค�นำ��มันป็�ลิ์มในป็ริะเทศึไทยตกัตำ��ต�มไป็ด้วย
  ในอน�คตถ้ึ�เหตกุั�ริณ์น่�ยงัดำ�เนนิต่อไป็ เกัษัตริกัริอ�จำหันไป็ป็ลิกูัพ่ชอย่�งอ่�นท่�มผ่ลิตอบแทนด้�นริ�ค�ท่�ส์งูกัว่� ซึิ�งอ�จำ 
ส์่งผลิให้เกัิดคว�มไม่มั�นคงท�งด้�นวัตถึุดิบส์ำ�หริับอุตส์�หกัริริมอ�ห�ริท่�ใช้นำ��มันป็�ลิ์มเป็็นวัตถึุดิบหลิักั
  บริิษััทฯ จำึงได้กัำ�หนดแผนธุุริกัิจำริองริับ โดยกั�ริดำ�เนินกั�ริศึึกัษั�วิจำัยกั�ริใช้นำ��มันริำ�ข้�วทดแทนนำ��มันป็�ลิ์มซิึ�งไม่ส์่ง 
ผลิกัริะทบต่อคุณภั�พของผลิิตภััณฑ์์แลิะได้เริิ�มม่กั�ริส์่งออกัผลิิตภััณฑ์์บะหม่�กัึ�งส์ำ�เริ็จำริูป็ (Palm oil Free) ไป็ยังป็ริะเทศึแถึบ 
ส์แกันดิเนเว่ยบ�งป็ริะเทศึแลิ้ว นอกัจำ�กัน่�บริิษััทฯ ยังได้คิดค้นวิจำัยกั�ริผลิิตบะหม่�กัึ�งส์ำ�เริ็จำริูป็ท่�ใช้ลิมริ้อนแทนกั�ริทอดในนำ��มัน
ป็�ลิ์ม เพ่�อเป็็นอ่กัหนึ�งท�งเลิ่อกัส์ำ�หริับผู้บริิโภัค
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106 บริิษััท ไทยเพริซิิเดนท์ฟููดส์์ จำำ�กััด (มห�ชน)

การปฏิิบัติตามกฏิหมายแล้ะข้�อำกำาหนดต่างๆ	ทีำ�เกี�ยวข้�อำง

 บริิษััทฯ ให้คว�มส์ำ�คัญในกั�ริดำ�เนินธุุริกัิจำให้ส์อดคลิ้องต�มกัฎหม�ยแลิะข้อกัำ�หนดต่�งๆ ท่�เกั่�ยวข้องม�โดยตลิอด  
โดยป็ริบัป็ริงุกัริะบวนกั�ริต่�งๆ ให้ส์อดคล้ิองต�มท่�กัฎหม�ยกัำ�หนดแลิะเช่�อมั�นว่� กั�ริป็ฎบิตังิ�นท่�ดแ่ลิะถึกูัต้องต�มหลิกัักัฎหม�ย 
กัฎริะเบ่ยบทั�งภั�ยในป็ริะเทศึแลิะต่�งป็ริะเทศึ จำะทำ�ให้เกัิดคว�มน่�เช่�อถึ่อแลิะได้ริับกั�ริยอมริับเป็็นเริ่�องจำำ�เป็็นท่�ผู้บริิห�ริแลิะ 
พนักัง�นทุกัคนต้องคำ�นึงถึึงในกั�ริป็ฏิิบัติต�มกัฎหม�ย กัฎริะเบ่ยบ แลิะนโยบ�ยต่�งๆ ท่�เกั่�ยวข้องกัับกั�ริดำ�เนินธุุริกัิจำอย่�ง 
เคริ่งคริัด เพ่�อมิให้เกัิดผลิกัริะทบต่อผู้บริิห�ริ พนักัง�นของบริิษััทฯ เพ่�อเป็็นกั�ริริักัษั�คว�มน่�เช่�อถึ่อตลิอดจำนเป็็นท่�ยอมริับ ทั�งน่� 
กั�ริกัำ�กัับดูแลิกั�ริป็ฏิิบัติง�นดังกัลิ่�ว จำะได้ริับกั�ริทบทวนอยู่เส์มอต�มแผนง�นท่�ได้กัำ�หนดไว้

 การดำำาเนินงานด้ำานกฎหมายและข้้อกำาหนดำต่่างๆ 
  ผูร้ิบัผดิชอบของบริษิัทัฯ จำะทำ�กั�ริริวบริวมแลิะริะบรุิ�ยกั�ริกัฎหม�ยแลิะข้อกัำ�หนดต่�งๆ ท่�เกั่�ยวข้องกัับกั�ริดำ�เนนิ 
ง�นของบริษิัทัลิงในทะเบย่นกัฎหม�ยแลิะข้อกัำ�หนดต่�งๆ ของบริษิัทัฯ เพ่�อจำดัห�ริ�ยลิะเอย่ดของกัฎหม�ยแลิะข้อกัำ�หนดต่�งๆ 
ต�มท่�ริะบุในทะเบ่ยนข้อกัฎหม�ยแลิะข้อกัำ�หนดต่�งๆ เข้�ควบคุมต�มริะเบ่ยบเริ่�องกั�ริควบคุมเอกัส์�ริแลิะข้อมูลิของบริิษััท  
แลิะดำ�เนนิกั�ริส์ริปุ็เน่�อห�ของกัฎหม�ยแลิะข้อกัำ�หนดต่�งๆ ท่�เกั่�ยวข้องลิงในทะเบย่นข้อกัฎหม�ยแลิะข้อกัำ�หนดต่�งๆ เพ่�อให้ 
หน่วยง�นท่�เก่ั�ยวข้องนำ�ข้อกัำ�หนดของกัฎหม�ยแลิะข้อกัำ�หนดต่�งๆ ท่�เกั่�ยวข้องไป็ป็ฏิบิตัใิห้ถึกูัต้องต�มท่�กัำ�หนดไว้อย่�งเคร่ิงคริดั 
  กั�ริตริวจำส์อบคว�มทันส์มัยของกัฎหม�ย แลิะข้อกัำ�หนดอ่�นๆ เป็็นส์ิ�งท่�ต้องดำ�เนนิกั�ริอยู่เป็็นป็ริะจำำ�แลิะส์มำ��เส์มอ  
บริิษััทจำะม่ผู้ริับผิดชอบในกั�ริตริวจำส์อบกัับหน่วยง�นท่�ออกักัฎหม�ย ทั�งติดต�มจำ�กั เว็บไซิต์ ขอริับข้อมูลิกัฎหม�ยท่�ทันส์มัย 
ผ่�นบริกิั�ริแจ้ำงเตอ่นคว�มทันส์มยัของกัฎหม�ยจำ�กัหน่วยง�นท่�ให้บริกิั�ริท�งอเ่มลิล์ิ แลิะเว็บไซิต์ของหน่วยง�นท่�ให้บริกิั�ริ ห�กั 
ม่กั�ริเป็ลิ่�ยนแป็ลิง จำะดำ�เนินกั�ริจำัดห�ข้อกัฎหม�ยเข้�ม�ควบคุมแทนข้อกัฎหม�ยเดิม แลิะทำ�กั�ริแกั้ไขทะเบ่ยนข้อกัฎหม�ย 
แลิะข้อกัำ�หนดต่�งๆ ให้ทันส์มัยอยู่เส์มอ

 การต่รวจสอบ
  เพ่�อยน่ยนัว่�บริษิัทัฯ ได้ดำ�เนนิธุุริกัจิำท่�ส์อดคล้ิองต�มกัฎหม�ย แลิะข้อกัำ�หนดต่�งๆ ท่�เกั่�ยวข้อง บริษิัทัฯ จึำงกัำ�หนด 
ให้ม่กั�ริตริวจำส์อบผลิกั�ริดำ�เนินง�นอย่�งส์มำ��เส์มอต�มแผนกั�ริตริวจำส์อบท่�กัำ�หนดไว้ ทั�งภั�ยในแลิะภั�ยนอกัองค์กัริ

 การต่รวจสอบผลการดำำาเนินงานโดำยหน่วยงานภายในองค์กร
  เป็็นคว�มส์ำ�คัญอย่�งยิ�งต่อคว�มมั�นคงของบริิษััทฯ เพริ�ะผลิจำ�กักั�ริตริวจำส์อบจำะทำ�ให้บริิษััทฯ รูิ้ถึึงส์ถึ�นะ 
แลิะป็ริะส์ิทธุิภั�พของกั�ริดำ�เนินง�นของบริิษััทฯ ว่�เป็็นไป็ต�มท่�กัำ�หนดไว้หริ่อไม่ บริิษััทฯ ม่หน่วยง�นตริวจำส์อบภั�ยใน เพ่�อ 
ติดต�มแลิะป็ริะเมินคว�มส์อดคลิ้องต�มกัฎหม�ยแลิะข้อกัำ�หนดต่�งๆ ท่�เกั่�ยวข้องกัับกั�ริดำ�เนินง�นของบริิษััทฯ ในส์่วนต่�งๆ 
ว่�ม่คว�มส์อดคลิ้องกัับข้อกัำ�หนดของกัฎหม�ย แลิะข้อกัำ�หนดต่�งๆ หริ่อไม่ ห�กัพบคว�มไม่ส์อดคลิ้อง จำะแจำ้งให้หน่วยง�น 
ท่�เกั่�ยวข้อง ดำ�เนินกั�ริแกั้ไขให้ส์อดคลิ้องโดยทันท่

 การต่รวจสอบผลการดำำาเนินงานจากหน่วยงานภายนอก
  บริิษััทฯ ได้ริับกั�ริตริวจำส์อบผลิกั�ริดำ�เนินง�นของบริิษััทฯ ว่�ส์อดคลิ้องต�มท่�กัฎหม�ยแลิะข้อกัำ�หนดต่�งๆ ท่� 
เกั่�ยวข้อง จำ�กัหน่วยง�นริ�ชกั�ริท่�เกั่�ยวข้องอยู่เส์มอ นอกัจำ�กัน่�ยังได้ริับกั�ริตริวจำส์อบจำ�กัหน่วยง�นท่�ให้กั�ริริับริองม�ตริฐ�น 
ส์�กัลิต่�งๆ เป็็นป็ริะจำำ� เช่น ISO 9001, ISO 14001, GMP, HACCP แลิะ BRC เป็็นต้น

 การดำำาเนินการปฏิิบัติ่ต่ามกฎหมายข้องบริษััทฯ
  จำ�กักั�ริป็ฏิิบัติต�มกัฎหม�ยแลิะข้อกัำ�หนดท่�เกั่�ยวข้อง ทั�งภั�คริัฐ แลิะหน่วยง�นอ่�นท่�เกั่�ยวข้องกัับกั�ริดำ�เนินธุุริกัิจำ 
ของบริิษััทฯ ป็ริะจำำ�ป็ี 2562 บริิษััทฯ ได้ดำ�เนินกั�ริส์อดคลิ้องต�มกัฎหม�ย 
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รายงานประจำำาปี 2562 107

การดำาเนินงานด�านเศรษฐกิจ

ภาพรวมผลการดำำาเนินงาน 

	 รายการ	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพัาะกิจการ
 2562 2561 2562 2561
 ริ�ยได้ริวม (ลิ้�นบ�ท) 24,735 22,884 14,589 13,252 

 กัำ�ไริส์ุทธุิ (ลิ้�นบ�ท) 3,943 3,404 2,935 2,582

 กัำ�ไริส์ุทธุิต่อหุ้น (บ�ท) 11.96 10.33 8.90 7.83

1.	การประกอำบกิจการด�วยความเปน็ธุรรม
 บริิษััทฯ ดำ�เนินธุุริกัิจำด้วยคว�มเป็็นธุริริมป็ฏิิบัติต่อคู่ค้�ด้วยคว�มเส์มอภั�ค ต�มกัริอบกัติกั�กั�ริแข่งขันท่�ส์ุจำริิตแลิะ 
เป็็นธุริริม คำ�นึงถึึงผลิป็ริะโยชน์ริ่วมกััน ต่อต้�นกั�ริทุจำริิตคอริ์ริัป็ชันไม่ลิะเมิดทริัพย์ส์ินท�งป็ัญญ�

 • กิารดำาเน์ิน์งาน์กิับคู่่ค่้า
   บริิษััทฯ ป็ฏิิบัติต�มเง่�อนไขหริ่อข้อตกัลิงท�งกั�ริค้� แลิะป็ฏิิบัติต่อคู่ค้�อย่�งเป็็นธุริริม ไม่เริ่ยกั ริับ หริ่อยินยอม 
ท่�จำะริับทริัพย์ส์ิน หริ่อป็ริะโยชน์อ่�นใด ซิึ�งอยู่นอกัเหน่อเง่�อนไขหริ่อข้อตกัลิงท�งกั�ริค้� ริวมทั�งส์่งเส์ริิมกั�ริแข่งขันท�งกั�ริค้� 
อย่�งเส์ริ่ ตริงไป็ตริงม� แลิะยุติธุริริม โดยให้คว�มส์ำ�คัญกัับคู่ค้�อย่�งเส์มอภั�คบนพ่�นฐ�นกั�ริแข่งขันท่�เป็็นธุริริม เค�ริพส์ิทธุิ 
ซิึ�งกัันแลิะกััน ส์ริ้�งคว�มส์ัมพันธุ์อันด่ต่อกััน ตลิอดจำนม่กั�ริเข้�เย่�ยมชมกัิจำกั�ริของคู่ค้�เพ่�อป็ริะเมินศึักัยภั�พในกั�ริดำ�เนินง�น 
แลิะบริิษััทฯ ยังม่กั�ริส์่�อส์�ริให้คู่ค้�ริับทริ�บถึึงกั�ริป็ฏิิบัติตนต�มข้อกัำ�หนดในกั�ริทำ�ง�นริ่วมกััน แลิะบริิษััทฯ ให้คว�มส์ำ�คัญ 
กัับกัริะบวนกั�ริจำัดซิ่�อจำัดห� เพริ�ะเป็็นขบวนกั�ริส์ำ�คัญในกั�ริควบคุมคุณภั�พของวัตถึุดิบแลิะวัส์ดุ กั�ริควบคุมค่�ใช้จำ่�ยของ 
บริษิัทั ดงันั�นจึำงมุง่เน้นให้มก่ัริะบวนกั�ริป็ฏิิบัตงิ�นให้มค่ว�มโป็ร่ิงใส์ ตริวจำส์อบได้ แลิะก่ัอให้เกิัดป็ริะโยชน์สู์งสุ์ดต่อบริษิัทั ตลิอด 
ริะยะเวลิ�ท่�ผ่�นม� บริิษััทฯ ไม่ม่กัริณ่ไม่ป็ฏิิบัติต�มส์ัญญ�ท่�ม่ต่อคู่ค้� ริวมถึึงกั�ริป็ริับเป็ลิ่�ยนวิธุ่กั�ริทำ�ง�นต่�งๆ เพ่�อให้ส์อด 
คลิ้องกัับม�ตริฐ�นกั�ริตริวจำส์อบเริ่�องกั�ริจำัดห�วัตถึุดิบอย่�งยั�งย่นของลิูกัค้� เช่น Unilever (Unilever Responsible Sourcing 
Audit - URSA) เพ่�อเช่�อมโยงคว�มเส์่�ยงด้�นส์ิทธุิมนุษัยชนกัับป็ริะเทศึท่�จำัดห�ส์ินค้�โภัคภััณฑ์์แลิะวัตถึุดิบหลิักั ให้แกั่ลิูกัค้� 
หริ่อกัลิุ่มธุุริกัิจำท่�ม่นโยบ�ยคว�มริับผิดชอบต่อส์ังคม (Responsible Business Partner Policy) เป็็นต้น 

 กั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริคู่ค้� 
 เพ่�อให้กั�ริดำ�เนินง�นของคู่ค้�เป็็นไป็ต�มม�ตริฐ�นท่�กัำ�หนด ส์�ม�ริถึตอบส์นองคว�มต้องกั�ริส์ินค้�ท่�เพิ�มม�กัขึ�น 
บริริลิุเป็้�หม�ย ส์�ม�ริถึริักัษั�คุณภั�พของส์ินค้�แลิะคว�มส์ัมพันธุ์อันด่ริะหว่�งคู่ค้� ริวมทั�งเป็็นกั�ริเส์ริิมส์ริ้�งคว�มตริะหนักัถึึง 
จำุดย่นขององค์กัริด้�นคว�มยั�งย่นแกั่คู่ค้� ท�งบริิษััทฯ ม่กั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริดังน่� 
 1. มห่ลัิกัเกัณฑ์์ในกั�ริส์ริริห�แลิะคัดเล่ิอกัผู้ข�ยริ�ยใหม่ โดยคำ�นึงถึึงคุณภั�พแลิะคว�มป็ลิอดภัยัของอ�ห�ริ ม�ตริฐ�น 
  กั�ริดำ�เนินง�น คว�มริับผิดชอบต่อส์ังคมแลิะแริงง�น 
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108 บริิษััท ไทยเพริซิิเดนท์ฟููดส์์ จำำ�กััด (มห�ชน)

 2. ม่กั�ริป็ริะเมินทบทวนผู้ข�ย เพ่�อให้ผู้ข�ยริักัษั�แลิะป็ริับป็ริุงคุณภั�พ กั�ริบริิกั�ริ ให้ด่ยิ�งๆ ขึ�นไป็อันจำะทำ�ให้ผู้ข�ย 
  พัฒน�แลิะเติบโตได้อย่�งยั�งย่นแลิะมั�นคง
 3. ม่กั�ริจำัดทำ�ส์ัญญ�ซิ่�อข�ย หริ่อ ส์ัญญ�จำ้�งเหม� ท่�เป็็นธุริริมกัับคู่ค้�

  กั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริห่วงโซิ่อุป็ท�น
 บริิษััทฯ ดำ�เนินธุุริกัิจำต�มหลิักักั�ริกัำ�กัับดูแลิกัิจำกั�ริท่�ด่ ป็ริะกัอบธุุริกัิจำด้วยคว�มเป็็นธุริริม โป็ริ่งใส์ ป็ฏิิบัติต�มกัฎหม�ย 
แลิะคำ�นึงถึึงผู้ม่ส์่วนได้ส์่วนเส์่ยทุกักัลิุ่ม ผู้ข�ยแลิะผู้ให้บริิกั�ริเป็็นผู้ม่ส์่วนได้ส์่วนเส์่ยกัลิุ่มหนึ�งท่�บริิษััทฯ ให้คว�มส์ำ�คัญโดย
 1. กั�ริส่์�อส์�ริหลิกัักั�ริกัำ�กัับดแูลิกิัจำกั�ริท่�ด่ แลิะนโยบ�ยคุณภั�พ คว�มป็ลิอดภััยอ�ห�ริ อ�ชว่อน�มัย แลิะส์ิ�งแวดล้ิอม 
  ท่�กัริริมกั�ริบริิษััท ผู้บริิหริ แลิะพนักัง�น ตลิอดจำนคู่ค้�ต้องยึดถึ่อแลิะป็ฏิิบัติอย่�งเคริ่งคริัด
 2. ให้ข้อมูลิแกั่ผู้ข�ย/ผู้ให้บริิกั�ริอย่�งเท่�เท่ยม ถึูกัต้อง ชัดเจำน คริบถึ้วน แลิะไม่เลิ่อกัป็ฎิบัติ
 3. ม่กั�ริทำ�ง�นกัับคู่ค้�ด้วยคว�มส์ัมพันธุ์ท่�ด่ ม่คุณธุริริมแลิะจำริิยธุริริม ม่คว�มโป็ริ่งใส์ ม่คว�มเค�ริพซิึ�งกัันแลิะกััน  
  เพ่�อให้แนวท�งกั�ริดำ�เนนิธุุริกัจิำเป็็นทศิึท�งเดย่วกััน แลิะส์�ม�ริถึพัฒน� เติบโตไป็ด้วยกัันได้อย่�งยั�งย่นแลิะมั�นคง 
 4. ส์่งเส์ริิมแลิะส์นับส์นุน ให้ม่กั�ริจำัดห�วัตถึุดิบวัส์ดุ แลิะบริิกั�ริท่�เป็็นมิตริต่อส์ิ�งแวดลิ้อม
 5. ม่กัริะบวนกั�ริตริวจำส์อบแลิะป็ริะเมินคู่ค้�ผ่�นแบบป็ริะเมิน Vendor Visit Check Sheet / Supplier Self Audit 
  เพ่�อดศูึกััยภั�พ กั�ริป็ริะเมินคว�มเส์่�ยงด้�นต่�งๆ กั�ริกัำ�หนดแผนกั�ริแก้ัไข ตดิต�มกั�ริป็ริะเมนิผลิภั�ยหลิงัดำ�เนนิ 
  กั�ริแกั้ไขต�มแผนริ่วมกััน โดยคำ�นึงถึึงคุณภั�พ ป็ริิม�ณ คว�มป็ลิอดภััยในกั�ริผลิิตแลิะส์่งมอบ ต�มข้อกัำ�หนด 
  ของบริิษััท ริวมถึึงข้อกัำ�หนดต�มกัฎหม�ยแริงง�น กัฎหม�ยส์ิ�งแวดลิ้อม แลิะม�ตริฐ�นกั�ริจำัดกั�ริต่�งๆ เช่น  
  ม�ตริฐ�น ISO 9001, ISO 14001, GMP, HACCP, BRC เป็็นต้น 
 6. มก่ั�ริส่์�อส์�รินโยบ�ยต่อต้�นกั�ริคอร์ิริปั็ชนัให้ ผูข้�ย/ผูใ้ห้บริกิั�ริได้ริบัทริ�บ แลิะส่์งเส์ริมิคว�มริูค้ว�มเข้�ใจำในกั�ริ 
  ป็ฏิบิตัติ�มนโยบ�ยกั�ริต่อต้�นคอร์ิริปั็ชนั แลิะข้อป็ฏิิบัติต�มนโยบ�ยต่อต้�นกั�ริคอร์ิริปั็ชนั โดยเฉพ�ะในเร่ิ�องกั�ริรัิบ 
  กั�ริให้ของขวัญ ทริัพย์ส์ินหริ่อผลิป็ริะโยชน์อ่�นใด ริวมถึึงกั�ริแจำ้งเบ�ะแส์หริ่อข้อริ้องเริ่ยน ให้ผู้ข�ย/ผู้ให้บริิกั�ริ 
  ริับทริ�บ โดยแจำ้งเป็็นหนังส์่อให้ทริ�บ แลิะแผยแพริ่นโยบ�ยแลิะแนวท�งป็ฏิิบัติดังกัลิ่�วผ่�น Website บริิษััทฯ ท่�  
  www.mama.co.th ด้วย ในโอกั�ส์เด่ยวกัันได้เชิญชวนคู่ค้�ริ�ยส์ำ�คัญให้เข้�เป็็นแนวริ่วมกัับบริิษััทฯ โดยกั�ริลิง 
  น�มในคำ�ป็ริะกั�ศึเจำตน�ริมณ์เป็็นแนวร่ิวมป็ฏิบัิตใินกั�ริต่อต้�นกั�ริคอร์ิริปั็ชนักัับ TFMAMA เพ่�อแส์ดงเจำตน�ริมณ์ 
  แลิะคว�มมุ่งมั�นในกั�ริต่อต้�นกั�ริทุจำริิตคอริ์ริัป็ชันทุกัริูป็แบบริ่วมกัันในกั�ริดำ�เนินธุุริกัิจำด้วยคว�มโป็ริ่งใส์ อันจำะ 
  เป็็นพ่�นฐ�นท่�จำะทำ�ให้กั�ริดำ�เนินธุุริกัิจำม่คว�มมั�นคงแลิะยั�งย่น

2.	การต่อำต�านการทุำจริตคอำร์รัปชั่น
 คณะกัริริมกั�ริบริิษััทฯ ได้ตริะหนักัถึึงคว�มส์ำ�คัญในกั�ริดำ�เนินธุุริกัิจำภั�ยใต้หลิักักั�ริกัำ�กัับดูแลิกัิจำกั�ริท่�ด่ แลิะคว�ม 
ม่จำริิยธุริริมในกั�ริดำ�เนินง�น โดยมุ่งมั�นดำ�เนินธุุริกัิจำด้วยคว�มเป็็นธุริริม ส์ุจำริิต โป็ริ่งใส์ แลิะส์�ม�ริถึตริวจำส์อบได้ เพ่�อให้กั�ริ 
บริิห�ริจำัดกั�ริองค์กัริเป็็นไป็อย่�งม่ป็ริะส์ิทธุิภั�พแลิะส์ริ้�งคว�มเช่�อมั�นให้แกั่ผู้ม่ส์่วนได้ส์่วนเส์่ยทุกักัลิุ่ม ด้วยบริิษััทฯ พิจำ�ริณ� 
แล้ิวว่�กั�ริทจุำริติจำะลิดทอนคว�มส์�ม�ริถึในกั�ริแข่งขันของธุุริกัจิำ แลิะเป็็นอปุ็ส์ริริคท่�ส์ำ�คญัต่อกั�ริพฒัน�องค์กัริแลิะป็ริะเทศึช�ติ  
จำึงได้กัำ�หนดเริ่�องกั�ริต่อต้�นทุจำริิตคอริ์รัิป็ชัน ไว้ในนโยบ�ยหลัิกักั�ริกัำ�กัับดูแลิกัิจำกั�ริท่�ด่โดยท่�ป็ริะชุมคณะกัริริมกั�ริบริิษััทฯ 
ได้พิจำ�ริณ�อนุมัติ “นโยบ�ยกั�ริต่อต้�นคอริ์รัิป็ชัน แลิะข้อป็ฏิิบัติต�มนโยบ�ยต่อต้�นกั�ริคอริ์ริัป็ชัน ฉบับท่� 1” ไว้เม่�อวันท่� 
16 ตุลิ�คม 2560 แลิะได้พิจำ�ริณ�ทบทวนพัฒน�ป็ริับป็ริุง คริั�งท่� 2 เม่�อวันท่� 19 มิถึุน�ยน 2562 โดยนโยบ�ยได้กัำ�หนดเป็็น 
ลิ�ยลิักัษัณ์อักัษัริว่� “ห้�มกัริริมกั�ริบริิษััท ผู้บริิห�ริ แลิะพนักัง�น ยอมริับหริ่อส์นับส์นุนกั�ริ คอริ์ริัป็ชันทุกัริูป็แบบ ทั�งท�งตริง
แลิะท�งอ้อม” ทั�งน่� นโยบ�ยกั�ริต่อต้�นคอริ์ริัป็ชันดังกัลิ่�วได้ริับกั�ริทบทวนเป็็นป็ริะจำำ�ทุกัป็ี 
  ไทยเพริซิิเดนท์ฟููดส์์ ได้เข้�ริ่วมลิงน�มในกั�ริแส์ดงเจำตน�ริมณ์เป็็นแนวริ่วมป็ฏิิบัติของภั�คเอกัชนไทยในกั�ริต่อต้�น
ทุจำริิต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เริิ�มแริกัเม่�อวันท่� 18 กัุมภั�พันธุ์ 2557 แลิะได้ริับกั�ริ 
ริับริองเป็็นส์ม�ชิกัแนวริ่วมป็ฏิิบัติของภั�คเอกัชนไทยในกั�ริต่อต้�นกั�ริทุจำริิต เม่�อวันท่� 22 กัริกัฎ�คม 2559 (กั�ริริับริองอ�ยุม่ 
ต่อเน่�องตั�งแต่กั่อนกั�ริควบริวมกัิจำกั�ริเม่�อวันท่� 16 ตุลิ�คม 2560) 
  ไทยเพริซิเิดนท์ฟููดส์์ กัำ�หนดนโยบ�ยมุง่เน้นส่์งเส์ริมิคว�มริูค้ว�มเข้�ใจำในกั�ริป็ฏิิบัตติ�ม “นโยบ�ยกั�ริต่อต้�นคอร์ิรัิป็ชนั 
 แลิะข้อป็ฏิิบัตติ�มนโยบ�ยต่อต้�นกั�ริคอร์ิริปั็ชนั ฉบับท่� 1” ของบริษิัทัฯ โดยกัำ�หนดให้มก่ั�ริส่์�อส์�รินโยบ�ยฯ แก่ักัริริมกั�ริบริษิัทั 
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ผู้บริิห�ริแลิะพนักัง�น ในหลิ�ยช่องท�ง เช่น หลิักัส์ูตริป็ฐมนิเทศึ กั�ริอบริมส์ัมมน� กั�ริป็ิดป็ริะกั�ศึ จำัดทำ� QR code แลิะกั�ริ 
เผยแพริ่ผ่�นริะบบส์�ริส์นเทศึภั�ยในองค์กัริ เป็็นต้น 
  ป็ี 2562 ไทยเพริซิิเดนท์ฟููดส์์ ยังคงแส์ดงออกัถึึงคว�มมุ่งมั�นของบริิษััทฯ ในกั�ริดำ�เนินนโยบ�ยด้�นกั�ริต่อต้�นทุจำริิต 
แลิะคอริ์ริัป็ชันอย่�งต่อเน่�อง แลิะเม่�อวันท่� 21 พฤษัภั�คม 2562 บริิษััทฯ ได้กั�ริริับริองกั�ริต่ออ�ยุกั�ริเป็็นส์ม�ชิกัแนวริ่วมป็ฏิิบัต ิ
ของภั�คเอกัชนไทยในกั�ริต่อต้�นกั�ริทุจำริิตคริั�งท่� 1 ป็ริะจำำ�ไตริม�ส์ 1/2562 จำ�กัคณะกัริริมกั�ริแนวริ่วมป็ฏิิบัติของภั�คเอกัชน
ไทยในกั�ริต่อต้�นทุจำริิต 
  ส์ำ�หริับกั�ริดำ�เนินกัิจำกัริริมในป็ี 2562 บริิษััทฯ ได้ส์่งเส์ริิมคว�มริู้เริ่�องกั�ริต่อต้�นทุจำริิตคอริ์ริัป็ชันให้กัับคณะกัริริมกั�ริ 
บริิษััท ผู้บริิห�ริ แลิะพนักัง�นภั�ยในองค์กัริแลิะขย�ยส์ู่คู่ค้�ภั�ยนอกัองค์กัริ แลิะเม่�อวันท่� 27 พฤศึจำิกั�ยน 2562 บริิษััทฯ 
ได้ส์มัคริเข้�ริ่วมเป็็น CAC Change Agent โดยม่จำุดมุ่งหม�ยเพ่�อเชิญคู่ค้�ท่�เป็็น SME เข้�ริ่วมป็ริะกั�ศึเจำตน�ริมณ์ภั�ยใต ้
โคริงกั�ริ CAC SME Certification แลิะร่ิวมเป็็นส่์วนหนึ�งในกั�ริส์ร้ิ�งคว�มโป็ร่ิงใส์ คว�มยั�งย่นให้กัับป็ริะเทศึช�ตต่ิอไป็ นอกัจำ�กัน่� 
เม่�อวนัท่� 25 ธุนัว�คม 2562 บริษิัทัฯ ยงัคงดำ�เนนิกัจิำกัริริมอย่�งต่อเน่�องเป็็นปี็ท่� 2 ในกั�ริแจ้ำงป็ริะกั�ศึนโยบ�ย “NO Gift Policy” 
เพ่�อแส์ดงเจำตน�ริมย์แลิะร่ิวมริณริงค์กั�ริงดมอบของขวัญในช่วงเทศึกั�ลิปี็ใหม่ริวมถึึงเทศึกั�ลิต่�งๆ โดยเผยแพร่ิท�งส่์�อส์�ธุ�ริณะ 
ได้แกั่ FACEBOOK Thai CAC แลิะเว็บไซิต์ของบริิษััทฯ ท่� www.mama.co.th 

3.	การเคารพัสิทำธิุข้อำงมนุษยช่น
 บริษิัทัฯ เค�ริพในสิ์ทธุมินษุัยชนของพนกััง�นทกุัคน ให้คว�มเส์มอภั�ค แลิะให้เก่ัยริติ พนักัง�นทกุัคนอย่�งเท่�เทย่มกััน 
ในด้�นคว�มป็ลิอดภััยส์่วนบุคคลิ ตลิอดจำนส์ิทธุิในส์ถึ�นท่�ทำ�ง�น ริวมถึึงป็ริ�ศึจำ�กักั�ริลิ่วงลิะเมิดหริ่อกั�ริข่มเหงในทุกัริูป็แบบ  
ตลิอดริะยะเวลิ�ท่�ผ่�นม� บริิษััทฯ ไม่เคยม่ป็ริะวัติหริ่อคด่ขึ�นศึ�ลิเกั่�ยวกัับกั�ริลิ่วงลิะเมิดส์ิทธุิมนุษัยชน ริวมถึึงม่ริะบบกั�ริ 
พจิำ�ริณ�ทบทวนริะเบย่บข้อบังคบัต่�งๆ เก่ั�ยวกัับกั�ริริกััษั�คว�มป็ลิอดภัยัภั�ยในโริงง�นท่�ไม่ล่ิวงลิะเมิดส์ทิธุมินุษัยชนของพนักัง�น 
หริ่อผู้เกั่�ยวข้องอ่�นๆ เช่น กั�ริติดกัลิ้องท่ว่วงจำริป็ิดหริ่อกั�ริตริวจำค้นย�นพ�หนะกั่อนออกัจำ�กัโริงง�น เป็็นต้น
 บริิษััทฯ ยังเป็ิดโอกั�ส์ให้พนักัง�นแส์ดงคว�มคิดเห็น เส์นอแนะ ในเริ่�องของส์วัส์ดิกั�ริ ส์ภั�พกั�ริทำ�ง�น ด้�นคว�ม 
ป็ลิอดภััย อ�ช่วอน�มัย ผ่�นตัวแทนของพนักัง�นท่�เป็็นคณะกัริริมกั�ริส์วัส์ดิกั�ริ แลิะคณะกัริริมกั�ริคว�มป็ลิอดภััยแลิะ 
อ�ช่วอน�มัย อ่กัด้วย
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110 บริิษััท ไทยเพริซิิเดนท์ฟููดส์์ จำำ�กััด (มห�ชน)

 บริิษััทฯ คำ�นึงถึึงคว�มเท่�เท่ยมกัันในกั�ริจำ้�งง�น ไม่เลิ่อกัป็ฏิิบัติ ม่กั�ริจำ้�งง�นผู้พิกั�ริเข้�ทำ�ง�นจำำ�นวน 32 คน 
จำ�กักั�ริป็ฏิิบัติต�มกัฎหม�ย จำริิยธุริริมธุุริกัิจำแลิะแนวป็ฏิิบัติของบริิษััท ในด้�นส์ิทธุิมนุษัยชน ทำ�ให้ในป็ี 2562 ไม่เกัิดข้อริ้อง 
เริ่ยนแลิะไม่ม่เหตุกั�ริณ์เกั่�ยวกัับกั�ริลิะเมิดส์ิทธุิมนุษัยชนแลิะกั�ริเลิ่อกัป็ฏิิบัติ 

ข้อมูลด้าน์พัน์ักิงาน์

	 ข้�อำม้ล้	 ป	ี2562	 ป	ี2561

		 จำานวน	(คน)	 คิดเป็นร�อำยล้ะ	 จำานวน	(คน)	 คิดเปน็ร�อำยล้ะ

  จำาน์วิน์แรงงาน์ทัั�งห่มด 5,714 100.00 5,379 100.00         

  จำาแน์กิต่ามเพัศ 5,714 100.00 5,379 100.00            
   • ช�ย 2,165 37.89 2,063 38.35 
   • หญิง 3,549 62.11 3,316 61.65          

      จำาแน์กิต่ามระดับ 5,714 100.00 5,379 100.00          
   • ผู้บริิห�ริริะดับส์ูงส์ุด 1 0.02 1 0.02 
   • ผู้บริิห�ริริะดับส์ูง 8 0.14 8 0.15
   • ผู้บริิห�ริริะดับกัลิ�ง 16 0.28 16 0.30
   • หัวหน้�ง�นริะดับบังคับบัญช� 190 3.33 187 3.48
   • พนักัง�นริะดับป็ฏิิบัติกั�ริ (ริ�ยเด่อน) 826 14.46 810 15.06
   • พนักัง�นริะดับป็ฏิิบัติกั�ริ (ริ�ยวัน) 4,673 81.78 4,357 81.00         

  สััดสั่วิน์ของพัน์ักิงาน์ทัั�งห่มดจำาแน์กิต่ามช่วิงอายุ 5,714 100.00 5,379 100.00         
   • 18-20 ป็ี 218 3.82 183 3.41
   • 20-25 ป็ี 1,241 21.72 1,122 20.86
   • 25-30 ป็ี 1,015 17.76 780 14.50
   • 30-40 ป็ี 1,496 26.18 1,525 28.35
   • ม�กักัว่� 40 ป็ี 1,744 30.52 1,769 32.88              

  สััดสั่วิน์ของพัน์ักิงาน์ให่ม่ จำาแน์กิต่ามช่วิงอายุ 1,310 100.00 1,540 100.00         
   • 18-20 ป็ี 174 13.28 315 20.45
   • 20-25 ป็ี 535 40.84 681 44.22
   • 25-30 ป็ี 264 20.15 228 14.81
   • 30-40 ป็ี 263 20.08 278 18.05
   • ม�กักัว่� 40 ป็ี 74 5.65 38 2.47             

  สััดสั่วิน์ของพัน์ักิงาน์ให่ม่จำาแน์กิต่ามเพัศ 1,310 100.00 1,540 100.00         
   • ช�ย 501 38.24 580 37.66
   • หญิง 809 61.76 960 62.34                          

  สััดสั่วิน์ของพัน์ักิงาน์ลาออกิ จำาแน์กิต่ามช่วิงอายุ 2,036 100.00 1,637 100.00                             
   • 18-20 ป็ี 132 6.48 162 9.90
   • 20-25 ป็ี 764 37.52 655 40.01
   • 25-30 ป็ี 440 21.61 323 19.73
   • 30-40 ป็ี 526 25.83 360 21.99
   • ม�กักัว่� 40 ป็ี 174 8.55 137 8.37 
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  กิารมีสั่วิน์ร่วิมของพัน์ักิงาน์ 
   บริิษััทฯ เป็ิดโอกั�ส์ให้พนักัง�นม่บทบ�ทแลิะ 
ส์่วนริ่วมในกั�ริแส์ดงคว�มคิดเห็น ผ่�นท�งตัวแทนคณะ 
กัริริมกั�ริส์วสั์ดกิั�ริในส์ถึ�นป็ริะกัอบกั�ริ คณะกัริริมกั�ริคว�ม 
ป็ลิอดภััยอ�ช่วอน�มัย แลิะส์ิ�งแวดลิ้อม เพ่�อป็ริะชุมป็ริึกัษั� 
ห�ริ่อ ห�แนวท�งแกั้ไข ในเริ่�องต่�งๆ เกั่�ยวกัับน�ยจำ้�งแลิะ 
ลิูกัจำ้�ง นอกัจำ�กัน่�ยังเป็ิดโอกั�ส์ให้พนักัง�นส์�ม�ริถึแส์ดง 
คว�มคิดเห็น หริ่อข้อเส์นอแนะ ผ่�นช่องท�งกั�ริริับข้อริ้อง 
เริย่นต่�งๆ เช่น กัล่ิองริบัข้อเส์นอแนะ ผูร้ิบัข้อร้ิองเริย่น เพ่�อนำ� 
ม�ป็ริับป็ริุงพัฒน�ดูแลิพนักัง�นให้ม่คว�มเหม�ะส์ม 
  ในป็ี 2562 เม่�อวันท่� 17 พฤศึจำิกั�ยน 2562  
บริษิัทัฯ ได้จำดัให้มก่ั�ริเลิอ่กัตั�งคณะกัริริมกั�ริส์วัส์ดกิั�ริ (คป็อ) 
จำำ�นวน 3 คน แลิะคณะกัริริมกั�ริส์วัส์ดิกั�ริ จำำ�นวน 5 คน จำ�กั 
จำำ�นวนตัวแทนพนักัง�นของแต่ลิะหน่วยง�นท่�ริ่วมลิงส์มัคริ 
ริับเลิ่อกัตั�งจำำ�นวน 2 ชุด ป็ริะกัอบด้วยชุดลิะ 8 คน 

	 ข้�อำม้ล้	 ป	ี2562	 ป	ี2561

		 จำานวน	(คน)	 คิดเปน็ร�อำยล้ะ	 จำานวน	(คน)	 คิดเปน็ร�อำยล้ะ

 สััดสั่วิน์พัน์ักิงาน์ลาออกิ จำาแน์กิต่ามเพัศ 2,051 100.00 1,637 100.00            
  • 18-20 ป็ี 687 33.50 590 36.04
  • 20-25 ป็ี 1,364 66.50 1,047 63.96             

 กิารกิลับมาทัำางาน์ห่ลังลาค่ลอดของผิู้ห่ญ่ิง                                  

  • พนักัง�นท่�ลิ�คลิอดบุตริ 81 100.00 105 100.00 
  • พนักัง�นท่�กัลิับม�ทำ�ง�นหลิังคลิอดบุตริ 78 96.30 84 80.00 
 
4.	การปฏิิบัติต่อำแรงงานอำย่างเปน็ธุรรม
 บริิษััทฯ เลิ็งเห็นว่�ทรัิพย�กัริบุคคลิเป็็นป็ัจำจำัยส์ำ�คัญของธุุริกัิจำ ในกั�ริส์ริ้�งมูลิค่�เพิ�มแลิะเพิ�มผลิผลิิต จำึงให้คว�ม 
ส์ำ�คัญต่อพนักัง�นในกั�ริดูแลิ แลิะป็ฏิิบัติต่อพนักัง�นอย่�งเป็็นธุริริม ริวมไป็ถึึงกั�ริส์ริ้�งคว�มส์ุขในกั�ริทำ�ง�น ภั�ยใต้บริิห�ริ 
จำัดกั�ริให้เกัิดคว�มส์มดุลิริะหว่�งกั�ริทำ�ง�นแลิะกั�ริดำ�เนินช่วิต ส์ริ้�งคว�มริักัคว�มผูกัพันต่อองค์กัริ ส์ริ้�งคว�มเข้�ใจำอันด่ 
ซิึ�งกัันแลิะกััน ริะหว่�งพนักัง�นกัับพนักัง�น แลิะพนักัง�นกัับองค์กัริ อันเป็็นพ่�นฐ�นของแริงง�นส์ัมพันธุ์ท่�ด่

 • กิารสัรรห่าและค่ัดเลือกิพัน์ักิงาน์ 
  บริิษััทฯ ได้ให้คว�มส์ำ�คัญในกั�ริส์ริริห�คัดเลิ่อกัแลิะจำ้�งง�น โดยยึดหลิักัคว�มเป็็นธุริริม แลิะคว�มเส์มอภั�ค 
ไม่เลิ่อกัป็ฏิิบัติ ทั�งในด้�นเพศึ เช่�อช�ติ ศึ�ส์น� ทั�งน่� บริิษััทฯ ยังม่กั�ริป็ริะเมินผลิกั�ริป็ฏิิบัติง�นของพนักัง�นอย่�งเป็็นธุริริม 
ไม่เลิ่อกัป็ฏิิบัติ โดยใช้ริะบบตัวช่�วัดผลิกั�ริป็ฏิิบัติง�น (KPI) นำ�ม�ป็ริะยุกัต์ใช้ในองค์กัริ เพ่�อเป็็นเกัณฑ์์กัำ�หนดส์ำ�หริับค่�ตอบ 
แทนพนักัง�น อ่กัทั�งยังม่กั�ริป็ริับค่�จำ้�ง โบนัส์ เพ่�อส์ริ้�งขวัญแลิะกัำ�ลิังใจำ แลิะคว�มกั้�วหน้�ในอ�ช่พให้กัับพนักัง�น 
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112 บริิษััท ไทยเพริซิิเดนท์ฟููดส์์ จำำ�กััด (มห�ชน)

 • กิารดูแลพัน์ักิงาน์

 ด้าน์สั่งเสัริมสัุขภาพัพัน์ักิงาน์  
  บริิษััทฯ ได้ใส์่ใจำสุ์ขภั�พของพนักัง�น โดยจัำด 
ส์วสั์ดกิั�ริแลิะกัจิำกัริริมส่์งเส์ริมิสุ์ขภั�พให้กัับพนกััง�น เพ่�อส่์ง 
เส์ริมิให้พนกััง�นมสุ่์ขภั�พดทั่�งด้�นร่ิ�งกั�ย จิำตใจำ แลิะอ�ริมณ์
อ�ทเิช่น กั�ริออกักัำ�ลิงัหลิงัเลิกิัง�น กั�ริตริวจำส์ขุภั�พป็ริะจำำ�ปี็  
กัิจำกัริริมโริงอ�ห�ริเพ่�อส์ุขภั�พ กั�ริอบริมให้คว�มริู้เริ่�องย� 
เส์พตดิแลิะพษิัภััยบหุริ่� กั�ริส์ุม่ตริวจำห�ส์�ริเส์พตดิ ในปี็ 2562 
บริิษััทฯ ได้จำัดกัิจำกัริริมด้�นส์ุขภั�พแกั่พนักัง�นทั�วทั�งองค์กัริ 
ในหลิ�ยกัิจำกัริริม อ�ทิเช่น กั�ริตริวจำสุ์ขภั�พป็ริะจำำ�ป็ี เม่�อ 
วันท่� 15 พฤศึจำิกั�ยน 2562 โดยโริงพย�บ�ลิเอกัชน

 ด้าน์สั่งเสัริมกิารออมเงิน์
  บริิษััทฯ เลิ็งเห็นถึึงคว�มส์ำ�คัญแลิะป็ริะโยชน์จำ�กักั�ริออมเงิน จำึงส์่งเส์ริิมให้พนักัง�นของบริิษััทฯ ตริะหนักัริู้เริ่�อง 
กั�ริว�งแผนท�งกั�ริเงิน ริวมถึึงกั�ริว�งแผนออมเงนิไว้ใช้ภั�ยหลิงักั�ริเกัษัย่ณอ�ยุ ดงันั�นบริษิัทัฯ จึำงได้จำดับริริย�ยพิเศึษัเพ่�อให้ 
คว�มริู้ในเริ่�องกั�ริออมเงินแกั่พนักัง�น 
  - กั�ริจำัดบริริย�ยพิเศึษั เพ่�อให้เกัิดคว�มริู้คว�มเข้�ใจำแลิะส์�ม�ริถึนำ�ป็ฏิิบัติได้ในเริ่�องกั�ริออมเงิน เม่�อวันท่� 12 
ธุันว�คม 2562 โดยเชิญวิทย�กัริผู้ทริงคุณวุฒิ จำ�กัตลิ�ดหลิักัทริัพย์แห่งป็ริะเทศึไทย ม�ให้คว�มริู้เริ่�อง “Happy Money, Happy 
Retirement” เป็็นต้น

 • กิารพััฒน์าบุค่ลากิร
   กั�ริพัฒน�บุคลิ�กัริให้ม่คว�มริู้ คว�มเช่�ยวช�ญในกั�ริป็ฏิิบัติง�น เพ่�อยกัริะดับบุคลิ�กัริให้ม่ป็ริะส์ิทธุิภั�พ เพ่�อริ่วม 
พัฒน�องค์กัริไป็ส์ู่องค์กัริแห่งกั�ริเริ่ยนริู้ส์ำ�หริับทุกัคน เป็็นหนึ�งในพันธุกัิจำของไทยเพริซิิเดนท์ฟููดส์์ โดยให้คว�มส์ำ�คัญต่อคุณค่� 
ของพนักัง�นแลิะถ่ึอว่�เป็็นทรัิพย์สิ์นท่�ม่ค่�สู์งสุ์ดขององค์กัริ ต�มแผนพัฒน�ป็ริับป็ริุงริะบบบริิห�ริทริัพย�กัริมนุษัย์แลิะเส์ริิม 
ส์ริ้�งค่�นิยมองค์กัริให้ส์อดคลิ้องกัับกัลิยุทธุ์ท�งธุุริกัิจำอย่�งต่อเน่�อง โดยกัำ�หนดยุทธุศึ�ส์ตริ์กั�ริพัฒน�บุคคลิ�กัริ ดังน่�
 • ริะบบบริิห�ริจัำดกั�ริทริัพย�กัริมนุษัย์ กั�ริกัำ�หนดโคริงส์ริ้�ง ริะดับกั�ริบริิห�ริ กั�ริริะบุหน้�ท่�คว�มริับผิดชอบ  
  กั�ริว�งแผนอัตริ�กัำ�ลิังของแต่ลิะหน่วยง�นแลิะมุ่งส์่งเส์ริิมค่�นิยมองค์กัริ “TF-POWERS” ของบริิษััทฯ ซิึ�งเป็็น 
  คุณลิักัษัณะริ่วมของพนักัง�น TF ทุกัคน
 • ด้�นกั�ริพัฒน�ผู้บริิห�ริแลิะพนักัง�น บริิษััทฯ ได้กัำ�หนดส์มริริถึนะด้�นผู้นำ� (Leadership Competency) ของทุกั 
  ริะดับกั�ริบริิห�ริ ป็ริะกัอบด้วย
  1. กั�ริกัำ�หนดแนวท�งแลิะเป็้�หม�ย (Setting direction)
  2. กั�ริป็ฏิิบัติง�นให้เป็็นไป็ต�มเป็้�หม�ยท่�ว�งไว้ (Delivering results)
  3. กั�ริเป็ลิ่�ยนแป็ลิงแลิะกั้�วทันนวัตกัริริม (Driving Change & Innovation)
  4. กั�รินำ�ท่มส์ู่คว�มส์ำ�เริ็จำ (Leading winning team) 
  5. กั�ริป็ริะส์�นส์ัมพันธุ์ภั�ยในองค์กัริ (Engagement stakeholders) 
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 ในป็ี 2562 บริิษััทฯ ได้จำัดกั�ริพัฒน�ส์มริริถึนะด้�นผู้นำ�ขององค์กัริเริ่�อง “Changing for Growth” เป็็นหลิักัส์ูตริในกั�ริ 
เตริ่ยมคว�มพริ้อมกัับยุค Digital Disruption แลิะวิธุ่ป็ริับตัวให้กั้�วทันกัับส์ถึ�นกั�ริณ์ท่�เป็ลิ่�ยนแป็ลิงอย่�งริวดเริ็ว หลิักัส์ูตริผนึกั
พลิังป็ริะส์�นส์ัมพันธุ์องค์กัริ เป็็นกั�รินำ�แนวคิดกั�ริป็ริับตัวเข้�ส์ู่วิถึ่ท�งริ่วมกัันภั�ยในองค์กัริแลิะพัฒน�ป็ริะส์ิทธุิภั�พ เพิ�มพลิัง
ของผู้นำ�ท่ม 
 • ด้�นกั�ริเตริ่ยมคว�มพริ้อมของผู้ส์่บทอดตำ�แหน่งส์ำ�คัญของหน่วยง�น บริิษััทฯ ได้กัำ�หนดแผนส์่บทอดตำ�แหน่ง 
  ง�นท่�ส์ำ�คัญของธุุริกัิจำ แลิะจำัดเตริ่ยมคว�มพริ้อมของพนักัง�น
 นอกัจำ�กัน่� บริิษััทฯ ได้จำัดทำ�แผนกั�ริฝ่ึกัอบริมป็ริะจำำ�ป็ี ส์ำ�หริับพนักัง�นทุกัตำ�แหน่ง เฉพ�ะตำ�แหน่ง พัฒน�ง�นต�ม 
ส์�ยอ�ช่พ แลิะม่กั�ริฝ่ึกัอบริมทบทวนคว�มริู้คว�มส์�ม�ริถึให้กัับพนักัง�นทุกัริะดับอย่�งส์มำ��เส์มอเป็็นป็ริะจำำ�ทุกัป็ี

 กิารจัดอบรมใน์ปีี 2562

 พันักงานทีำ�ได�รับ	 จำานวนหลั้กส้ตร	 จำานวนชั่�วโมงอำบรมเฉลี้�ย
	 การอำบรมทัำ�งหมด	 	 ข้อำงพันักงานต่อำปี

4,894	คน
85.65 %

333
หลั้กส้ตร 14	ชั่�วโมง

 • ค่วิามปีลอดภัย อาชีวิอน์ามัย และสัภาพัแวิดล้อมใน์กิารทัำางาน์

  น์โยบายคุ่ณภาพั ค่วิามปีลอดภัยอาห่าร อาชีวิอน์ามัย และสัิ�งแวิดล้อม
  บริิษััท ไทยเพริซิิเดนท์ฟููดส์์ จำำ�กััด (มห�ชน) ม่คว�มมุ่งมั�นท่�จำะผลิิตส์ินค้�ให้ม่คุณภั�พแลิะคว�มป็ลิอดภััย ต�ม 
กัฎหม�ย ริะเบ่ยบข้อบังคับแลิะข้อกัำ�หนดของลิูกัค้� โดยไม่ส์่งผลิกัริะทบต่อส์ิ�งแวดลิ้อมอ�ช่วอน�มัย แลิะคว�มป็ลิอดภััยของ 
พนักัง�นแลิะผู้ท่�เกั่�ยวข้อง เพ่�อส์ริ้�งคว�มพึงพอใจำส์ูงส์ุดแกั่ลิูกัค้� ทั�งน่�พนักัง�นทุกัริะดับชั�น ต้องม่ส์่วนริ่วมริับผิดชอบในกั�ริ 
พัฒน�คุณภั�พอย่�งต่อเน่�องแลิะยั�งย่น 
  พนกััง�นถ่ึอเป็็นทริพัย�กัริท่�มค่่� บริษิัทัฯ ให้คว�มส์ำ�คญัด้�นคว�มป็ลิอดภัยั อ�ชว่อน�มัย แลิะส์ภั�พแวดล้ิอมในกั�ริ 
ทำ�ง�น เพ่�อยกัริะดับคุณภั�พช่วิตในกั�ริทำ�ง�นของพนักัง�น บริิษััทฯ จำึงได้นำ�ริะบบ มอกั.18001แลิะOHSAS18001 ซิึ�งเป็็น 
ม�ตริฐ�นกั�ริจำัดกั�ริง�นด้�นคว�มป็ลิอดภััย แลิะอ�ช่วอน�มัย นำ�ม�พัฒน�อย่�งต่อเน่�องแลิะริองริับกัริะบวนกั�ริผลิิตท่�ม่กั�ริ
พัฒน�อย่�งไม่หยุดยั�ง โดยม่กั�ริกัำ�หนดนโยบ�ย ม�ตริฐ�น วิธุ่กั�ริป็ฏิิบัติง�น แลิะกัิจำกัริริมต่�งๆ ดังน่�
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114 บริิษััท ไทยเพริซิิเดนท์ฟููดส์์ จำำ�กััด (มห�ชน)

 ด้าน์ค่วิามปีลอดภัย
  บริิษััทฯ ให้คว�มส์ำ�คัญด้�นคว�มป็ลิอดภััยแลิะส์ภั�พแวดลิ้อมในกั�ริทำ�ง�น ริวมถึึงผลิกัริะทบต่อส์ุขภั�พของ 
พนักัง�น โดยกัำ�หนดริะเบ่ยบ วิธุ่กั�ริป็ฏิิบัติ แลิะม�ตริฐ�นกั�ริทำ�ง�นท่�ป็ลิอดภััย ริวมถึึงม่กั�ริตริวจำติดต�มแลิะป็ริะเมินผลิ 
ด้�นคว�มป็ลิอดภััยอย่�งส์มำ��เส์มอ เพ่�อป็้องกัันแลิะลิดคว�มส์ูญเส์่ยต่อช่วิตแลิะทริัพย์สิ์นของบริิษััท พนักัง�น คู่ค้� แลิะผู้ท่� 
เกั่�ยวข้องทุกัฝ่่�ย
  ในป็ี 2562 บริิษััทฯ ม่ส์ถึิติกั�ริเกัิดอุบัติเหตุอันเน่�องม�จำ�กักั�ริทำ�ง�นคำ�นวณต�ม TCIR เท่�กัับ 0.99 ริ�ยต่อ 
พนักัง�น 100 คนต่อป็ี ซิึ�งอยู่ในเกัณฑ์์ท่�ไม่เกัินจำ�กัค่�ม�ตริฐ�น (TCIR : Total Case Incident Rate ค่อ จำำ�นวนอุบัติเหตุจำ�กั 
กั�ริทำ�ง�น คำ�นวณเฉลิ่�ยท่�พนักัง�น 100 คน ในช่วงริะยะเวลิ� 1 ป็ี ซิึ�งองค์กัริท่�ม่ม�ตริฐ�นคว�มป็ลิอดภััยท่�ด่ TCIR จำะอยู่ท่� 1.0 
หริ่อตำ��กัว่�)

 ด้าน์อาชีวิอน์ามัย
  บริิษััทฯ เห็นคว�มส์ำ�คัญในกั�ริดูแลิสุ์ขภั�พของพนักัง�น จำึงกัำ�หนดแนวท�งเริิ�มจำ�กักั�ริป็ลูิกัฝ่ังให้พนักัง�นม่ 
คว�มริู้แลิะใส์่ใจำในส์ุขภั�พท่�ด่ของตนเองกั่อนในเบ่�องต้นโดย 
 - ติดโป็ส์เตอริ์ แลิะส์่ง Email ป็ริะช�ส์ัมพันธุ์ให้คว�มริู้เกั่�ยวเริ่�องโริค ท่�พนักัง�นม่ส์ถึิติเจำ็บป็่วยบ่อย หริ่อโริคท่�กัำ�ลิัง 
  แพริ่ริะบ�ดในแต่ลิะช่วงเวลิ�ต�มส์ถึ�นกั�ริณ์ เพ่�อให้พนักัง�นตริะหนักัริู้แลิะป็้องกัันตนเองได้อย่�งถึูกัวิธุ่
 - กั�ริจำัดแพทย์ม�บริริย�ยเพ่�อให้เกัิดคว�มริู้คว�มเข้�ใจำเริ่�องโริค โดยเม่�อวันท่� 12 มิถึุน�ยน 2562 ได้เชิญแพทย์จำ�กั 
  โริงพย�บ�ลิม�ให้คว�มริู้เริ่�อง “กั�ริจำัดกั�ริคว�มเคริ่ยดจำ�กักั�ริทำ�ง�น”
 - กั�ริส์่งเส์ริิมส์ุขภั�พ โดยจำัดให้ม่กั�รินวดผ่อนคลิ�ยในส์ถึ�นป็ริะกัอบกั�ริ โดยคนนวดต�บอด ทุกัวันศึุกัริ์ 

 ด้าน์สัภาพัแวิดล้อมใน์กิารทัำางาน์ 
  บริิษััทฯ จำัดให้ม่กั�ริตริวจำวัดส์ภั�พแวดลิ้อมในกั�ริทำ�ง�น ป็ริะกัอบด้วย กั�ริตริวจำวัดคว�มริ้อน เส์่ยง แส์งส์ว่�งใน 
พ่�นท่�ป็ฏิิบัติง�น ตริวจำวัดคุณภั�พอ�กั�ศึ แลิะส์�ริเคม่ริวมไป็ถึึงฝุ่่นลิะอองท่�เกัิดขึ�นจำ�กักัิจำกัริริมในกั�ริทำ�ง�น เพ่�อให้มั�นใจำว่� 
พนักัง�นจำะป็ฏิิบัติง�นภั�ยใต้ส์ภั�พแวดลิ้อมท่�เหม�ะส์มแลิะป็ลิอดภััยจำ�กัอันตริ�ยท่�อ�จำส์่งผลิกัริะทบต่อคว�มป็ลิอดภััย 
แลิะส์ุขภั�พของพนักัง�น
 
 กิารสั่งเสัริมค่วิามปีลอดภัย 
  บริษิัทั มุง่เน้นส่์งเส์ริมิศัึกัยภั�พของพนักัง�นด้วยกั�ริจำดักัจิำกัริริมฝึ่กัอบริมให้ตริงกัับส์�ยง�นท่�ส์�ม�ริถึนำ�ไป็ป็ริะยกุัต์ 
ในง�นได้ แลิะยังคำ�นึงถึึงคว�มป็ลิอดภััยต่อช่วิต ส์ุขภั�พของพนักัง�น อ�ทิเช่น กั�ริจำัดอบริมหลัิกัสู์ตริกั�ริพัฒน�ทักัษัะ 
กั�ริเป็็นหัวหน้�ง�นท่�ด่, หลิักัส์ูตริ 5 ส์ เพ่�อกั�ริเพิ�มผลิผลิิต หลิักัส์ูตริกั�ริซิ้อมดับเพลิิงเบ่�องต้น กั�ริซิ้อมอพยพหน่ไฟู แลิะกั�ริใช้ 
อุป็กัริณ์ท่�จำำ�เป็็น ริวมทั�งส์ริ้�งส์ภั�พแวดลิ้อมในกั�ริทำ�ง�น ส์่งเส์ริิมให้พนักัง�นริู้ริักัแลิะส์�มัคค่กััน ด้วยกั�ริทำ�กัิจำกัริริมริ่วมกััน 
เพ่�อกัริะชับคว�มส์ัมพันธุ์ แลิะให้ริู้จำักัช่วยเหลิ่อเกั่�อกัูลิกัันเส์ม่อนคริอบคริัวเด่ยวกััน
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5.	ความรับผิู้ดช่อำบต่อำผู้้�บริโภค	
 
  บริษิัทัฯ ดำ�เนนิธุุริกัจิำบนพ่�นฐ�นของจำริยิธุริริมแลิะคณุธุริริม ไม่ล่ิวงลิะเมดิทริพัย์ส์นิท�งปั็ญญ� แต่มุง่มั�นท่�จำะพฒัน� 
นวัตกัริริมอ�ห�ริ โดยนำ�เทคโนโลิย่เคริ่�องจำักัริท่�ทันส์มัยม�ใช้ในกั�ริผลิิตส์ินค้� ควบคู่กัับกั�ริพัฒน�บุคลิ�กัริให้ม่คว�มริู้ คว�ม 
เช่�ยวช�ญในกั�ริป็ฏิิบัติง�น เพ่�อตอบส์นองคว�มต้องกั�ริของตลิ�ดแลิะลิูกัค้� บริิษััทคงไว้ซิึ�งจำริิยธุริริม ในกั�ริริักัษั�คว�มเป็็น 
ส่์วนตวั แลิะคว�มลัิบลิกูัค้�ในทกุัริะดบั โดยจำะเก็ับรัิกัษั�คว�มลิบัแลิะไม่เปิ็ดเผยข้อมลูิ ถ่ึอเป็็นจำริริย�บริริณธุุริกัจิำอย่�งเคร่ิงคริดั 
 
 ค่วิามรับผิิดชอบด้าน์คุ่ณภาพัและค่วิามปีลอดภัยของอาห่าร
  กั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริด้�นคุณภั�พเริิ�มตั�งแต่ขั�นตอนกั�ริพัฒน�แลิะวิจำัยผลิิตภััณฑ์์ โดยได้นำ�ข้อกัำ�หนดลิูกัค้� ริะเบ่ยบ 
แลิะข้อกัำ�หนดต�มกัฏิหม�ยของป็ริะเทศึนั�นๆ ม�พิจำ�ริณ�เป็็นป็ัจำจัำยในกั�ริออกัแบบผลิิตภััณฑ์์ หลัิงจำ�กัพัฒน�ผลิิตภััณฑ์์ 
ต้นแบบส์ำ�เร็ิจำแล้ิว บริษิัทัจำะให้คว�มใส่์ใจำในขบวนกั�ริผลิติทกุัขั�นตอน เริิ�มตั�งแต่กัริะบวนกั�ริคดัส์ริริวตัถึดุบิท่�มคุ่ณภั�พ กั�ริทำ� 
คว�มส์ะอ�ดวัตถึุดิบ กั�ริควบคุมกั�ริป็นเป็้�อนของวัตถุึดิบ ขบวนกั�ริผลิิต กั�ริบริริจำุสิ์นค้� กั�ริขนส์่ง กั�ริควบคุมคุณภั�พ  
คว�มส์ะอ�ด แลิะคว�มป็ลิอดภััยในทุกัขั�นตอน เพ่�อให้ได้ผลิิตภััณฑ์์อ�ห�ริท่�ม่คุณภั�พแลิะคว�มป็ลิอดภััยส์ูงส์ุด อันเป็็นหัวใจำ
ส์ำ�คัญในกั�ริดำ�เนินธุุริกัิจำ ริวมทั�งกั�ริคงไว้ซิึ�งกั�ริริับริองม�ตริฐ�นกั�ริผลิิต ต�มม�ตริฐ�นส์�กัลิ เช่น 
  1. ม�ตริฐ�นริะบบกั�ริบริิห�ริง�นคุณภั�พ (ISO 9001 : 2008) 
  2. ม�ตริฐ�นหลิักัเกัณฑ์์ท่�ด่ในกั�ริผลิิตอ�ห�ริ (Good Manufacturing Practice : GMP) 
  3. ม�ตริฐ�นกั�ริวิเคริ�ะห์อันตริ�ยแลิะจำุดวิกัฤติท่�ต้องควบคุมในกั�ริผลิิตอ�ห�ริ (Hazard Analysis and Critical  
   Control Point : HACCP) 
  4. ม�ตริฐ�น British Retail Consortium (BRC) ซิ่�งบริิษััทได้ริับกั�ริริับริองแลิะม่กั�ริตริวจำป็ริะเมิน อย่�งส์มำ��เส์มอ  
   เพ่�อริักัษั�ด้�นคุณภั�พแลิะคว�มป็ลิอดภััยอ�ห�ริต่อผู้บริิโภัค แลิะส์�ม�ริถึตริวจำส์อบย้อนกัลิับได้
  นอกัจำ�กัน่� บริิษััทฯ ยังพิจำ�ริณ�ไป็ถึึงโอกั�ส์แลิะคว�มคุ้มคริองต่อริ่�งกั�ยของผู้บริิโภัค โดยกั�ริทำ�ป็ริะกัันคว�ม 
คุ้มคริองผู้บริิโภัค (Product Liability) คริอบคลิุมทั�งในป็ริะเทศึ แลิะต่�งป็ริะเทศึอย่�งต่อเน่�องทุกัป็ี

 ค่วิามรับผิิดชอบด้าน์กิารสัื�อสัารทัางกิารต่ลาด / กิารสั่งเสัริมค่วิามรู้ทัางโภชน์ากิาร
 - บริิษััทมุ่งเน้นกั�ริส์่�อส์�ริกั�ริตลิ�ด กั�ริโฆษัณ� ป็ริะช�ส์ัมพันธุ์ โดยเน้นกั�ริให้ข้อมูลิท่�ถึูกัต้อง คริบถึ้วน เป็็นจำริิง
 - บริิษััทได้แส์ดงฉลิ�กัผลิิตภััณฑ์์เป็็นไป็ต�มหลิักัส์�กัลิ ต�มหลิักัเกัณฑ์์ของส์ำ�นักัง�นคณะกัริริมกั�ริคุ้มคริองผู้ 
  บริิโภัค (ส์คบ.) แลิะต�มหลิักัเกัณฑ์์ของแต่ลิะป็ริะเทศึท่�ส์่งออกั เพ่�อให้ผู้บริิโภัคได้ริับข้อมูลิท่�ถึูกัต้อง
 - กั�ริให้ข้อมูลิโภัชน�กั�ริบนฉลิ�กัท่�ถึกูัต้อง เช่น ข้อมลูิท�งโภัชน�กั�ริ (nutrition facts หริอ่ GDA) หริอ่ข้อมูลิช่�เฉพ�ะ 
  ของผลิิตภััณฑ์์ท่�ทำ�จำ�กัข้�ว เช่น Gluten Free, Low Fat, Low Calories หริ่อ No preservatives เป็็นต้น โดยข้อมูลิ 
  ดงักัล่ิ�วเป็็นผลิกั�ริตริวจำส์อบท�งวทิย�ศึ�ส์ตร์ิ จำ�กัห้องป็ฏิิบตักิั�ริท่�มม่�ตริฐ�นแลิะได้รัิบกั�ริริบัริองม�ตริฐ�นกั�ริ 
  ตริวจำส์อบจำ�กัส์ำ�นักัง�นอ�ห�ริแลิะย� กัริะทริวงส์�ธุ�ริณส์ุข 
 - สิ์นค้�ท่�ม่ส์่วนป็ริะกัอบเป็็นส์�ริกั่อภูัมิแพ้ (Allergen) ห�กัผลิิตภััณฑ์์ม่องค์ป็ริะกัอบของส์�ริกั่อภูัมิแพ้ แม้เพ่ยง 
  เล็ิกัน้อย บริษิัทัจำะแส์ดงข้อมลูิท่�ถึกูัต้องบนฉลิ�กั ให้มั�นใจำได้ว่� ชดัเจำน แลิะเพ่ยงพอบนฉลิ�กัผลิติภััณฑ์์ เพ่�อผูบ้ริโิภัค 
  ส์�ม�ริถึใช้เป็ริ่ยบเท่ยบ แลิะตัดส์ินใจำซิ่�อได้ ริวมทั�งม่ม�ตริกั�ริทดส์อบ ตริวจำส์อบคว�มถึูกัต้อง แลิะกั�ริป็้องกัันกั�ริ 
  ป็นเป็้�อนของส์�ริกั่อภัูมิแพ้ในผลิิตภััณฑ์์
 - บริิษััทจำัดให้ม่ท่�แส์ดง เบอริ์โทริศึัพท์ฝ่่�ยลิูกัค้�ส์ัมพันธุ์ ส์ำ�หริับโทริฟูริ่ภั�ยในป็ริะเทศึ หริ่อโทริป็กัติจำ�กัต่�งป็ริะเทศึ  
  เพ่�อให้ผูบ้ริโิภัคส์อบถึ�มผลิติภัณัฑ์์ ริวมทั�งแจ้ำงปั็ญห�ท่�พบในผลิติภัณัฑ์์ต่อบริษิัทัได้ส์ะดวกัม�กัขึ�น เจ้ำ�หน้�ท่�บริษิัทั 
  ท่�ทำ�หน้�ท่�ให้บริิกั�ริน่� จำะได้ริับกั�ริอบริมขั�นตอนแลิะม�ริย�ทในกั�ริให้บริิกั�ริ แลิะกั�ริป็ฏิิบัติต่อลิูกัค้�จำะกัริะทำ� 
  อย่�งม่นำ��ใจำ
 - นอกัจำ�กัน่� ม่กั�ริให้ข้อมูลิผู้ผลิิต แลิะเว็บไซิต์ของบริิษััทบนฉลิ�กั เพ่�อเป็็นกั�ริเพิ�มช่องท�งกั�ริติดต่อแลิะส์อบถึ�ม 
  ข้อมูลิได้อ่กัท�งหนึ�ง
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 กิารให่้ค่วิามรู้และกิารใสั่ใจต่่อกิารบริโภค่อาห่ารเพัื�อสัุขภาพัของผิู้บริโภค่
  ป็ัจำจำุบันกั�ริบริิโภัคอ�ห�ริท่�ม่ส์่วนป็ริะกัอบของนำ��ต�ลิ ไขมัน แลิะเกัลิ่อ (โซิเด่ยม) ม�กัเกัินคว�มต้องกั�ริอ�จำกั่อให้
เกัิดอันตริ�ยต่อส์ุขภั�พ โดยม่ส์�เหตุหนึ�งม�จำ�กัผู้บริิโภัคส์่วนใหญ่ไม่เข้�ใจำหริ่อยังไม่ได้ให้คว�มส์นใจำในกั�ริอ่�นข้อมูลิคุณค่� 
ท�งโภัชน�กั�ริบนบริริจำุภััณฑ์์ท่�ม่ริ�ยลิะเอ่ยดเกั่�ยวกัับป็ริิม�ณส์�ริอ�ห�ริต่�งๆ ท่�ได้แจำ้งข้อมูลิให้ทริ�บว่�กั�ริบริิโภัคอ�ห�ริแต่ 
ลิะชนดินั�นผูบ้ริโิภัคจำะได้รัิบส์�ริอ�ห�ริต่�งๆ ในป็ริมิ�ณม�กัน้อยเพ่ยงใด ดงันั�นหน่วยง�นริ�ชกั�ริโดยกัริะทริวงส์�ธุ�ริณสุ์ข จึำงได้ม ่
“ป็ริะกั�ศึกัริะทริวงส์�ธุ�ริณส์ุขฉบับท่� 373 (พ.ศึ. 2559) เริ่�อง กั�ริแส์ดงส์ัญลิักัษัณ์โภัชน�กั�ริบนฉลิ�กั” เพ่�อกัำ�หนดหลิักัเกัณฑ์ ์
กั�ริใช้ “ส์ัญลิักัษัณ์โภัชน�กั�ริ” ซิึ�งเป็็นเคริ่�องหม�ยแส์ดงท�งเลิ่อกัส์ุขภั�พท่�ช่วยให้ผู้บริิโภัค ส์�ม�ริถึตัดส์ินใจำเลิ่อกัซิ่�ออ�ห�ริ 
เพ่�อเป็็นส์่วนหนึ�งของกั�ริม่ภั�วะโภัชน�กั�ริท่�เหม�ะส์ม 
  บริษิัทัฯ ได้ตริะหนกััถึึงกั�ริมร่่ิวมส่์งเส์ริมิแลิะส์นับส์นนุกั�ริมโ่ภัชน�กั�ริท่�ดข่องผูบ้ริโิภัคม�อย่�งต่อเน่�อง โดยปั็จำจำบุนั 
บริิษััทฯ ม่ผลิิตภััณฑ์์บะหม่�กัึ�งส์ำ�เริ็จำรูิป็ เส์้นหม่�กัึ�งส์ำ�เริ็จำริูป็ กั๋วยเต่�ยวกัึ�งส์ำ�เริ็จำริูป็ โจำ๊กัแลิะข้�วต้มกัึ�งส์ำ�เริ็จำริูป็ จำำ�นวน 23 
ริ�ยกั�ริ ท่�แส์ดงส์ญัลิกััษัณ์โภัชน�กั�ริ “ท�งเลิอ่กัสุ์ขภั�พ” ไว้บนบริริจำภุัณัฑ์์ เพ่�อเป็็นกั�ริส่์�อส์�ริกัับผูบ้ริโิภัคในกั�ริตดัส์นิใจำเลิอ่กั 
ซิ่�ออ�ห�ริท่�ม่คุณค่�ท่�เหม�ะส์มได้อย่�งริวดเริ็ว

 ทั�งน่� เม่�อวันท่� 13 กัันย�ยน 2562 บริิษััทฯ ได้ริับมอบป็ริะกั�ศึน่ยบัตริ “ม�ตริกั�ริป็ริับลิดป็ริิม�ณเกัลิ่อหริ่อโซิเด่ยมใน 
ผลิติภััณฑ์์อ�ห�ริเชิงส์มัคริใจำ” จำ�กัส์ำ�นกััง�นคณะกัริริมกั�ริอ�ห�ริแลิะย� ในง�นกิัจำกัริริมริณริงค์ “ริูฉ้ลิ�กั กันิฉลิ�ด ลิดโซิเดย่ม 
เพ่�อส์ุขภั�พ” ท่�จำัดขึ�นเพ่�อส์ริ้�งคว�มตริะหนักัริู้ในกั�ริลิดกั�ริบริิโภัคเกัลิ่อหริ่อโซิเด่ยม แลิะกั�ริได้ริับโภัชน�กั�ริท่�เหม�ะส์มใน 
กั�ริบริิโภัคอ�ห�ริ เพ่�อให้ม่ส์ุขภั�พด่ห่�งไกัลิโริค

 • กิระบวิน์กิารรับข้อร้องเรียน์และระบบต่ิดต่ามข้อร้องเรียน์
  บริิษััทฯ จำัดให้ม่ช่องท�งหลิ�กัหลิ�ยเพ่�อริับฟูังคว�มคิดเห็น ข้อติชม แลิะข้อริ้องเริ่ยนจำ�กัลิูกัค้�หริ่อผู้บริิโภัค แลิะม่ 
กั�ริตอบส์นองต่อข้อริ้องเริ่ยนท่�ริวดเริ็วแลิะม่ป็ริะส์ิทธุิภั�พ เพ่�อนำ�ไป็ส์ู่กั�ริป็ริับป็ริุงแลิะพัฒน�ริะบบต่อไป็ โดยจำัดให้ม่บริิกั�ริ 
ลิูกัค้�ส์ัมพันธุ์ ผ่�นท�งเว็บไซิต์ของบริิษััท www.mama.co.th แลิะริะบบ Call center โทริศึัพท์ 02-374 7955  
  ในปี็ 2562 ไม่ป็ริ�กัฏิข้อร้ิองเริย่นจำ�กัลูิกัค้�ท่�เป็็นนยัส์ำ�คญั ส่์วนข้อร้ิองเริย่นอ่�น บริษิัทัฯ ได้นำ�ม�วเิคริ�ะห์ห�ส์�เหตุ 
ข้อบกัพริ่อง ดำ�เนินกั�ริแกั้ไข ป็้องกััน ติดต�มทั�งริะบบ แลิะป็ริับใช้กัับทั�งองค์กัริ เพ่�อมิให้ข้อบกัพริ่องนั�นเกัิดขึ�นซิำ��อ่กั 
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6.	การด้แล้รักษาสิ�งแวดล้�อำม

 • กิารจัดกิารทัี�ดีใน์โรงงาน์
  มุ่งเน้นกั�ริดูแลิเอ�ใจำใส์่ ตริวจำตริ�ริักัษั�คว�มเป็็นริะเบ่ยบ 
เริย่บร้ิอยภั�ยในโริงง�น ริวมถึึงกั�ริตริวจำตดิต�มซ่ิอมบำ�ริงุแลิะกั�ริบำ�ริงุ 
ริักัษั�ท่�ด่ ซิึ�งม่แนวท�งกั�ริป็ฏิิบัติดังน่� 
 - กั�ริดูแลิริักัษั� ตริวจำส์อบ แลิะซิ่อมบำ�ริุงเคริ่�องจำักัริ 
  วัส์ดุ อุป็กัริณ์อย่�งส์มำ��เส์มอ
 - กั�ริป็้องกัันอุบัติเหตุท่�เกัิดจำ�กัอุป็กัริณ์ต่�งๆ
  ริวมทั�งริะบบไฟู แลิะแส์งส์ว่�งท่�เหม�ะส์ม
 - กั�ริทำ�คว�มส์ะอ�ด กัำ�จำัดฝุ่่น แลิะส์ิ�งส์กัป็ริกั
  ริวมถึึงริะบบกั�ริริะบ�ยอ�กั�ศึ
 - กั�ริจำัดเกั็บวัส์ดุ อุป็กัริณ์ แลิะส์ินค้�อย่�งเป็็นริะเบ่ยบ
  เพ่�อคว�มส์ะดวกัในกั�ริทำ�ง�น
 - กั�ริคัดแยกัแลิะจำัดเกั็บของเส์่ยอย่�งถึูกัวิธุ่

 • กิารปี้องกิัน์มลพัิษ 
  ม่กั�ริป็ริะเมินผลิกัริะทบท่�เกัิดขึ�นคริอบคลิุมทั�งวัฎจำักัริ 
ช่วิตของผลิิตภััณฑ์์ ตั�งแต่กั�ริได้ม�ซิึ�งวัตถึุดิบ กั�ริใช้ทริัพย�กัริธุริริมช�ติ  
กั�ริเกัดิของเส์ย่ ไป็จำนถึึงผลิติภััณฑ์์ จำดัให้มร่ิะเบย่บป็ฏิิบัติง�นท่�เหม�ะส์ม 
ม่ม�ตริกั�ริ หร่ิอโคริงกั�ริท่�ช่วยลิดหริ่อป็้องกัันไม่ให้เกิัดผลิกัริะทบต่อ 
ส์ิ�งแวดลิ้อม

 • ระบบกิารจัดกิารสัิ�งแวิดล้อม 
  บริิษััทฯ ม่คว�มริับผิดชอบแลิะให้คว�มส์ำ�คัญอย่�งยิ�งต่อ 
ส์ิ�งแวดลิ้อม โดยป็ฏิิบัติต�มกัฎหม�ยแลิะกัฎริะเบ่ยบของหน่วยง�นท่� 
เกั่�ยวข้องอย่�งเคร่ิงครัิด แลิะให้คว�มส์ำ�คญักัับกั�ริริกััษั�ส์ภั�พแวดล้ิอม 
ในทกุัขั�นตอนกั�ริดำ�เนนิง�น แลิะยึดแนวป็ฏิิบัตติ�มม�ตริฐ�นส์�กัลิของ 
ริะบบกั�ริจำดักั�ริส์ิ�งแวดล้ิอม ISO-14001 พร้ิอมทั�งฝึ่กัอบริมแลิะทบทวน 
พนกััง�นทกุัริะดบัชั�นให้เข้�ใจำถึึงคว�มส์ำ�คญัของส์ิ�งแวดล้ิอมอย่�งถึกูัต้อง 
  ด้วยบริิษััทฯ ตริะหนักัถึึงผลิกัริะทบต่อส์ิ�งแวดลิ้อมอันเน่�อง
ม�จำ�กักัริะบวนกั�ริผลิติ ซึิ�งอ�จำจำะส่์งผลิทำ�ให้เกัดิคว�มเส์ย่ห�ยต่อชุมชน 
แลิะธุุริกัจิำได้ ดงันั�นจึำงได้กัำ�หนดม�ตริกั�ริต่�งๆ เพ่�อควบคมุของเส์ย่จำ�กั 
กั�ริผลิติก่ัอนป็ล่ิอยส์ูส่์ิ�งแวดล้ิอม โดยดำ�เนนิกั�ริป้็องกัันแลิะตดิต�มคว�ม 
เส์่�ยงท่�อ�จำเกัดิขึ�นอยู่ส์มำ��เส์มอ ดงัเช่น กั�ริกัำ�หนดเป้็�หม�ยเพ่�อควบคุม
กั�ริเกัดิของเส์ย่ในขั�นตอนกั�ริผลิติ ม�ตริกั�ริบำ�บดันำ��เส์ย่เพ่�อนำ�ม�หมนุ 
เว่ยนใช้ในโริงง�น ม�ตริกั�ริบำ�บดัอ�กั�ศึจำ�กักั�ริเผ�ไหม้ของเช่�อเพลิงิ 
ก่ัอนป็ล่ิอยส์ูบ่ริริย�กั�ศึ ม�ตริกั�ริป้็องกัันส์�ริเคม ่นำ��มนัเต� มใิห้ริั�วไหลิ 
ออกัส์ูส่์ิ�งแวดล้ิอม กั�ริส์ั�งซิ่�อถ่ึ�นหนิท่�บริริจำดุ้วย Big Bag เพ่�อลิดกั�ริฟุู้ง 
กัริะจำ�ยของฝุ่่นถึ่�นหิน เป็็นต้น
  แลิะจำ�กักั�ริดำ�เนนิกั�ริต�มม�ตริกั�ริต่�ง  ๆ ดงักัล่ิ�ว ป็ริะกัอบ 
กัับคว�มมุง่มั�นเพ่�อพฒัน�ให้โริงง�นผลิติอ�ห�ริของบริษิัทัฯ มม่�ตริฐ�น 
ในริะดับส์�กัลิ ส์่งผลิให้ผ่�นกั�ริริับริองจำ�กัหน่วยง�นตริวจำส์อบด้�น 
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ม�ตริฐ�นส์�กัลิต่�งๆ โดยได้ออกัใบรัิบริองม�ตริฐ�นส์�กัลิให้กัับบริิษััทฯ อ�ทิเช่น ม�ตริฐ�นริะบบกั�ริจำัดกั�ริส์ิ�งแวดลิ้อม 
ISO14001 แลิะม�ตริฐ�นฉลิ�กัค�ริ์บอนฟูุตพริิ�นท์ (Carbon Footprint)

  กั�ริอนุริักัษั์ทริัพย�กัริธุริริมช�ติ
   บริษิัทัมก่ั�ริบริหิ�ริจัำดกั�ริกั�ริใช้ทรัิพย�กัริ โดยมก่ั�ริกัำ�หนดนโยบ�ยกั�ริอนุริกััษ์ัพลิงัง�นเป็็นแนวท�งในกั�ริดำ�เนนิ 
ง�น แลิะส์่งเส์ริิมกั�ริใช้พลัิงง�นให้เกิัดป็ริะโยชน์สู์งส์ุด กัำ�หนดให้กั�ริอนุริักัษั์พลิังง�นเป็็นส์่วนหนึ�งของกั�ริดำ�เนินง�นของ 
บริิษััทฯ ส์อดคลิ้องกัับกัฏิหม�ยแลิะข้อกัำ�หนดอ่�นๆ ท่�เกั่�ยวข้อง จำะดำ�เนินกั�ริป็ริับป็ริุงป็ริะส์ิทธุิภั�พกั�ริใช้พลิังง�นขององค์กัริ 
อย่�งต่อเน่�องแลิะเหม�ะส์ม กั�ริเลิ่อกัใช้เทคโนโลิย่แลิะแนวท�งกั�ริป็ฏิิบัติท่�ด่ แลิะถ่ึอว่�กั�ริอนุริักัษั์พลิังง�นเป็็นหน้�ท่�ของ 
คว�มริับผิดชอบของเจำ้�ของ ผู้บริิห�ริ แลิะพนักัง�นในบริิษััททุกัริะดับท่�จำะให้คว�มริ่วมม่อในกั�ริป็ฏิิบัติต�มม�ตริกั�ริท่�กัำ�หนด
   กั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริพลิังง�นในป็ี 2562 ท่�ผ่�นม� บริิษััทฯ ม่กั�ริกัำ�หนดเป็้�หม�ยกั�ริใช้พลิังง�นต่อผลิิตภััณฑ์์ เพ่�อ
เป็็นแนวท�งควบคุมกั�ริใช้พลิังง�นของบริิษััทฯ แลิะกัำ�หนดให้ม่ม�ตริกั�ริส์ำ�หริับกั�ริอนุริักัษั์กั�ริใช้พลิังง�นทุกัหน่วยง�น เน้น 
กั�ริมส่่์วนร่ิวมในกั�ริบริริลิวุตัถึปุ็ริะส์งค์แลิะเป้็�หม�ยของกั�ริใช้พลิงัง�นร่ิวมกััน ตั�งแต่ริะดบัองค์กัริไป็จำนถึึงหน่วยกั�ริผลิติ แลิะ 
จำัดให้ม่โคริงกั�ริลิดกั�ริใช้พลิังง�นของบริิษััทฯ ดังน่�

 • โค่รงกิารพัลังงาน์สัะอาด
  บริิษััทฯ ตริะหนักัถึึงคว�มส์ำ�คัญในกั�ริริักัษั�ส์ิ�งแวดลิ้อม กั�ริป็้องกัันมลิพิษั แลิะลิดผลิกัริะทบต่อส์ิ�งแวดลิ้อม 
โดยดำ�เนนิโคริงกั�ริพลัิงง�นท�งเลิอ่กั “พลัิงง�นส์ะอ�ด” ท่�มส่่์วนร่ิวมส์นับส์นนุเป้็�หม�ย SDGs ท่� 13 “Climate Action” เม่�อต้นปี็ 
2562 จำึงได้ริิเริิ�มกั�ริลิงทุนในโคริงกั�ริริะบบผลิิตไฟูฟู้�จำ�กัพลิังง�นแส์งอ�ทิตย์ชนิดติดตั�งบนหลิังค� (Solar Rooftop) ขน�ด 
996.60 kWp เพ่�อเป็็นแหลิ่งผลิิตกัริะแส์ไฟูฟู้�ไว้ใช้ภั�ยในโริงง�นผลิิตท่�จำังหวัดริ�ชบุริ่ กั�ริดำ�เนินง�นต�มโคริงกั�ริค�ด 
ว่�ไฟูฟู้�ท่�ผลิิตได้จำะส์�ม�ริถึช่วยลิดป็ริิม�ณกั๊�ซิค�ริ์บอนไดออกัไซิด์ (CO2) ได้ป็ริะม�ณ 840 ตันต่อป็ี ริวมถึึงกั�ริได้ริับป็ริะโยชน์ 
จำ�กัค่�ใช้จำ่�ยไฟูฟู้�ท่�ลิดลิงได้ส์่วนหนึ�ง นอกัจำ�กัน่�ยังส์่งผลิด่ในกั�ริลิดกั�ริแผ่ริังส์่ (Radiation) เข้�ส์ู่อ�ค�ริผลิิตทำ�ให้ส์�ม�ริถึ 
ลิดอุณหภัูมิใต้หลิังค�ได้ 1 – 2 องศึ�เซิลิเซิ่ยส์

 • โค่รงกิารปีรับเปีลี�ยน์/ปีรับปีรุงเค่รื�องจักิรกิารผิลิต่
 - ม�ตริกั�รินำ�คว�มริ้อนจำ�กัพลิังง�นแส์งอ�ทิตย์ (Solar Collector) ม�ใช้ป็ริะโยชน์เพ่�อลิดกั�ริใช้เช่�อเพลิิงในขั�นตอน 
  กั�ริเผ�ไหม้ของหม้อไอนำ��ส์ำ�หริับกัริะบวนกั�ริผลิิตไอนำ��
 - ม�ตริกั�ริส์ำ�ริวจำแลิะซิ่อมแซิมอุป็กัริณ์ริะบบส์่งจำ่�ยไอนำ�� ฉนวน Steam trap ให้ส์มบูริณ์อยู่ตลิอดเวลิ�
 - ม�ตริกั�ริตริวจำส์อบกั๊อกันำ�� แลิะท่อนำ��ให้อยู่ในส์ภั�พส์มบูริณ์เป็็นป็ริะจำำ�ทุกัเด่อน
 - ม�ตริกั�ริควบคุมกั�รินำ�นำ��คอนเดทเส์ดกัลิับม�ใช้ใหม่ให้ได้ต�มท่�กัำ�หนด
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 • โค่รงกิารสั่งเสัริมและสัร้างจิต่สัำาน์่กิกิารอน์ุรักิษ์พัลังงาน์
  - กั�ริริณริงค์อนุริกััษ์ัพลิงัง�น เช่น ม�ตริกั�ริปิ็ดเคร่ิ�องป็ริบัอ�กั�ศึก่ัอนเวลิ�พักักัลิ�งวนัแลิะก่ัอนเลิกิัง�น 15 น�ท่ 
   แลิะควบคุมอุณหภัูมิท่� 25-26 Co
  - อบริม/ริณริงค์ ให้กัับพนักัง�นทุกัคนตริะหนักัแลิะเห็นคว�มส์ำ�คัญของกั�ริอนุริักัษั์พลิังง�น
  - จำัดกัิจำกัริริมวัน SHEE DAY เพ่�อริณริงค์ให้พนักัง�นตริะหนักัเริ่�องอ�ช่วอน�มัยแลิะคว�มป็ลิอดภััยในกั�ริทำ�ง�น  
   ริวมทั�งกั�ริอนุริักัษั์พลิังง�น แลิะริักัษั์ส์ิ�งแวดลิ้อม

 • โค่รงกิารกิารบำารุงรักิษาทัวิีผิลทัี�ทัุกิค่น์มีสั่วิน์ร่วิม 
  (Total Productive Maintenance : TPM)
  บริิษััทฯ เลิ็งเห็นถึึงป็ริะโยชน์ในกั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริด้�นกั�ริบำ�ริุงริักัษั�เคริ่�องจำักัริท่�ใช้ในกั�ริผลิิต อย่�งเป็็นริะบบ 
เพ่�อให้ส์�ม�ริถึใช้ง�นได้อย่�งม่ป็ริะส์ิทธุิภั�พ ย่ดอ�ยุกั�ริใช้ง�น แลิะเกัิดคว�มป็ลิอดภััยในกั�ริป็ฏิิบัติง�นของพนักัง�น ดังนั�น 
ในป็ี 2562 บริิษััทฯ จำึงได้เริิ�มดำ�เนินโคริงกั�ริ  TPM  (Total Productive Maintenance) ซิึ�งเป็็นริะบบบริิห�ริกั�ริผลิิตท่�มุ่งเน้นให้
ทุกัฝ่่�ยในองค์กัริม่ส์่วนริ่วม โดยเฉพ�ะอย่�งยิ�งผู้ป็ฏิิบัติง�นส์�ม�ริถึดูแลิริักัษั�เคริ่�องจำักัริด้วยตนเอง  นอกัจำ�กัน่�โคริงกั�ริ TPM 
ยังเน้นกั�ริลิดคว�มส์ูญเป็ลิ่�ต่�งๆ เพ่�อเพิ�มป็ริะส์ิทธุิภั�พโดยริวมของเคริ่�องจำักัริให้ส์ูงขึ�น แลิะม่ค่�ช่�วัดท่�เป็็นริูป็ธุริริมวัดผลิได้ 
ชัดเจำน  เม่�อเด่อนม่น�คม 2562  บริิษััทฯ ได้เริิ�มต้นโคริงกั�ริในกั�ริดำ�เนินกัิจำกัริริม TPM Model Line ของโริงง�นผลิิตทั�ง 5 แห่ง 
เพ่�อให้พนกััง�นมค่ว�มริูค้ว�มเข้�ใจำในกั�ริบำ�ริงุริกััษั�เคริ่�องจำกััริได้ด้วยตนเอง กั�ริดำ�เนนิโคริงกั�ริลิำ�ดบัต่อไป็คอ่ ขย�ยกิัจำกัริริม 
TPM ไป็ส์ูทุ่กัส์�ยกั�ริผลิติ  ในริะยะย�วบริษิัทัฯ ค�ดหวังว่�จำะได้ริบัป็ริะโยชน์จำ�กัโคริงกั�ริในกั�ริส่์งเส์ริมิแลิะส์นับส์นนุให้ริะบบ 
กั�ริผลิิตดำ�เนินไป็อย่�งม่ป็ริะส์ิทธุิภั�พ     

  กั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริมลิภั�วะท�งนำ��
  บริษิัทัฯ ให้คว�มส์ำ�คญัต่อกั�ริควบคมุมลิพษิัท�งนำ�� โดยนำ��เส์ย่ท่�เกัดิขึ�นจำ�กักัริะบวนกั�ริผลิติทั�งหมดจำะเข้�ส์ูร่ิะบบ 
บำ�บัดนำ��เส์่ยของโริงง�น ซิึ�งท�งบริิษััทฯ จำัดให้ม่ริะบบบำ�บัดนำ��เส์่ยท�งช่วภั�พแบบใช้อ�กั�ศึ ชนิด Activated Sludge (AS) เพ่�อ 
ริองริับแลิะบำ�บัดนำ��เส์่ยทั�งหมดของโริงง�นให้ได้คุณภั�พท่�ด่ แลิะผ่�นม�ตริฐ�นกั�ริริะบ�ยนำ��ทิ�งของกัริะทริวงอุตส์�หกัริริม 
กัำ�หนด จำัดให้ม่กั�ริส์ุ่มตริวจำส์อบคุณภั�พนำ��หลิังกั�ริบำ�บัดซิึ�งจำะส์่งวิเคริ�ะห์โดยห้องป็ฏิิบัติกั�ริวิเคริ�ะห์เอกัชนท่�ได้ริับกั�ริ 
อนุญ�ตวิเคริ�ะห์จำ�กักัริมโริงง�นอุตส์�หกัริริม เพ่�อตริวจำส์อบเป็็นป็ริะจำำ�เด่อนทุกัเด่อน 
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120 บริิษััท ไทยเพริซิิเดนท์ฟููดส์์ จำำ�กััด (มห�ชน)

  ส์นับส์นุนให้ม่กั�รินำ�นำ��หลิังกั�ริบำ�บัดท่�ม่ม�ใช้ป็ริะโยชน์ เพ่�อลิดกั�ริใช้ทริัพย�กัรินำ��บ�ด�ลิท่�ม่อยู่อย่�งจำำ�กััด โดย 
วิธุ่กั�รินำ�ไป็ริดนำ��ต้นไม้บริิเวณพ่�นท่�ส์่เข่ยวของโริงง�น แลิะกั�ริลิ้�งพ่�นถึนน/ริ�งริะบ�ยนำ��ฝ่นในบริิเวณโริงง�นให้เกัิดป็ริะโยชน์
ภั�ยใต้กัริะบวนกั�ริผลิิตอ�ห�ริท่�ส์ะอ�ด ถึูกัหลิักัอน�มัย
  ส์่วนป็ริิม�ณนำ��ท่�เหลิ่อใช้ ได้ส์ูบไป็เกั็บกัักัยังบ่อพักันำ��ธุริริมช�ติซิึ�งอยู่ภั�ยในบริิเวณโริงง�น ส์�ม�ริถึริองริับนำ��ได้ 
ในป็ริิม�ณม�กั 

  กั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริด้�นกั�กัอุตส์�หกัริริม 
  ส์ิ�งป็ฏิิกัูลิหริ่อวัส์ดุไม่ใช้แลิ้วท่�เกัิดขึ�นจำ�กักั�ริป็ริะกัอบกัิจำกั�ริของบริิษััทฯ ม่กั�ริกัำ�หนดส์ถึ�นท่� วิธุ่กั�ริจำัดเกั็บแลิะ 
กัำ�จำัดท่�ถึูกัวิธุ่ เพ่�อป็้องกัันป็ัญห�กั�ริป็นเป็้�อนส์ู่ส์ิ�งแวดลิ้อม ส์่งกัำ�จำัดไป็ยังบริิษััทผู้ริับกัำ�จำัดของเส์่ยอันตริ�ยท่�ได้ริับอนุญ�ต 
ป็ริะกัอบกัิจำกั�ริจำ�กักัริมโริงง�นอุตส์�หกัริริม

 • กิารเปีลี�ยน์แปีลงสัภาพัภูมิอากิาศ
  บริิษััทจำัดให้ม่กั�ริป็ริะเมินบริิบทขององค์กัริท�งด้�นริะบบกั�ริจำัดกั�ริส์ิ�งแวดลิ้อม เกั่�ยวกัับกั�ริเป็ลิ่�ยนแป็ลิงส์ภั�พ 
ภัมูอิ�กั�ศึต่อกั�ริได้ม�ซึิ�งวตัถึดุบิท่�เป็็นพ่ชผลิท�งกั�ริเกัษัตริ แลิะกั�ริดำ�เนนิกั�ริเพ่�อส์นบัส์นนุไม่ให้เกัดิผลิกัริะทบด้�นกั�ริเป็ลิ่�ยน 
แป็ลิงส์ภั�พภัูมิอ�กั�ศึ บริิษััทฯ จำัดให้ม่ริะบบป็้องกัันแลิะควบคุมเพ่�อไม่ให้เกัิดกั�ริป็ลิดป็ลิ่อยกั๊�ซิท่�เกัินม�ตริฐ�น โดยกั�ริติดตั�ง 
ริะบบบำ�บัดมลิพิษัอ�กั�ศึ ได้แกั่ ริะบบกัำ�จำัดฝุ่่น (Multi Cyclone) แลิะริะบบ Wet Scrubber ซิึ�งเป็็นริะบบท่�ม่ป็ริะส์ิทธุิภั�พส์ูง 
ส์�ม�ริถึกัำ�จำัดฝุ่่นแลิะกั๊�ซิมลิพิษัได้ป็ริะม�ณ 90-95% จำัดให้ม่กั�ริตริวจำวัดคุณภั�พอ�กั�ศึเป็็นป็ริะจำำ� ผลิกั�ริตริวจำวัดอยู่ใน 
ค่�ม�ตริฐ�นท่�กัำ�หนดไว้
 บริิษััทฯ ได้ดำ�เนินโคริงกั�ริป็ริะเมินกั�ริป็ลิดป็ลิ่อยกั๊�ซิเริ่อนกัริะจำกัจำ�กัผลิิตภััณฑ์์ (ค�ริ์บอนฟุูตพริิ�นท์ผลิิตภััณฑ์์) 
ภั�ยใต้กั�ริวิเคริ�ะห์ท่�ได้ริับกั�ริริับริองจำ�กัองค์กั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริกั๊�ซิเริ่อนกัริะจำกั (องค์กั�ริมห�ชน) วัตถึุป็ริะส์งค์เพ่�อวิเคริ�ะห์ 
ติดต�มกั�ริป็ลิดป็ลิ่อยกั๊�ซิเริ่อนกัริะจำกัในทุกัขั�นตอนของกัริะบวนกั�ริผลิิตผลิิตภััณฑ์์ ตั�งแต่กั�ริได้ม�ซิึ�งวัตถึุดิบไป็จำนถึึงกั�ริ 
บริิโภัคแลิะกั�ริกัำ�จำัด ทำ�ให้เกัิดคว�มตริะหนักัซิึ�งจำะนำ�ไป็นำ�ไป็ส์ู่กั�ริพัฒน�กัริะบวนกั�ริผลิิตท่�ไม่ส์่งผลิกัริะทบต่อส์ิ�งแวดลิ้อม 
แลิะกั�ริเป็ลิ่�ยนแป็ลิงของส์ภั�พภัูมิอ�กั�ศึ

Raw Material

Land

ภาพัทัี� 1 วิัฐจักิรชีวิิต่ของผิลิต่ภัณฑ์์มาม่า

 เสั้น์ห่มี�กิ่�งสัำาเร็จรูปีน์ำ�าใสั

Seed

Fertilizer
Paddy rice Rice mill

Electricity

Electricity

Electricity

Packaging
waste

Water

Water Cooking

Disposal

Distribution

Distribution

Consumption

Disposal

Broken rice

Seasoning

Packaging

Rice
field

Ratchaburi
factory Instant

rice
Vermicelli

Pesticide

Water

Diesel

Manufacture
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 แลิะเม่�อวันท่� 19 กัันย�ยน 2562 บริิษััทฯ ได้ริับมอบป็ริะกั�ศึน่ยบัตริกั�ริเข้�ริ่วมโคริงกั�ริ “Carbon Footprint 
& Labeling Project” ในง�น “ริ้อยดวงใจำ ริ่วมใจำลิดโลิกัริ้อน” ป็ริะจำำ�ป็ี 2562 จำ�กัองค์กั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริกั๊�ซิเริ่อนกัริะจำกั 
(องค์กั�ริมห�ชน) เพ่�อเชิดชูเกั่ยริติผู้ป็ริะกัอบกั�ริแลิะภั�คส์่วนต่�งๆ ท่�เป็็นตัวอย่�งท่�ด่ในกั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริแลิะลิดกั�ริป็ลิ่อย 
กั๊�ซิเริ่อนกัริะจำกัภั�ยในป็ริะเทศึ

7.	นวัตกรรมข้อำงบริษัทำ

 บริิษััทฯ เช่�อว่�นวัตกัริริมด้�นผลิิตภััณฑ์์แลิะกัริะบวนกั�ริผลิิตจำะส์�ม�ริถึส์ริ้�งมูลิค่�เพิ�มให้กัับผลิิตภััณฑ์์แลิะเพิ�ม 
ป็ริะส์ิทธุิภั�พของกั�ริดำ�เนินกั�ริได้ ห�กัส์�ม�ริถึตอบส์นองคว�มค�ดหวังของลิูกัค้� หริ่อผู้บริิโภัคได้ ทั�งยังช่วยส์่งเส์ริิมคว�ม
ส์�ม�ริถึในเชิงกั�ริแข่งขัน ทั�งยังเป็็นกั�ริส์่งเส์ริิมให้เกัิดคว�มยั�งย่นกัับธุุริกัิจำ ในป็ี 2562 บริิษััทฯ ม่ริ�ยได้จำ�กักั�ริข�ยท่�เพิ�มขึ�น 
จำ�กัส์ินค้�นวัตกัริริมเม่�อเป็ริ่ยบเท่ยบกัับป็ี 2561 โดยส์่งผลิด่ชัดเจำนม�กัขึ�น ด้วยส์ินค้�ท่�ออกัใหม่นั�นตริงใจำผู้บริิโภัค ป็ริะกัอบกัับ 
แผนง�นส์่งเส์ริิมกั�ริข�ยส์ินค้�ใหม่แลิะส์ินค้�เดิมท่�ส์มำ��เส์มอตลิอดป็ี ส์�ม�ริถึส์ริ้�งกั�ริเติบโตให้กัับบริิษััทฯ ได้อย่�งน่�พอใจำ 

 • น์วิัต่กิรรมใน์ต่ัวิผิลิต่ภัณฑ์์ 
    บะห่มี�กิ่�งสัำาเร็จรูปี กั�ริเติบโตของบะหม่�กัึ�งส์ำ�เริ็จำริูป็ตริ�ม�ม่� กัลิุ่มออเริ่ยนทัลิคิตเชน (OK Series) เพิ�มขึ�นอย่�ง 
ต่อเน่�องแลิะได้ริับกั�ริตอบริับจำ�กัผู้บริิโภัคเป็็นอย่�งด่ ในป็ี 2562 ต่อเน่�องจำ�กัป็ีกั่อนท่�บริิษััทฯ ได้ออกัผลิิตภััณฑ์์ริส์ช�ติใหม่ 
ท่�ส์�ม�ริถึตอบส์นองคว�มต้องกั�ริของผู้บริิโภัคม�กัขึ�น ได้แกั่ ผลิิตภััณฑ์์บะหม่�กัึ�งส์ำ�เริ็จำริูป็ ออเริ่ยนทัลิคิตเชน ริส์ผัดไข่เค็ม  
ซิึ�งได้ริับกั�ริตอบรัิบจำ�กัผู้บริิโภัคอย่�งสู์งทั�งออนไลิน์แลิะออฟูไลิน์ แลิะส์�ม�ริถึผลัิกัดันยอดข�ยในกัลิุ่มส์ินค้� OK Series 
เติบโตเพิ�มขึ�นถึึงริ้อยลิะ 80 
  กิ๋วิยเต่ี�ยวิกิ่�งสัำาเร็จรูปีแบบถ้วิย ในไตริม�ส์ส์ุดท้�ยของป็ี 2562 บริิษััทฯ ได้พัฒน�เส์้นกั๋วยเต่�ยวกัึ�งส์ำ�เริ็จำริูป็ 
แบบถึ้วย (คัพ) เพิ�มขึ�นอ่กั 2 ริส์ช�ติ เพ่�อม�เส์ริิมยอดข�ยต่อจำ�กัริส์ช�ติเลิ้งแซิบ ท่�ป็ริะส์บคว�มส์ำ�เริ็จำในป็ี 2561 ท่�ผ่�นม� ค่อ 
ม�ม่�เส์้นเลิ็กันำ��ย�ป็ู แลิะม�ม่�เส์้นเลิ็กัผัดหอยลิ�ย ซิึ�งบริิษััทฯ มั�นใจำว่�กัริะแส์กั�ริตอบริับจำะด่เช่นเด่ยวกัับริส์ช�ติเลิ้งแซิบ 
เน่�องจำ�กัเป็็นริส์ช�ติเข้มข้นต�มริส์นิยมของคนไทย แลิะผู้บริิโภัคส์�ม�ริถึห�ซิ่�อได้ส์ะดวกัเพริ�ะม่ว�งจำำ�หน่�ยในซิูเป็อริ์ม�ริ์เกั็ต 
แลิะริ้�นส์ะดวกัซิ่�อทั�วไป็
   ข้าวิต่้มกิ่�งสัำาเร็จรูปีแบบถ้วิย คว�มส์ำ�เริ็จำของข้�วต้มคัพริส์หมูกัริะเท่ยมท่�ไม่เพ่ยงแต่ให้คว�มอริ่อยแลิะส์ะดวกั 
เท่�นั�น แต่ยังได้เพิ�มคว�มต้องกั�ริส์ินค้�กัลิุ่มน่�เพิ�มขึ�น เน่�องจำ�กัเป็็นส์ินค้�ท่�ย่อยง่�ย ไขมันน้อยอิ�มส์บ�ยท้องเหม�ะกัับผู้ริักั 
ส์ุขภั�พ บริิษััทฯ จำึงม่กั�ริพัฒน�ริส์ช�ติใหม่เพิ�มขึ�นอ่กั 3 ริส์ช�ติ ค่อ ข้�วต้มกัึ�งส์ำ�เริ็จำริูป็ริส์ซิุป็ไข่ส์�หริ่�ย ข้�มต้มกัึ�งส์ำ�เริ็จำริูป็ 
ริส์กัุ้ง แลิะข้�วต้มกัึ�งส์ำ�เริ็จำริูป็ริส์เลิ้งแซิบ ซิึ�งกัริะแส์ตอบริับต่อผลิิตภััณฑ์์นั�นด่ม�กั ส์�ม�ริถึส์ริ้�งกั�ริเติบโตของยอดข�ยส์ินค้� 
กัลิุ่มข้�วต้มคัพน่�ให้เพิ�มขึ�นริ้อยลิะ 100
  โดยในป็ี 2562 บริิษััทฯ ได้ริับริ�งวัลินวัตกัริริม 2 ริ�งวัลิชมเชย ป็ริะเภัท ส์ินค้� ค่อ ผลิิตภััณฑ์์ข้�วต้มคัพกัึ�งส์ำ�เริ็จำ 
ริูป็ แลิะข้�วกัึ�งส์ำ�เริ็จำริูป็ จำ�กัโคริงกั�ริป็ริะกัวดนวัตกัริริมเคริ่อส์หพัฒน์ ป็ริะจำำ�ป็ี 2562
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122 บริิษััท ไทยเพริซิิเดนท์ฟููดส์์ จำำ�กััด (มห�ชน)

น์วิัต่กิรรมรักิษ์โลกิ

 ค่าร์บอน์ฟุุต่พัริ�น์ทั์ของผิลิต่ภัณฑ์์
  บริษิัทัฯ ตริะหนักัดถึ่ึงปั็ญห�ของกั�ริเป็ล่ิ�ยนแป็ลิงส์ภั�วะในบริริย�กั�ศึของโลิกั ท่�เป็็นหน้�ท่�ของทกุัคนในทกุัป็ริะเทศึ 
ต้องช่วยกัันดูแลิ บริิษััทฯ จำึงยังคงดำ�เนินกั�ริเริ่�องฉลิ�กัค�ริ์บอนในผลิิตภััณฑ์์อ�ห�ริกัึ�งส์ำ�เริ็จำริูป็อย่�งต่อเน่�องทุกัป็ี ริวมถึึง 
แนวคิดกั�ริใช้บริริจำุภััณฑ์์ริ่ไซิเคิลิให้ม�กัขึ�น ลิดป็ริิม�ณกั�ริใช้พลิ�ส์ติกั ในผลิิตภััณฑ์์ใหม่เท่�ท่�ม่โอกั�ส์ ในป็ี 2562 บริิษััทฯ 
ม่ผลิิตภััณฑ์์เข้�ริ่วมโคริงกั�ริ “ค�ริ์บอนฟุูตพริิ�นท์ผลิิตภััณฑ์์” จำำ�นวน 4 ริ�ยกั�ริ ได้แกั่ เส์้นหม่�กัึ�งส์ำ�เริ็จำริูป็ม�ม่�ริส์นำ��ใส์ 
ริส์ต้มยำ� ริส์เย็นต�โฟู แลิะริส์เย็นต�โฟูต้มยำ�หม้อไฟู

264 g

248 g

245 g

237 g

ประเภทำผู้ลิ้ตภัณฑ์์

ผิลิต่ภัณฑ์์เสั้น์ห่มี�กิ่�งสัำาเร็จรูปี
รสัน์ำ�าใสั (g of CO

2
)

ผิลิต่ภัณฑ์์เสั้น์ห่มี�กิ่�งสัำาเร็จรูปี
รสัต่้มยำากิุ้ง (g of CO

2
)

ผิลิต่ภัณฑ์์เสั้น์ห่มี�กิ่�งสัำาเร็จรูปี
รสัเย็น์ต่าโฟุ (g of CO

2
)

ผิลิต่ภัณฑ์์เสั้น์ห่มี�กิ่�งสัำาเร็จรูปี
รสัเย็น์ต่าโฟุห่ม้อไฟุ (g of CO

2
)

ป	ี2562
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น์วิัต่กิรรมกิารผิลิต่

 นอกัเหน่อจำ�กักั�ริพัฒน�ผลิิตภััณฑ์์ในริส์ช�ติใหม่ๆ ให้อริ่อยถึูกัใจำผู้บริิโภัคแลิ้ว บริิษััทฯ ยังได้ม่กั�ริป็ริับป็ริุงส์�ยกั�ริ 
ผลิิตเพ่�อเพิ�มคว�มได้เป็ริ่ยบในกั�ริแข่งขันด้�นต้นทุนกั�ริผลิิตป็ริะกัอบด้วย ซิึ�งในป็ี 2562 บริิษััทฯ ได้พิจำ�ริณ�ใช้นวัตกัริริม 
ใหม่ๆ ม�ป็ริับป็ริุงขบวนกั�ริผลิิตโดยลิดกั�ริใช้พลิังง�น แลิะลิดกั�ริใช้แริงง�น ดังน่�

 • ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) บริิษััทฯ เลิ็งเห็นถึึงคว�มส์ำ�คัญแลิะป็ริะโยชน์ในกั�ริดำ�เนินธุุริกัิจำท่�ยั�งย่น 
โดยส์อดคลิ้องกัับเป็้�หม�ย SDGs ท่� 9 “Industry, Innovation and Infrastructure” ด้�นกั�ริพัฒน�กัริะบวนกั�ริผลิิตโดยนำ� 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) หริ่อป็ัญญ�ป็ริะดิษัฐ์ หริ่อกั�ริทำ�ให้คอมพิวเตอริ์ม่คว�มส์�ม�ริถึคลิ้�ยมนุษัย์ม�ป็ริะยุกัต์ใช ้
ง�น เบ่�องต้นได้พัฒน�นำ�หุ่นยนต์ (ROBOT) ม�ทำ�ง�นในกั�ริจำับซิองผลิิตภััณฑ์์บริริจำุลิงกัลิ่องแทนตำ�แหน่งคนท่�ต้องทำ�ง�นซิำ��ๆ 
เป็็นเวลิ�น�นๆ เพ่�อแกั้ป็ัญห�ภั�วะกั�ริข�ดแคลินแริงง�น กั�ริเจำ็บป็่วยจำ�กักั�ริทำ�ง�น แลิะป็ัญห�คว�มผิดพลิ�ดท่�เกัิดจำ�กั 
คว�มเหน่�อยลิ้� เน่�องจำ�กักั�ริทำ�ง�นซิำ��ๆ เป็็นเวลิ�น�น นอกัจำ�กัน่�กั�ริใช้ ROBOT ยังช่วยเพิ�มป็ริะส์ิทธุิภั�พกั�ริผลิิต แลิะ
ลิดกั�ริส์ูญเส์่ยเน่�องจำ�กัลิดคว�มผิดพลิ�ด ทำ�ให้ป็ริิม�ณง�นท่�ได้ม่คุณภั�พส์มำ��เส์มอแลิะแน่นอน ในป็ี 2562 ต่อเน่�องจำ�กั 
ป็ีกั่อนท่�บริิษััทฯ ได้เลิ่อกัส์�ยกั�ริผลิิตส์�ยหนึ�งในโริงง�นผลิิตท่�จำังหวัดลิำ�พูน ให้เป็็น MODEL LINE หริ่อส์�ยกั�ริผลิิตต้นแบบ 
ซิึ�งถึ่อเป็็นโคริงกั�รินำ�ริ่องท่�จำะใช้เทคโนโลิย่ท่�เหม�ะส์มเข้�ม�ป็ริับป็ริุงพัฒน� แลิะหลิังจำ�กัทำ�กั�ริทดลิองแลิ้ววัดป็ริะส์ิทธุิภั�พ 
ได้ผลิเป็็นท่�น่�พอใจำ ส์�ม�ริถึป็ริะหยัดค่�ใช้จำ่�ยต่อป็ีได้ป็ริะม�ณ 131,000 บ�ทต่อส์�ยกั�ริผลิิต แลิะลิดกั�ริส์ูญเส์่ยได้ริ้อยลิะ  
50 ดังนั�นจำึงดำ�เนินกั�ริขย�ยผลิโดยนำ�ไป็ใช้กัับส์�ยกั�ริผลิิตอ่�นๆ ท่�โริงง�นผลิิตจำังหวัดริ�ชบุริ่ จำำ�นวน 2 เคริ่�อง แลิะท่�จำังหวัด 
ชลิบุริ่ จำำ�นวน 5 เคริ่�อง โดยม่แผนจำะติดตั�งเพิ�มเติมอ่กัในป็ีต่อไป็

 • ส์�ยกั�ริผลิิตบะหม่�กัึ�งส์ำ�เริ็จำริูป็ใหม่ของโริงง�นศึริ่ริ�ช� จำังหวัดชลิบุริ่ เป็็นกั�ริลิงทุนส์�ยกั�ริผลิิตใหม่เพ่�อทดแทน 
ส์�ยกั�ริผลิิตเดิมท่�ม่อ�ยุกัว่� 30 ป็ี โดยเคริ่�องจำักัริส์�ยกั�ริผลิิตใหม่น่�ม่กัำ�ลิังกั�ริผลิิตท่� 300 ซิอง / น�ท่ แลิะม่จำุดเด่น 3 ป็ริะกั�ริ 
เม่�อเท่ยบกัับเคริ่�องจำักัริชุดเดิม ค่อ 1) ลิดกั�ริใช้พลิังง�นไอนำ��ริ้อยลิะ 40 ในส์่วนนึ�งเส์้นด้วยริะบบ stream Ejector 2) ลิดแริงง�น 
2 คน/กัะ กั�ริผลิิตในส์่วนท่�ต้องใช้คนจำัดกั้อนบะหม่�กั่อนลิงกัริะทะทอด 3) ลิดป็ริิม�ณนำ��มันท่�ใช้ทอดกั้อนบะหม่�ริ้อยลิะ 12.5 
ด้วยกั�ริออกัแบบกัริะทะทอดใหม่
 • ส์�ยกั�ริผลิิตข้�วต้มกัึ�งส์ำ�เริ็จำริูป็แบบอัตโนมัติท่�โริงง�นผลิิตบ้�นโป็่ง จำังหวัดริ�ชบุริ่ บริิษััทฯ ม่กั�ริวิจำัยแลิะพัฒน� 
ส์�ยกั�ริผลิิตจำ�กัรูิป็แบบกัึ�งอัตโนมัติเป็็นแบบอัตโนมัติท่�ต่อเน่�อง ลิดขั�นตอนกั�ริผลิิตท่�ซิับซิ้อนยุ่งย�กัให้ง่�ยขึ�นแลิะส์�ม�ริถึ 
ควบคุมพ�ริ�มิเตอริ์ต่�งๆ ได้อย่�งแม่นยำ� แลิะป็ลิอดภััยต่อผู้ควบคุมง�น โดยส์�ม�ริถึเพิ�มป็ริิม�ณกั�ริผลิิตได้ 3 เท่� เม่�อ 
เท่ยบกัับส์�ยกั�ริผลิิตเดิม เพ่�อตอบส์นองคว�มต้องกั�ริของตลิ�ดท่�เติบโตอย่�งริวดเริ็ว ส์่งผลิให้ม่ยอดข�ยส์ินค้�กัลิุ่มข้�วต้ม 
กัึ�งส์ำ�เริ็จำริูป็เติบโตเป็็น 2 เท่�จำ�กัป็ีกั่อน 
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8.	การมีส่วนร่วมพััฒนาชุ่มช่นแล้ะสังคม

 บริษิัทัฯ มน่โยบ�ยดำ�เนนิธุุริกัจิำควบคูไ่ป็พร้ิอมกัับกั�ริทำ�ง�นร่ิวมกัับชมุชนแลิะส์งัคมโดยมุง่เน้นด้�นกั�ริพัฒน�คุณภั�พ 
ช่วิตผู้ด้อยโอกั�ส์ กั�ริศึึกัษั�แลิะเย�วชน กั�ริอนุริักัษั์ส์ิ�งแวดลิ้อม ตลิอดจำนกั�ริพัฒน�คุณภั�พช่วิตของชุมชน กั�ริอยู่ริ่วมกัับ 
ชุมชนอย่�งยั�งย่น กั�ริอนุริักัษั์ป็ริะเพณ่แลิะวัฒนธุริริมท้องถึิ�นส์นับส์นุนกัิจำกัริริมวันส์ำ�คัญท�งศึ�ส์น� ริวมไป็ถึึงกั�ริม่ส์่วนริ่วม 
ในกั�ริแกั้ป็ัญห�ในชุมชน อ่กัทั�งยังม่กั�ริส์่งเส์ริิมให้พนักัง�นได้ม่ส์่วนริ่วมในกั�ริพัฒน�ส์ังคมในทุกัโอกั�ส์

 1. ด้าน์พััฒน์าคุ่ณภาพัชีวิิต่ผิู้ด้อยโอกิาสั บริิษััทฯ ให้คว�มส์ำ�คัญในกั�ริพัฒน�คุณภั�พช่วิตของผู้ด้อยโอกั�ส์ ได้ม่ 
คว�มริู้เกั่�ยวกัับกั�ริป็ริะกัอบอ�ช่พอิส์ริะ ส์ริ้�งริ�ยได้ให้แกั่ตนเองแลิะคริอบคริัวได้ใช้เวลิ�ว่�งให้เกัิดป็ริะโยชน์ ส์ริ้�งคุณค่�ให้ 
กัับตนเอง 

 • กิิจกิรรมสั่งเสัริมและพััฒน์าคุ่ณภาพัชีวิิต่ค่น์พัิกิาร 
  ในป็ี 2562 บริิษััทฯ ริ่วมส์่งเส์ริิมแลิะพัฒน�คุณภั�พช่วิตคนพิกั�ริ ต�มพริะริ�ชบัญญัติส์่งเส์ริิมแลิะพัฒน�คุณภั�พ
ช่วิตคนพิกั�ริ พ.ศึ. 2550 โดยให้กั�ริส์นับส์นุนกั�ริส์ริ้�งอ�ช่พแกั่คนพิกั�ริ ต�ม พริะริ�ชบัญญัติส์่งเส์ริิมแลิะพัฒน�คุณภั�พช่วิต 
คนพิกั�ริ พ.ศึ. 2550 ม�ตริ� 35 จำำ�นวน 32 ส์ิทธุิ� ได้แกั่ 
 - อ�ช่พช่�งซิ่อมเคริ่�องป็ริับอ�กั�ศึ  4 ส์ิทธุิ� 
 - อ�ช่พช่�งว�ดภั�พ  3 ส์ิทธุิ� 
 - ส์นับส์นุนอ�ช่พริ้�นค้�ของชำ� 2 ส์ิทธุิ� 
 - ส์นับส์นุนอ�ช่พเคริ่�องซิักัผ้�หยอดเหริ่ยญ 1 ส์ิทธุิ�
 - ส์นับส์นุนอ�ช่พริถึส์�มลิ้อพ่วงข�ยอ�ห�ริส์ำ�เริ็จำริูป็ 1 ส์ิทธุิ�
 - จำ้�งง�นมูลินิธุิช่วยคนป็ัญญ�อ่อน  10 ส์ิทธุิ� ได้แกั่ 
  1. โริงเริ่ยนป็ัญญ�วุฒิกัริ   ได้ริับกั�ริจำ้�งง�นจำำ�นวน  7  ส์ิทธุิ�    
  2. ศึูนย์ฝ่ึกัอ�ช่พป็ัญญ�ค�ริ   ได้ริับกั�ริจำ้�งง�นจำำ�นวน  3  ส์ิทธุิ�  
 - โคริงกั�ริมูลินิธุินวัตกัริริมเพ่�อส์ังคม 11 ส์ิทธุิ� ได้แกั่ 
  1. นวดผ่อนคลิ�ยพนักัง�นบริิษััท ไทยเพริซิิเดนท์ฟููดส์์ จำำ�กััด (มห�ชน) จำำ�นวน 3 ส์ิทธุิ� 
  2. ส์�ธุ�ริณส์ุขแลิะริพ.ส์่งเส์ริิมส์ุขภั�พตำ�บลิ (จำ.เช่ยงริ�ย) จำำ�นวน 5 ส์ิทธุิ� 
  3. ศึูนย์กั�ริศึึกัษั�พิเศึษัแลิะริริ.ริ�ชป็ริะช�นุเคริ�ะห์ (จำ.ลิำ�พูน) จำำ�นวน 4 ส์ิทธุิ�

 
 • โค่รงกิาร “มาม่าจิต่อาสัา”
  บริิษััทฯ ได้ดำ�เนินโคริงกั�ริ “จำิตอ�ส์�ช่วยเหลิ่อเส์ริิมส์ริ้�งพัฒน�กั�ริเด็กัแริกัเกัิด ถึึง 5 ป็ี” ให้กัับเด็กัๆ ท่�มูลินิธุิ 
เด็กัอ่อนในส์ลิัม บ้�นแห่งคว�มหวัง อ่อนนุช 88 กัริุงเทพฯ ในป็ี 2562 ได้ดำ�เนินโคริงกั�ริอย่�งต่อเน่�อง โดยม่กัิจำกัริริมต่�งๆ ดังน่�

	 วันทีำ�	 กิจกรรมจิตอำาสา

  27 กัุมภั�พันธุ์ 2562 เลิ่�นิท�นกัริะต่�ยกัับเต่�                                    

  29 เมษั�ยน 2562 ศึิลิป็ป็ริะดิษัฐ์ผ่เส์่�อริ่�เริิง                                 

  28 มิถึุน�ยน 2562 ศึิลิป็ป็ริะดิษัฐ์ ป็.ป็ลิ� ป็ันริักั ป็ันส์ุข                              

  7 ส์ิงห�คม 2562 ศึิลิป็ป็ริะดิษัฐ์นกัฮููกัของหนู                                  

  26 กัันย�ยน 2562 เส์ริิมทักัษัะกั�ริเริ่ยนริู้ด้วยส์่�อวิด่ทัศึน์                             

  25 ธุันว�คม 2562 Mini Party Merry Christmas                            
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รายงานประจำำาปี 2562 125

 โคริงกั�ริดังกัล่ิ�วมุง่หวังเพ่�อให้เด็กัๆ ส์�ม�ริถึเข้�ส์งัคมกัับเพ่�อนในวยัเดย่วกัันได้ด ่ มก่ั�ริพัฒน�กั�ริเริย่นริูใ้นแต่ลิะด้�น 
เช่น ด้�นริ่�งกั�ย ส์ติป็ัญญ� อ�ริมณ์ จำิตใจำแลิะส์ังคม กั�ริพัฒน�กั�ริท่�ลิ่�ช้�ให้ได้ริับกั�ริกัริะตุ้นให้ม่พัฒน�กั�ริท่�ส์มวัย 
แลิะได้ริับกั�ริริักัษั�ท่�ถึูกัต้องในริ�ยท่�ม่คว�มผิดป็กัติม�กั ซิึ�งจำะทำ�ให้เด็กัๆ นั�นเติบโตเป็็นผู้ใหญ่ท่�ม่คุณภั�พในอน�คต อ่กัทั�งเพ่�อ 
ให้เด็กัม่ริ่�งกั�ยแข็งแริงส์มบูริณ์ เคลิ่�อนไหวคลิ่องแคลิ่ว ส์�ม�ริถึช่วยเหลิ่อตนเองได้ ม่อ�ริมณ์แจำ่มใส์ ริู้จำักัควบคุมอ�ริมณ์ 
เข้�กัับผู้อ่�นได้ด่ ม่คว�มมั�นใจำ กัลิ้�แส์ดงคว�มคิดเห็น ฝ่ึกัส์ม�ธุิให้กัับเด็กัๆ ม่คว�มฉลิ�ดทั�งท�งป็ัญญ� (IQ) อ่กัทั�งคว�มฉลิ�ด 
ท�งอ�ริมณ์ (EQ) เส์ริิมส์ริ้�งส์ภั�พจำิตใจำให้ส์ดช่�นแจำ่มใส์ แลิะม่คว�มส์นใจำเริ่ยนริู้ส์ิ�งริอบตัว

 2. ด้าน์พััฒน์ากิารศ่กิษาและเยาวิชน์ บริิษััทฯ ให้คว�มส์ำ�คัญในกั�ริพัฒน�เย�วชน เพ่�อเป็็นกัำ�ลิังส์ำ�คัญในอน�คต
แลิะเติบโตเป็็นผู้ใหญ่ท่�ม่คุณภั�พ

 • สัน์ับสัน์ุน์กิิจกิรรมทัางกิารศ่กิษา โค่รงกิารโรงเรียน์วิัน์เสัาร์ “Saturday School Season 8”
  บริิษััทฯ ให้กั�ริส์นับส์นุนผลิิตภััณฑ์์บะหม่�กัึ�งส์ำ�เริ็จำริูป็ตริ� “ม�ม่�” แลิะขนมป็ังกัริอบตริ� “โฮูมม่” เพ่�อเป็็นอ�ห�ริ 
ว่�งในกัิจำกัริริมกั�ริเริ่ยนกั�ริส์อนโคริงกั�ริโริงเริ่ยนวันเส์�ริ์ Saturday School Season 8 ป็ริะจำำ�ป็ี 2562 ริะยะเวลิ� 10 วัน โดยม่ 
โริงเริย่นท่�เข้�ร่ิวมกิัจำกัริริมกัับท�งมลูินธิุโิริงเริย่นวันเส์�ร์ิ จำำ�นวน 9 โริงเริย่น อนัได้แก่ั โริงเริย่นแก่ันทองอปุ็ถึมัภ์ั โริงเริย่นเพ่�ยนพิน 
อนสุ์ริณ์ โริงเริย่นแจำงร้ิอนวิทย� โริงเริย่นมัธุยมวดัดสุ์ติ�ริ�ม โริงเริย่นวัดป็ทมุวริ�ริ�ม โริงเริย่นวัดเกั�ะส์วุริริณ�ริ�ม โริงเริย่นวดั 
อ่�งแกั้ว โริงเริ่ยนริ�ชวินิตป็ริะถึมบ�งแค แลิะโริงเริ่ยนวัดดวงแข 
  โคริงกั�ริโริงเริ่ยนวันเส์�ริ์ Saturday School เป็็นกัลิุ่มคนริุ่นใหม่ท่�ได้จำัดตั�ง มูลินิธุิโริงเริ่ยนวันเส์�ริ์ Saturday 
School โดยม่วัตถึุป็ริะส์งค์หลิักัในกั�ริส์่งเส์ริิมแลิะพัฒน�กั�ริศึึกัษั�ไทยนอกัเหน่อจำ�กัวิช�ท่�เริ่ยนในโริงเริ่ยน ซิึ�งทำ�ให้กัับเด็กั
ไทยท่�ด้อยโอกั�ส์ในเขตพ่�นท่�กัริุงเทพฯ ได้ม่โอกั�ส์ในกั�ริพัฒน�ศึักัยภั�พท่�แท้จำริิงของตัวเองส์ูงส์ุด ทั�งท�งด้�นริ่�งกั�ย จำิตใจำ  
ตลิอดจำนไป็ถึึงคว�มฝั่นในส์ิ�งท่�เข�อย�กัจำะเป็็นผ่�นกัจิำกัริริมท่�พวกัเข�อย�กัจำะเริย่นริู ้กั�ริให้กั�ริส์นบัส์นนุกัจิำกัริริมท�งกั�ริศึึกัษั� 
กัับเย�วชนของป็ริะเทศึ จำึงถึ่อเป็็นส์่วนหนึ�งในกั�ริริ่วมพัฒน�ส์ังคมท่�ยั�งย่น ซิึ�งส์่งผลิให้เย�วชนได้ม่โอกั�ส์ในกั�ริพัฒน�ตนเอง 
เติบโตเป็็นพลิเม่องท่�ม่คุณธุริริม ม่คว�มริู้คว�มส์�ม�ริถึแลิะม่ศึักัยภั�พในกั�ริดำ�เนินช่วิตในส์ังคม 
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 • Summer Kids
      บริิษััทฯ ได้จำัดทำ�โคริงกั�ริ Summer Kids โดยม่วัตถึุป็ริะส์งค์เพ่�อให้ลิูกัของพนักัง�นบริิษััทฯ ใช้เวลิ�ว่�งให้เกัิด 
ป็ริะโยชน์ ส์่งเส์ริิมกั�ริเริ่ยนริู้ในด้�นต่�งๆ ทั�งเชิงวิช�กั�ริแลิะทักัษัะช่วิต เน้นกั�ริริู้จัำกัแกั้ป็ัญห� กัลิ้�แส์ดงออกั แลิะกั�ริ 
แบ่งป็ันนำ��ใจำ นอกัจำ�กัน่� ยังเป็็นกั�ริส์่งเส์ริิมให้พนักัง�นบริิษััทฯ ท่�ม่คว�มริู้คว�มส์�ม�ริถึได้แส์ดงศึักัยภั�พในกั�ริเป็็นคริูอ�ส์� 
ถึ่�ยทอดคว�มริู้ให้เด็กัๆ ในกัิจำกัริริมต่�งๆ โดยได้จำัดโคริงกั�ริน่�ท่�ส์ำ�นักัง�นใหญ่แลิะโริงง�นทั�ง 5 แห่ง

 3. ด้าน์กิารอน์ุรักิษ์สัิ�งแวิดล้อมและทัรัพัยากิรธรรมชาต่ิ บริิษััทฯ ได้ให้คว�มส์ำ�คัญกั�ริดูแลิริักัษั�ส์ิ�งแวดลิ้อมแลิะ 
ทริัพย�กัริธุริริมช�ติของชุมชนให้น่�อยู่ โดยได้ดำ�เนินโคริงกั�ริต่�งๆ ริ่วมกัับชุมชนดังน่� 

 • กิิจกิรรมสัร้างฝายชะลอน์ำ�า
  เม่�อวันท่� 28 กัันย�ยน 2562 ตัวแทนพนักัง�น 
โริงง�นศึริ่ริ�ช�ริ่วมกัิจำกัริริม โคริงกั�ริส์ริ้�งฝ่�ยชะลิอนำ�� ต�ม
ริอยพ่อ “ริักัษั์ป็่� ส์ริ้�งฝ่�ย  ส์ริ้�งส์�ยนำ��  ค่นช่วิตส์ู่ป็่�” ริ่วม 
กัับศึูนย์วิจำัยแลิะเต่อนภััยมลิพิษัโริงง�นภั�คตะวันออกั แลิะ 
ชมริม IRPC off Road Club ในพ่�นท่�ป่็�ต้นนำ��บริเิวณเข�ส์ำ�นกัั 
ชะมด ซิึ�งอยู่ในพ่�นท่�ริอยต่อของศึูนย์วิจำัยแลิะเต่อนภััยมลิพิษั 
โริงง�นภั�คตะวนัออกั แลิะเขตริักัษั�พนัธุุ์ส์ัตว์ป็่�เข�เข่ยวเข� 
ชมภู่ั โดยทำ�ฝ่�ยนำ��ล้ินบริเิวณเชิงเข� แลิะบริเิวณนำ��ตกับนเข� 
เพ่�อเพิ�มคว�มชุ่มช่�นให้กัับพ่�นท่� ลิดคว�มแห้งแลิ้ง แลิะลิด 
อัตริ�กั�ริเกัิดไฟูป็่�

 • งาน์ปีรับปีรุงฝาทั่อระบายน์ำ�าของชุมชน์ 
  เม่�อวันท่� 10 เมษั�ยน 2562 ตัวแทนบริิษััทฯ ได้
ลิงพ่�นท่�บริิเวณหน้�โริงง�นบ้�นโป็่ง 1 ริ่วมกัับช�วบ้�นหมู่ 14 
แลิะ หมู่ 15 ต.ป็�กัแริต อ.บ้�นโป็่ง จำ.ริ�ชบุริ่ เน่�องจำ�กัเกัิด 
ป็ัญห�ท่อริะบ�ยนำ��อุดตัน จำึงได้ป็ริะส์�นง�นกัับท�ง อบต. 
ป็�กัแริต โดยได้ส์่งริถึดับเพลิิงม�ดำ�เนินกั�ริเป็่�ท่อริะบ�ยนำ�� 
เพ่�อให้นำ��ไหลิได้ส์ะดวกั โดยดำ�เนินกั�ริเป็ิดฝ่�ท่อ แลิะแกั้ไข 
ป็ริับป็ริุงฝ่�ท่อท่�ชำ�ริุด เพ่�อให้เกัิดคว�มป็ลิอดภััยแลิะคว�ม 
ส์ะดวกัในกั�ริเดินท�ง  

 • สัน์ับสัน์ุน์กิารขุดลอกิคู่ค่ลองใน์ชุมชน์ 
  เม่�อวันท่� 16 กัันย�ยน 2562 บริิษััทฯ ส์นับส์นุน 
กั�ริลิอกัคูคลิองของชุมชน หมู่ 15 ต.ป็�กัแริต อ.บ้�นโป็่ง 
จำ.ริ�ชบรุิ ่ ซึิ�งอยู่บริเิวณริอบโริงง�นบ้�นโป่็ง โดยขุดลิอกัคูคลิอง 
เพ่�อให้เป็็นคลิองท่�ริะบ�ยนำ��ได้ส์ะดวกั นอกัจำ�กัน่� ยงัม ่ ส์.ส์. 
เขตพ่�นท่�บ้�นโป็่ง แลิะส์ม�ชิกั อบต.ป็�กัแริต ได้ม�ช่วยดูแลิ
ติดต�มคว�มค่บหน้�โคริงกั�ริด้วย
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 4. ด้าน์พััฒน์าคุ่ณภาพัชีวิิต่ของชุมชน์  บริิษััทฯ ได้ให้คว�มส์ำ�คัญของกั�ริพัฒน�คุณภั�พช่วิตของคนในชุมชน ซิึ�ง 
เน้นในพ่�นท่�ชนบทห่�งไกัลิคว�มเจำริิญ เพ่�อให้คนในชุมชนส์�ม�ริถึอยู่ริ่วมกัันในส์ังคมได้อย่�งเหม�ะส์มแลิะส์งบส์ุข ไม่เป็็นภั�ริะ 
แลิะไม่เกัิดป็ัญห�แกั่ส์ังคม โดยบริิษััทฯ ได้ส์่งเส์ริิมแลิะส์นับส์นุนป็ัจำจำัยคว�มจำำ�เป็็นขั�นพ่�นฐ�นให้ชุมชน เพ่�อให้คนในชุมชนได้ 
ม่คุณภั�พช่วิตท่�ด่ขึ�นเข้มแข็งแลิะยั�งย่น

 • สัน์ับสัน์ุน์ผิลิต่ภัณฑ์์บริษัทัฯ เน์ื�องใน์
วิัน์เด็กิแห่่งชาต่ิ
  ท�งบริิษััทฯ ได้ให้กั�ริส์นับส์นุนผลิิตภััณฑ์์ให้ 
กัับโริงเริ่ยนต่�งๆ หน่วยริ�ชกั�ริ องค์กัริภั�ยนอกัแลิะชุมชน  
เพ่�อนำ�ไป็จำัดกัิจำกัริริม เน่�องในวันเด็กัแห่งช�ติป็ริะจำำ�ป็ี 2562 
ในวันเส์�ริ์ท่� 12 มกัริ�คม 2562 จำำ�นวน 24 แห่ง โดยส์นับส์นุน 
ผลิิตภััณฑ์์ริวม 49 ห่บ

 • สัน์ับสัน์ุน์ผิลิต่ภัณฑ์์บริษัทัฯ กิิจกิรรม
“สั่งน์้องเดิน์ทัางปีลอดภัย ไปี-กิลับ รับเทัศกิาลสังกิราน์ต่์ 
และกิารรณรงค่์ขับขี�ปีลอดภัย สัวิมห่มวิกิน์ิรภัย
ค่าดเข็มขัดน์ิรภัย 100%”
  บริิษััทฯ ได้ให้กั�ริส์นับส์นุนผลิิตภััณฑ์์จำำ�นวน  
1,000 ถึ้วย ให้กัับศึูนย์คว�มป็ลิอดภััยเคริ่อส์หพัฒน์ ในช่วง 
เทศึกั�ลิส์งกัริ�นต์ กัจิำกัริริม “ส่์งน้องเดินท�งป็ลิอดภััย ไป็-กัลัิบ 
ริบัเทศึกั�ลิส์งกัริ�นต์ แลิะกั�ริริณริงค์ขับข่�ป็ลิอดภัยั ส์วมหมวกั 
นิริภััย ค�ดเข็มขัดนิริภััย 100%” เพ่�อส์่งเส์ริิมให้ตริะหนักัถึึง 
คว�มส์ำ�คัญในเร่ิ�องคว�มป็ลิอดภััย เม่�อวันท่� 3 เมษั�ยน 
2562 ท่�ผ่�นม�

 • สัน์ับสัน์ุน์ผิลิต่ภัณฑ์์บริษัทัฯ กิิจกิรรม
“มุ่งมั�น์ แก้ิไข ขจัดภัยยาเสัพัติ่ด” วัิน์ต่่อต้่าน์ยาเสัพัติ่ดโลกิ
  บริษิัทัฯ ได้ให้กั�ริส์นบัส์นนุผลิติภััณฑ์์จำำ�นวน 72 
ถึ้วย แลิะส์่งตัวแทนพนักัง�นเข้�ริ่วมกัิจำกัริริมกัับท�งอำ�เภัอ 
ศึริร่ิ�ช� ในวนัต่อต้�นย�เส์พตดิโลิกั วนัท่� 26 มถิึนุ�ยน 2562 
เพ่�อริณริงค์ให้ทุกัภั�คส์่วนเลิ็งเห็นคว�มส์ำ�คัญในกั�ริแกั้ไข 
ป็ัญห�ย�เส์พติด

 • กิิจกิรรมวิัน์เด็กิแห่่งชาต่ิ 2562
  เม่�อวันท่� 11 มกัริ�คม 2562 บริิษััทฯ ได้ให้กั�ริ 
ส์นับส์นุนมอบอุป็กัริณ์กั่ฬ� เช่น ฟูุตบอลิ วอลิเลิ่ย์บอลิ แลิะ 
แบดมินตัน ให้กัับท�งโริงเริ่ยนบ้�นห้วยป็ริ�บ ต.ม�บย�งพริ 
อ.ป็ลิวกัแดง จำ.ริะยอง เพ่�อให้เด็กันักัเร่ิยนได้ใช้ในกั�ริเริ่ยน 
กั�ริส์อน หริ่อเพ่�อใช้เลิ่นออกักัำ�ลิังกั�ยให้เกิัดป็ริะโยชน์ใน 
เวลิ�ว่�ง
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 • โค่รงกิารแต่้มฝัน์-ปีัน์รักิ จากิพัี�สัู่น์้อง 
  เน่�องจำ�กัเป็็นโคริงกั�ริต่อเน่�อง เม่�อวันท่� 15  
กัันย�ยน 2562 บริษิัทัฯ ได้ร่ิวมเป็็นส่์วนหนึ�งใน “โคริงกั�ริแต้มฝั่น 
ปั็นริักั พ่�ไม่ทิ�งน้อง ณ โริงเริ่ยนบ้�นเต้�ป็ูนห�ย ต.ห้วยย�ง 
อ.แกัลิง จำ.ริะยอง ป็ริะจำำ�ป็ี 2562” ในป็ีน่�พ่�ๆ หลิ�ยท่�น  
ได้กัลิบัไป็ไป็ห�น้อง ในกิัจำกัริริมท่�ว่� “ซ่ิอมแซิม แต้มส์ ่พ่�ไม่ทิ�ง 
น้อง” ในคริั�งน่�ท�งบริิษััทฯ ได้ริ่วมทำ�กัิจำกัริริมจำิตอ�ส์�ในกั�ริ 
ซิ่อมแซิม แลิะท�ส์่อุป็กัริณ์เคริ่�องเลิ่น ท่�ส์น�มเด็กัเลิ่นของ 
ท�งโริงเริ่ยน แลิะยังได้ริ่วมมอบผลิิตภััณฑ์์ท่�เป็็นหม่�ป็ริะหยัด 
ของบริิษััทฯ ให้กัับท�งโริงเริ่ยนได้ทำ�อ�ห�ริ เช่น ผัดม�ม่� 
แลิะกั๋วยเต่�ยว เลิ่�ยงเด็กัๆ แลิะผู้เข้�ริ่วมกัิจำกัริริมในม่�ออ�ห�ริ 
เท่�ยงของวันนั�น พริ้อมทั�งมอบเคริ่�องนุ่งห่ม ตุ๊กัต� อุป็กัริณ์ 
เคริ่�องเข่ยน ริวมถึึงขนม ท่�พนักัง�นริ่วมกัันบริิจำ�ค เพ่�อให้ 
น้องๆ นำ�ไป็ใช้ป็ริะโยชน์ในชวิ่ตป็ริะจำำ�วัน แลิะถ่ึอเป็็นกั�ริส์ร้ิ�ง 
ส์ัมพันธุ์ท่�ด่ต่อโริงเริ่ยนแลิะชุมชนอ่กัด้วย

 • แบ่งปีัน์ : เพัื�อน์้อง ณ โรงเรียน์ผิาต่้าย 
ต่.แม่ลาน์ อ.ลี� จ.ลำาพัูน์ 
  เม่�อวนัท่� 21 มถิึนุ�ยน 2562  บริษิัทัฯ ร่ิวมกัับบริษิัทั 
เอกัชน หน่วยง�นริ�ชกั�ริในจัำงหวดัลิำ�พนู ร่ิวมกัจิำกัริริม แบ่งปั็น 
เพ่�อน้อง โริงเริ่ยนผ�ต้�ย ต.แม่ลิ�น อ.ลิ่� จำ.ลิำ�พูน ซิึ�งเด็กั 
นกััเริย่นส่์วนใหญ่เป็็นเด็กัย�กัจำน คริอบครัิวแตกัแยกั มนั่กัเริย่น 
ริวม 51 คน บริิษััทฯ ได้ริ่วมส์มทบอ�ห�ริกัลิ�งวันม�ม่� 
ผัดไทย แลิะริ่วมป็ลิูกัต้นไม้ พ่ชผักัส์วนคริัว เพ่�อเป็็นอ�ห�ริ 
กัลิ�งวันให้แกั่เด็กันักัเริ่ยน

 • กิิจกิรรมวิัน์เด็กิร่วิมกิับเทัศบาลเมือง
บ้าน์โปี่ง จ.ราชบุรี
  เม่�อวนัท่� 12 มกัริ�คม 2562  บริษิัทัฯ ได้ร่ิวมจำดั 
กัิจำกัริริมวันเด็กัแห่งช�ติ ป็ริะจำำ�ป็ี 2562  ริ่วมกัับเทศึบ�ลิเม่อง 
บ้�นโป็่ง โดยจำัดขึ�นท่�บริิเวณเทศึบ�ลิเม่องบ้�นโป็่ง จำ.ริ�ชบุริ่ 
บริิษััทฯ ได้ให้กั�ริส์นับส์นุนเลิ่�ยงอ�ห�ริ ได้แกั่ ไอศึกัริ่ม ผลิไม้ 
แลิะนำ�� พริ้อมทั�งยังจำัดกัิจำกัริริมต่�งๆ ให้เด็กัๆ ริ่วมเลิ่น แลิะ 
ลิุ้นริับของริ�งวัลิม�กัม�ย โดยม่ตัวแทนพนักัง�นเป็็นผู้ริ่วม 
จำัดกัิจำกัริริม 
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 • สัน์ับสัน์ุน์ผิลิต่ภัณฑ์์บริษัทัฯ เน์ื�องใน์ 
วิัน์เด็กิแห่่งชาต่ิ
  บริษิัทัฯ ได้ให้กั�ริส์นับส์นนุผลิติภัณัฑ์์ของบริษิัทัฯ 
แกั่โริงเริ่ยน หน่วยง�นริ�ชกั�ริ แลิะชุมชนใกัลิ้เค่ยง  เพ่�อนำ�ไป็
เป็็นริ�งวลัิจำดักัจิำกัริริมในแต่ลิะส์ถึ�นท่�  เน่�องในวนัเด็กัแห่งช�ติ 
ป็ริะจำำ�ป็ี  2562  ริวมทั�งส์ิ�น 32 หน่วยง�น

 • บริจาค่ผิลิต่ภัณฑ์์บริษัทัฯ ให้่กัิบห่น่์วิยงาน์ / 
มูลนิ์ธิเพัื�อน์ำาไปีเลี�ยงเด็กิและเยาวิชน์ 
  เม่�อวันท่� 9 – 10 ตลุิ�คม 2562 บริษิัทัฯ ได้บริจิำ�ค 
ผลิิตภััณฑ์์ “ข้�วต้มคัพ ริส์หมูกัริะเท่ยม” ให้กัับ หน่วยง�น 
หริอ่มลูินธิุทิ่�ไม่แส์วงห�ผลิกัำ�ไริ ในเขตพ่�นท่�แลิะใกัล้ิเคย่ง   เพ่�อ 
นำ�ไป็จำัดทำ�เป็็นอ�ห�ริเลิ่�ยงเด็กัแลิะเย�วชน จำำ�นวน 9 แห่ง 
ได้แก่ั 1. บ้�นธุ�ริหทัย (บ้�นเลิ่�ยงเด็กัด้อยโอกั�ส์) 2. บ้�นสิ์ทธุดิ� 
(ศึนูย์พฒัน�กั�ริเด็กัพิกั�ริ) 3. ส์ถึ�นส์งเคริ�ะห์เด็กัพิกั�ริท�ง 
ส์มองแลิะป็ัญญ� จำ.ริ�ชบุริ่ 4. มูลินิธุิบ้�นม�น�โพธุ�ริ�ม 
เพ่�อส์ตริ่แลิะเด็กั 5. ส์ถึ�นพินิจำแลิะคุ้มคริองเด็กัแลิะเย�วชน 
จำ.ริ�ชบุริ่ 6. บ้�นพักัเด็กัแลิะคอบคริัว จำ.ริ�ชบุริ่ 7. ศึูนย์ฝ่ึกั 
แลิะอบริมเด็กัแลิะเย�วชน จำ.ริ�ชบรุิ ่ 8.ศูึนย์พฒัน�เด็กัพเิศึษั 
วัดห้วยหมู 9. โริงเริ่ยนหมู่บ้�นเด็กั มูลินิธุิเด็กั จำ.กั�ญจำนบุริ่  
ริวมจำำ�นวนทั�งหมด  2,370 แพ็ค

 • กิิจกิรรมต่ลาดน์ัดปีัน์บุญ่ บริจาค่เงิน์ให่้
โรงเรียน์ผิู้สัูงอายุใน์ชุมชน์
  บริิษััทฯ ได้จำัดกัิจำกัริริมตลิ�ดนัด ป็ันบุญ ป็ริะจำำ�ป็ี 
2562 ในวันท่� 1 แลิะ 2 ตุลิ�คม 2562 ท่�โริงง�นศึริ่ริ�ช� 
โดยม่พนักัง�นเข้�ริ่วมกัิจำกัริริม นำ�ของม่อส์องม�ข�ย แลิะ 
ม่กั�ริบริิจำ�คเงิน จำ�กักัิจำกัริริมน่� ได้เงินบริิจำ�คทั�งส์ิ�นจำำ�นวน 
27,169 บ�ท บริิษััทฯได้นำ�เงินส์่วนน่�ไป็บริิจำ�คให้กัับโริงเริ่ยน 
ผู้ส์ูงอ�ยุชุมชนบ้�นไริ่หนึ�ง อ.ศึริ่ริ�ช� จำ.ชลิบุริ่ เม่�อวันท่� 30 
ตุลิ�คม 2562 เพ่�อนำ�ไป็ส์ริ้�งห้องเกั็บอุป็กัริณ์ทำ�คริัวต่อไป็
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130 บริิษััท ไทยเพริซิิเดนท์ฟููดส์์ จำำ�กััด (มห�ชน)

 5. ด้าน์กิารอน์ุรักิษ์ปีระเพัณีและวิัฒน์ธรรมทั้องถิ�น์
   บริิษััทฯ ตริะหนักัแลิะเห็นคว�มส์ำ�คัญของกั�ริอนุริักัษั์ป็ริะเพณ่ แลิะวัฒนธุริริมท้องถิึ�น จำึงได้ส์นับส์นุนแลิะจัำด 
กัิจำกัริริมในชุมชน 

 • กิิจกิรรมผิู้สัูงอายุใน์วิัน์สังกิราน์ต่์
      บริิษััทฯ ได้ให้กั�ริส์นับส์นุนผลิิตภััณฑ์์ แลิะส์่งตัวแทนเข้�ริ่วมกัิจำกัริริมผู้ส์ูงอ�ยุ ป็ริะเพณ่ส์งกัริ�นต์ โดยม่กั�ริริดนำ��
ดำ�หัวผู้ส์ูงอ�ยุในชุมชน ในอำ�เภัอศึริ่ริ�ช� เพ่�อเป็็นกั�ริส์่บส์�นป็ริะเพณ่ไทย ในช่วงเทศึกั�ลิส์งกัริ�นต์
 
 • ถวิายเทัียน์พัรรษา 
  เพ่�อเป็็นกั�ริส์่บส์�นป็ริะเพณ่เข้�พริริษั� บริิษััทฯ ได้ริ่วมง�นถึว�ยเท่ยนพริริษั�ในวันเข้�พริริษั� โดยผู้บริิห�ริแลิะ 
พนักัง�นได้ริ่วมถึว�ยเท่ยนพริริษั� ผ้�อ�บนำ��ฝ่น แลิะป็ัจำจัำยริ่วมถึว�ย ณ วัดหนองคลิ้� อ.ศึริ่ริ�ช� จำ.ชลิบุริ่, ณ วัดเนินตอง 
อ.ศึริ่ริ�ช� จำ.ชลิบุริ่,  ณ วัดพริะย่น จำังหวัดลิำ�พูน

 • สัน์ับสัน์ุน์ผิลิต่ภัณฑ์์บริษัทัฯ กิิจกิรรมงาน์ปีระเพัณีบุญ่สัารทัเดือน์สัิบ
  บริิษััทฯ ได้ให้กั�ริส์นับส์นุนผลิิตภััณฑ์์ จำำ�นวน 72 ถึ้วย  ให้กัับคณะกัริริมกั�ริบริิห�ริชมริมช�วใต้ศึริ่ริ�ช� ส์ำ�หริับใช้
ในกัิจำกัริริมง�นป็ริะเพณ่บุญส์�ริทเด่อนส์ิบ วันท่� 22 กัันย�ยน 2562 เพ่�อริ่วมส์่บส์�นแลิะอนุริักัษั์วัฒนธุริริมป็ริะจำำ�ถึิ�นของพ่�น้อง
ช�วใต้ให้คงไว้ในส์ังคมไทย  
 
 • กิิจกิรรมทัอดกิฐิน์สัามัค่ค่ี ณ วิัดผิ่�งห่ลวิง อ.ทั่ามะกิา จ.กิาญ่จน์บุรี
  เม่�อวันท่� 19 ตุลิ�คม 2562 บริิษััทฯ ได้จำัดกัิจำกัริริมทอดกัฐินส์�มัคค่  เพ่�อส์มทบทุนส์ริ้�งพริะอุโบส์ถึ ณ วัดผึ�งหลิวง 
ต.อุโลิกัส์่�หม่�น อ.ท่�มะกั� จำ.กั�ญจำนบุริ่ โดยม่ผู้บริิห�ริแลิะตัวแทนพนักัง�นบริิษััทฯ เข้�ริ่วมทำ�บุญ แลิะริ่วมบริิจำ�คเงินทำ�บุญ 
ริวมทั�งส์ิ�น 105,842 บ�ท 

 6. กิิจกิรรมสัาธารณกุิศลต่่อสัังค่มและชุมชน์ บริษิัทัฯ ได้ป็ลิกูัจำติส์ำ�นึกัให้พนกััง�นมจิ่ำตส์�ธุ�ริณะพร้ิอมท่�จำะมส่่์วน 
ริ่วมในกั�ริช่วยเหลิ่อส์ังคม โดยไม่หวังผลิตอบแทน จำึงได้ส์นับส์นุนแลิะช่วยเหลิ่อกัิจำกัริริมในริูป็แบบต่�งๆ ดังน่�  
 • สัน์ับสัน์ุน์ผิลิต่ภัณฑ์์บริษัทัฯ งาน์วิิ�งกิารกิุศล “พัระพัรห่ม Charity Run 2019” กิบิน์ทัร์บุรี
          บริิษััทฯ ได้ให้กั�ริส์นับส์นุนผลิิตภััณฑ์์ (หม่�ป็ริะหยัด) จำำ�นวน 1,500 กั้อน  ให้กัับ บมจำ.ส์หพัฒน�อินเตอริ์โฮูลิดิ�ง 
ส์ำ�หริับใช้ในกั�ริป็ริะกัอบอ�ห�ริให้กัับนักัวิ�ง ในง�นวิ�งกั�ริกัุศึลิ “พริะพริหม Charity Run 2019” กับินทริ์บุริ่ เม่�อวันท่� 22 
ธุันว�คม 2562  
 • สัน์ับสัน์ุน์ผิลิต่ภัณฑ์์บริษัทัฯ งาน์กิาชาดปีระจำาปีี 2562
  บริิษััทฯ ได้ให้กั�ริส์นับส์นุนผลิิตภััณฑ์์ ให้ส์ำ�นักัง�นป็ริะกัันส์ังคมจำังหวัดชลิบุริ่ จำำ�นวน 3 ห่บ เพ่�อเป็็นของริ�งวัลิ 
ส์นับส์นุนง�นกั�ช�ดป็ริะจำำ�ป็ี 2562 วันท่� 21 ตุลิ�คม 2562

T-MAMA19-�������-92-135.indd   130T-MAMA19-�������-92-135.indd   130 24/3/2563 BE   00:3924/3/2563 BE   00:39



รายงานประจำำาปี 2562 131

 • สัน์ับสัน์ุน์งาน์กิาชาด ปีระจำาปีี 2562
  จังห่วิัดราชบุรี 
        บริิษััทฯ ส์นับส์นุนผลิิตภััณฑ์์บริิษััท เพ่�อนำ�ไป็ 
จำัดง�น “ท่องเท่�ยวริ�ชบุริ่ ของด่เม่องโอ่ง แลิะง�นกั�ช�ด 
ป็ริะจำำ�ปี็ 2562” โดยจำดัขึ�น ณ โริงยิมเนเซ่ิ�ยม อ.เมอ่ง จำ.ริ�ชบรุิ่ 
 ซึิ�งบริษิัทัฯ ได้มอบให้กับั 2 หน่วยง�น ได้แก่ั ท่�ว่�กั�ริ อ.บ้�นโป่็ง 
จำ.ริ�ชบุริ่ ในง�น “วันริวมนำ��ใจำ ช�วบ้�นโป็่ง ช่วยกั�ช�ด” 
เม่�อวันท่� 12 ม่น�คม 2562 แลิะส์ำ�นักัง�นเหลิ่�กั�ช�ด 
อ.เม่อง จำ.ริ�ชบุริ่  ในง�น “วันส์�ยธุ�รินำ��ใจำ  ส์�ยใยกั�ช�ด” 
เม่�อวันท่� 15 ม่น�คม 2562 

 • กิิจกิรรมบริจาค่ล็อต่เต่อรี�ทัี�ไม่ถูกิรางวิัล 
   บริิษััทฯ จำัดกัิจำกัริริมริับบริิจำ�คลิ็อตเตอริ่�ท่�ไม่ถึูกั 
ริ�งวัลิ โดยริวบริวมจำ�กัพนักัง�นของบริิษััทฯ แต่ลิะโริงง�น  
เพ่�อนำ�ไป็มอบให้ศึูนย์พัฒน�เด็กัพิเศึษัวัดห้วยหมู จำังหวัด 
ริ�ชบุริ่ ซิึ�งท�งศึูนย์ฯ จำะนำ�ลิ็อตเตอริ่�ม�ป็ริะดิษัฐ์เป็็นพัด 
ดอกัไม้จำันทน์ แลิะพวงหริ่ด เพ่�อนำ�ไป็จำำ�หน่�ยเป็็นริ�ยได ้
เข้�ศึูนย์พัฒน�เด็กัพิเศึษัฯ ต่อไป็  ถึ่อว่�เป็็นกั�รินำ�วัส์ดุเหลิ่อ 
ใช้ม�ส์ริ้�งเป็็นริ�ยได้ให้กัับผู้อ่�น ซิึ�งท�งบริิษััทฯ ได้นำ�ไป็มอบ 
ให้ในวันท่� 6 ม่น�คม 2562 แลิะดำ�เนินกั�ริริับบริิจำ�คอย่�ง 
ต่อเน่�อง 

 • สัน์ับสัน์ุน์เค่รื�องค่อมพัิวิเต่อร์ เพัื�อกิารศ่กิษา
ให่้โรงเรียน์ทัี�ขาดแค่ลน์
  เม่�อวันท่� 19 ม่น�คม 2562 บริิษััทฯ ได้ส์นับส์นุน
เคริ่�องคอมพิวเตอริ์ให้กัับโริงเริ่ยนในเขตพ่�นท่�ใกัลิ้เค่ยง 
โริงง�นบ้�นโป็่ง จำ.ริ�ชบุริ่ จำำ�นวน 3 โริงเริ่ยน ได้แกั่ 1.โริงเริ่ยน 
วัดหนองกับ (ขุนทองป็ริะช�นุเคริ�ะห์)  2.โริงเริ่ยนวัดโคกัหม้อ 
(ป็ริะช�ส์�มัคค่) 3.โริงเริ่ยนวัดบึงกัริะจำับ (ริัฐป็ริะช�ตันติธุน� 
นนท์) ทั�งน่�เพ่�อเป็็นส์่�อกั�ริเริ่ยนกั�ริส์อน แลิะส์่งเส์ริิมพัฒน� 
ด้�นกั�ริศึึกัษั� ด้�นกั�ริใช้เทคโนโลิย่ท่�ทันส์มัย โดยม่ตัวแทน 
บริิษััทฯ นำ�เคริ่�องคอมพิวเตอริ์ไป็มอบให้แต่ลิะโริงเริ่ยน ริวม 
จำำ�นวนทั�งหมด 16 ชุด

 • กิิจกิรรมบริจาค่โลห่ิต่ 
  บริษิัทัฯ ได้จัำดให้พนกััง�นเข้�ร่ิวมกัจิำกัริริมบริจิำ�ค 
โลิหติ  ให้กัับส์ภั�กั�ช�ดไทย  ของโริงพย�บ�ลิส์มเด็จำพริะบริม 
ริ�ชเทว่ ณ ศึริ่ริ�ช� จำ.ชลิบุริ่ แลิะส์ภั�กั�ช�ดไทย จำังหวัด 
ริ�ชบุริ่ เป็็นป็ริะจำำ�ทุกัป็ี โดยม่พนักัง�นให้คว�มส์นใจำเข้�ริ่วม
บริิจำ�คโลิหิตเป็็นจำำ�นวน 49 คน 

 

T-MAMA19-�������-92-135.indd   131T-MAMA19-�������-92-135.indd   131 24/3/2563 BE   00:3924/3/2563 BE   00:39



132 บริิษััท ไทยเพริซิิเดนท์ฟููดส์์ จำำ�กััด (มห�ชน)

GRI Content Index

 GRI 102: General Disclosures    

 1. Organizational profile     

  102-1 Name of the organization 251  

  102-2 Activities, brands, products, and services           22-23  

  102-3 Location of headquarters        251  

  102-4 Location of operations           251  

  102-5 Ownership and legal form 40  

  102-6 Markets served            22-23  

  102-7 Scale of the organization 25-26, 42-45  

  102-8 Information on employees and other workers          110  

  102-9 Supply chain           98  

  102-10 Significant changes to the organization and its supply chain  25-26  

  102-12 External initiatives 116, 121-122  

  102-13 Membership of associations 27, 109  

 2. Strategy    

     102-14 Statement from senior decision-maker 93  

     102-15 Key impacts, risks, and opportunities 102-105  

 3. Ethics and integrity   

     102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 48,94-95  

     102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics  107-109  

 4. Governance   

     102-18  Governance structure 6,48-54  

     102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental,  70, 116  

            and social topics   

     102-22 Composition of the highest governance body and its committees 6, 14-17  

     102-24 Nominating and selecting the highest governance body 53-54  

     102-25 Conflicts of interest 57-58  

     102-26 Role of highest governance body in setting purpose, vales and  76-78  

            strategy  

 Disclosures PAGE   Omission
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  102-27 Collective knowledge of highest governance body 89-90  

     102-28 Evaluating the highest governance body’s performance 84-85  

  102-29 Identifying and manage economic, environmental, and social 34, 100  

                impacts   

     102-30  Effectiveness of risk management processes      102-104  

  102-35  Remuneration policies 19-20  

     102-36  Process for determining remuneration 20, 86-87  

     102-37  Stakeholders’ involvement in remuneration 20, 62  

 5. Stakeholder Engagement   

     102-40 List of stakeholder groups           97-98  

     102-42  Identifying and selecting stakeholders             100  

     102-43  Approach to stakeholder engagement 97-98  

     102-44  Key topics and concerns raised 97-98  

 6. Reporting practice   

      102-45  Entities included in the consolidated financial statements   32-33  

      102-46  Defining report content and topic boundaries 96, 101  

      102-47 List of material topics 101  

      102-48 Restatements of information 96-101  

      102-49 Changes in reporting 96-98  

      102-50 Reporting period 96  

      102-51 Date of most recent report 96  

      102-52 Reporting cycle 96  

      102-53 Contact point for questions regarding the report 96  

 GRI 103 : Management Approach   

  103-1 Explanation of the material topic and its boundary 96, 98, 106, 110  

  103-2 The management approach and its components 93, 108-109, 118  

  103-3  Evaluation of the management approach 106, 113, 121-123  

 

 Disclosures PAGE   Omission
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134 บริิษััท ไทยเพริซิิเดนท์ฟููดส์์ จำำ�กััด (มห�ชน)

 GRI 200 : Economic                                           

 GRI 201 : Economic Performance    

  201-1 Direct economic value generated and distributed 107                                

 GRI 204 : Procurement Practices             

     204-1 Proportion of spending on local suppliers  107-108                                      

 GRI 300 : Environmental           

 GRI 302 : Energy              

  302-1 Energy consumption within the organization 117-119  

  302-4 Reduction of energy consumption 117-119  

 GRI 303 : Water    

  303-1 Water withdrawal by source 119-120  

  303-2 Water recycled and reused 119-120  

 GRI 305 : Emissions   

  305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 118-121  

  305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 118-121  

  305-3 Other indirect GHG emissions intensity 118-121  

  305-5 Reduction of  GHG emissions  118-121  

 GRI 306 : Effluents and Waste   

  306-1 Water discharge by quality and destination 119-120  

  306-2 Waste by type and disposal method 119-120  

 GRI 308: Supplier Environmental Assessment    

  308-1 New suppliers that were screened using environmental criteria 108  

 GRI 400 : Social   

 GRI 401: Employment    

  401-1 New employee hires and employee turnover 110 

 Disclosures PAGE   Omission
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 GRI 403 : Occupational Health and Safety   

  403-2 Type of injury and rates of injury, occupational disease, lost  113-114  

   days, and absenteeism, and number of work-related fatalities    

 GRI 404 : Training and Education       

  404-1 Average hours of training per year per employee 113  

  404-2 Programs for upgrading employee skills and transition 89-90, 112-113  

   assistance  programs   

 GRI 405 : Diversity and Equal Opportunity       

  405-1 Diversity of governance bodies and employees 109-111  

 GRI 412 : Human Rights Assessment    

  412-2 Employee training on human rights policies or procedures 99, 112-113  

 GRI 414 : Supplier Social Assessment   

  414-1 New suppliers that were screened using social criteria 108  

 GRI 416 : Customer Health and Safety   

  416-2 Incidents of non-compliance concerning the health and safety  114-116  

   impacts of products and services   

 GRI 417: Marketing and Labeling   

  417-1 Requirements for product and service information and labeling 115  

 Healthy and Affordable Food 116  

 Innovation  123

 Disclosures PAGE   Omission
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