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รายงานความยั่งยืน
สารจากกรรมการผู้้�อำำ�นวยการ

บริิษััท ไทยเพรซิิเดนท์์ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน) (“TFMAMA”) ให้้ความสำำ�คััญเป็็นอย่่างยิ่่�งในการผลิิตผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้
คุุณภาพตามมาตรฐานและตอบสนองความพึึงพอใจสููงสุุดต่่อลููกค้้าและผู้้�บริิโภค รวมถึึงการคำำ�นึึงถึึงความต้้องการและความ
คาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียทุุกกลุ่่�มต่่อองค์์กร ซึ่่ง� เป็็นส่่วนสำำ�คััญในการขัับเคลื่่อ� นองค์์กรให้้เติิบโตอย่่างมั่่น� คงและยั่่ง� ยืืนตลอดมา
ตลอดปีี 2562 บริิษััทฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบและสร้้างคุุณค่่าเพิ่่�ม เพื่่�อนำำ�ความยั่่�งยืืนมาสู่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�ม ตามแนวคิิด “มาม่่า เคีียงข้้างคุุณมากว่่า 48 ปีี” โดยมุ่่�งดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่�อตอบสนองต่่อเป้้าหมายของการ
พััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนในหลายส่่วนงาน ทั้้�งด้้านการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่เพื่่�อเพิ่่�มทางเลืือกและตอบสนองความต้้องการของผู้้�บริิโภค
มากกว่่า 15 รายการ ด้้านการพััฒนาระบบการผลิิตยัังคงมุ่่�งรัักษามาตรฐานสากล จััดทำำ�โครงการพลัังงานสะอาด โดยผลิิต
ไฟฟ้้าจากพลัังงานแสงอาทิิตย์์ (Solar Rooftop) ใช้้ในโรงงาน ส่่งเสริิมการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม ป้้องกัันมลพิิษและลดผลกระทบ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และได้้เริ่่�มต้้นโครงการบำำ�รุุงรัักษาทวีีผลที่่�ทุุกคนมีีส่่วนร่่วม (Total Productive maintenance : TPM) เพื่่�อเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพโดยรวมของเครื่่�องจัักรให้้สููงขึ้้�นในระยะยาว ด้้านนวััตกรรมมีีการพััฒนาและศึึกษาการประยุุกต์์ใช้้หุ่่�นยนต์์เสริิม
ในงานกระบวนการผลิิตเพิ่่�มขึ้้�น และด้้านการพััฒนาการจััดการองค์์กร โดยยึึดหลัักธรรมาภิิบาล ให้้ความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งต่่อ
การดำำ�เนิินกิิจการอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและโปร่่งใส ส่่งเสริิมค่่านิิยมองค์์กร TF-POWERS ให้้แก่่พนัักงานทุุกระดัับได้้เข้้าใจและ
สามารถยึึดถืือปฏิิบััติิตนได้้อย่่างถููกต้้องตามวิิถีีทางขององค์์กร
	การดำำ�เนิินการด้้านต่่อต้้านการคอร์์รััปชััน ในปีี 2562 บริิษััทฯ ได้้รัับการรัับรองต่่ออายุุการเป็็นสมาชิิกแนวร่่วมปฏิิบััติิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริิต ครั้้�งที่่� 1 มีีระยะเวลา 3 ปีี ต่่อความมุ่่�งมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้การบริิหารงาน
ด้้วยความซื่่�อสััตย์์ สุุจริิต ตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ได้้ขยายผลเพิ่่�มโดยสมััครเข้้าร่่วมเป็็น CAC Change Agent
ในการเชิิญชวนคู่่�ค้้ากลุ่่�ม SME เข้้าร่่วมประกาศเจตนารมณ์์ภายใต้้โครงการ CAC SME Certification เพื่่�อร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งใน
การสร้้างความโปร่่งใส ความยั่่�งยืืนให้้กัับประเทศชาติิต่่อไป
	ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจสู่่� “การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน” บนพื้้�นฐานของความสมดุุลทั้้�งมิิติิเศรษฐกิิจ สัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม ส่่งผลให้้บริิษััทฯ ได้้รัับรางวััล Thailand Sustainability Investment (THSI) 2019 จากตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย และรางวััล Sustainability Disclosure Acknowledgement จากสถาบัันไทยพััฒน์์ ซึ่่�งเป็็นผลสะท้้อนให้้
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียของบริิษััทฯ มีีความมั่่�นใจได้้เป็็นอย่่างดีีว่่า กระบวนการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ มีีการดููแลทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ
สิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมมาโดยตลอดอย่่างสม่ำำ��เสมอ
	สุุดท้้ายนี้้� ในนามกรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกคน ขอขอบคุุณท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น คู่่�ค้้า ลููกค้้า ตลอดจนผู้้�มีีส่่วน
ได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�ม ที่่�ได้้ให้้การสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ด้้วยดีีเสมอมา และบริิษััทฯ จะยึึดมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วย
ความรัับผิิดชอบต่่อเศรษฐกิิจ สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม โดยพร้้อมที่่�จะเติิบโตด้้วยการสร้้างคุุณค่่าร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุก
กลุ่่�ม เพื่่�อการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้เติิบโตอย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืนตลอดไป

		
ดร.พจน์์ พะเนีียงเวทย์์
		กรรมการผู้้�อำำ�นวยการ
รายงานประจำำ �ปีี 2562
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การพัั ฒนาธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนไปกัับสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม

บริิษััท ไทยเพรซิิเดนท์์ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน) ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความโปร่่งใส ตรวจสอบได้้ มีีจริิยธรรม เคารพต่่อ
หลัักสิิทธิิมนุุษยชน ปฏิิบััติิตามกฏหมาย กฏระเบีียบ และหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี โดยคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�น
พนัักงาน คู่่�ค้้า ลููกค้้า ชุุมชนและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม เพื่่�อร่่วมเสริิมสร้้างและสนัับสนุุนพััฒนาธุุรกิิจให้้เจริิญเติิบโตต่่อไปได้้
อย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน

วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ และค่่านิิยมองค์์กร
วิิสััยทััศน์์ “เป็็นผู้้�นำำ�ระดัับโลกในการผลิิตผลิิตภััณฑ์์อาหารและแบรนด์์สิินค้้าที่่�ผู้้�บริิโภคยอมรัับ และพึึงพอใจให้้
		มีีอยู่่�ในทุุกครััวเรืือน โดยเป็็นผลิิตภััณฑ์์อาหารที่่มีี� ความปลอดภััยและคุุณภาพตามมาตรฐานระดัับสากล
		ภายใต้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�สร้้างสรรค์์และรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อความยั่่�งยืืน”
พัันธกิิจ
1.	มุ่่�งเน้้นให้้ผู้้�บริิโภคได้้รับั ประโยชน์์สูงู สุุด ด้้วยผลิิตภััณฑ์์ที่มีีคุ
�่ ณ
ุ ภาพ รสชาติิอร่่อยคำำ�นึึงถึึงหลัักโภชนาการ
			ที่่�ดีี รวมทั้้�งความสะดวก และปลอดภััย ด้้วยราคาที่่�เหมาะสม
		
2.	พััฒนาบุุคลากรให้้มีีความรู้้� ความเชี่่ย� วชาญในการปฏิิบัติั งิ าน เพื่่อ� พััฒนาองค์์กรไปสู่่�องค์์กรแห่่งการ
			 เรีียนรู้้�สำำ�หรัับทุุกๆ คน
		
3. เพิ่่�มศัักยภาพในการผลิิตด้้วยเทคโนโลยีีทัันสมััย ควบคู่่�กัับการวิิจััยและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อสร้้าง
			 นวััตกรรมทางอาหาร พร้้อมด้้วยระบบการบริิหารจััดการที่่�มีีประสิิทธิิภาพบนพื้้�นฐานของข้้อมููล
			 ขนาดใหญ่่ (Big Data)
		
4. มองหาโอกาส และช่่องทางการตลาด เพื่่อ� ขยายธุุรกิจิ ให้้เติิบโตอย่่างต่่อเนื่่อ� งครอบคลุุมในทุุกภูมิู ภา
ิ ค
			ทั่่�วโลก
		
5.	สร้้างความไว้้วางใจให้้กับั ผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย และให้้ความสำำ�คััญอย่่างจริิงจัังในการรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
			การดููแลรัักษาทรััพยากรทางธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม โดยใช้้หลัักธรรมาภิิบาลเพื่่อ� พััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน
ค่่านิิยม (Core Value) : Powers of TF
		 Participation	ร่่วมมืือร่่วมใจ	
		 Organization that learns ใฝ่่เรีียนรู้้�	
		 World class	สู่่�มาตรฐาน
		 Ethics	ทำำ�งานมีีจริิยธรรม
		 Responsibility	ทำำ�ธุุรกรรมมีีความรัับผิิดชอบ
		 Sustainability	ประกอบธุุรกิิจยั่่�งยืืน
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นโยบายภาพรวม

คณะกรรมการบริิษััท ตระหนัักและเคารพในสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มต่่างๆ โดยคำำ�นึึงถึึงสิิทธิิตามกฎหมายหรืือ
ข้้อตกลงที่่�มีีกัับบริิษััท เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าสิิทธิิดัังกล่่าว ได้้รัับการคุ้้�มครองและการปฏิิบััติิอย่่างเป็็นธรรมและเท่่าเทีียมกััน จึึงได้้
กำำ�หนด “นโยบายความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม” เพื่่อ� เป็็นแนวทางในการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียแต่่ละกลุ่่�ม ตลอดจนคำำ�นึึงถึึง ชุุมชน
สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ต่่อต้้านการทุุจริิต การคอร์์รััปชััน ไม่่ล่่วงละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญา รวมถึึง
การเคารพต่่อสิิทธิิมนุุษยชน
นโยบายความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
•	มุ่่�งมั่่น� ในการดำำ�เนิินงานด้้วยความรัับผิิดชอบต่่อผลกระทบในด้้านต่่างๆ ที่่เ� กิิดขึ้้น� จากการประกอบกิิจการขององค์์กร
		 โดยยึึดหลัักการดำ�ำ เนิินธุุรกิจที่
ิ โ�่ ปร่่งใส ตรวจสอบได้้ มีีจริิยธรรม เคารพต่่อหลัักสิทิ ธิิมนุุษยชน และผลประโยชน์์ของ
		ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
•	มุ่่�งมั่่น� ในการผลิิตอาหารกึ่่�งสำำ�เร็็จรูปที่
ู มีีคุ
�่ ณ
ุ ภาพ มีีความปลอดภััยต่่อผู้้�บริิโภค และคำำ�นึึงถึึงผลกระทบต่่อชุุมชนและ
		สิ่่�งแวดล้้อม โดยปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดของลููกค้้า กฎหมาย และข้้อกำำ�หนดอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�งมุ่่�งมั่่�นพััฒนา
		ปรัับปรุุง ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมอย่่างต่่อเนื่่�องและยั่่�งยืืน

รางวััลแห่่งความสำำ�เร็็จ ปีี 2562
1. บริิษััทฯได้้รัับคััดเลืือกให้้อยู่่�ในรายชื่่�อ “หุ้้�นยั่่�งยืืน” Thailand Sustainability Investment (THSI) 2019 จากตลาด
		 หลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2. บริิษััทฯ ได้้รัับรางวััลกิิตติิกรรมประกาศ (Sustainability Disclosure Acknowledgement) ในการเปิิดเผยข้้อมููล
		 ความยั่่�งยืืนต่่อสาธารณะและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้อง จากสถาบัันไทยพััฒน์์
3. บริิษัทั ฯ ได้้รับั ใบประกาศนีียบััตรรัับรอง การต่่ออายุุการเป็็นสมาชิิกแนวร่่วมปฏิิบัติั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้าน
		ทุุจริิต จากคณะกรรมการแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านทุุจริิต ครั้้�งที่่� 1 ประจำำ�ไตรมาส 1/2562
4. บริิษััทฯ ได้้รัับการรัับรอง “มาตรฐานแรงงานไทย (มรท. ๘๐๐๑- ๒๕๕๓) ระดัับพื้้�นฐาน” จากกรมสวััสดิิการและ
		คุ้้�มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ว่่าเป็็นองค์์กรที่่�มีีการทำำ�ธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบทางสัังคมด้้านแรงงาน
		ปฏิิบัติั สิ อดคล้้องกัับมาตรฐานกฎหมายว่่าด้ว้ ยสิิทธิิขั้้น� พื้้น� ฐานของแรงงาน โดยใบรัับรองดัังกล่่าวมีีผลตั้้�งแต่่ กุุมภาพัันธ์์
		 2561 ถึึงกุุมภาพัันธ์์ 2563
5. บริิษัทั ฯ ได้้รับั การรัับรอง “มาตรฐานการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหายาเสพติิดในสถานประกอบกิิจการ (มยส.)” โดย
		 บริิษััทฯ มีีนโยบายดำำ�เนิินงานด้้านการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหายาเสพติิดอย่่างชััดเจน
6. บริิษััทฯ ได้้รัับรางวััลด้้านนวััตกรรม 2 รางวััล ในการประกวดนวััตกรรมเครืือสหพััฒน์์ ประจำำ�ปีี 2562 (ครั้้�งที่่� 15)
		 ได้้แก่่ รางวััลชมเชย ประเภท Product “ข้้าวต้้มคััพ ข้้าวต้้มกึ่่�งสำำ�เร็็จรููปรสหมููสัับกระเทีียมพริิกไทย ตรามาม่่า” และ
		 “MAMA HANDI RICE INSTANT FRIED RICE (ข้้าวกึ่่�งสำำ�เร็็จรููป) ตรามาม่่า 4 รสชาติิ”
รายงานประจำำ �ปีี 2562

T-MAMA19-�������-92-135.indd 95

95

24/3/2563 BE 00:38

7. 	รางวััล Marketer No.1 Brand Thailand 2018-2019 ผลิิตภััณฑ์์มาม่่าได้้รัับการจััดอัันดัับให้้เป็็นแบรนด์์ยอดนิิยม
		อัันดัับ 1 ของประเทศไทย ประเภทบะหมี่่�กึ่่�งสำำ�เร็็จรููป ซึ่่�งนัับว่่ามาม่่าได้้ครองใจผู้้�บริิโภคมาอย่่างต่่อเนื่่�องโดยได้้รัับ
		รางวััลดัังกล่่าวตั้้�งแต่่ปีีแรกจนถึึงปััจจุุบัันรวม 8 ปีีซ้้อน
8.	รางวััล Thailand’s Most Admired Brand 19 หรืือ แบรนด์์ที่่�ครองความน่่าเชื่่�อถืืออัันดัับ 1 ในกลุ่่�มสิินค้้าบะหมี่่�กึ่่�ง
		สำำ�เร็็จรููป จากการสำำ�รวจของนิิตยสารแบรนด์์เอจ ร่่วมกัับสถาบัันการศึึกษาชั้้�นนำำ�ของประเทศ ซึ่่�งผลิิตภััณฑ์์มาม่่า
		 ได้้รัับรางวััลดัังกล่่าวตั้้�งแต่่ปีีแรกของการสำำ�รวจจนถึึงปััจจุุบััน ปีีนี้้�นัับเป็็นปีีที่่� 19
การดำำ�เนิินงานและการจััดทำำ�รายงาน

แนวทางการจััดทำำ�รายงานความยั่่�งยืืน
		 บริิษััท ไทยเพรซิิเดนท์์ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน) ได้้จััดทำำ�รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2562 เพื่่�อเปิิดเผยนโยบาย
ผลการดำำ�เนิินงาน การบริิหารจััดการและแนวทางการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของบริิษััทฯ ด้้านธรรมาภิิบาล เศรษฐกิิจ สัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�สำำ�คััญของบริิษััทฯ โดยเป็็นข้้อมููลการดำำ�เนิินงานระหว่่างวัันที่่� 1 มกราคม ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
		รายงานฉบัับนี้้� จััดทำำ�ขึ้้น� โดยอ้้างอิิงให้้มีีความสอดคล้้องตามกรอบของ Global Reporting Initiatives (GRI) ฉบัับ GRI
Standards ซึ่่ง� เป็็นแนวทางการจััดทำำ�รายงานความยั่่ง� ยืืนที่่เ� ป็็นที่่ย� อมรัับในระดัับสากล โดยบริิษัทั ฯ จััดทำำ�ไว้้เป็็นส่่วนหนึ่่ง� ในรายงาน
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1) และรายงานประจำำ�ปีี รวมถึึงเผยแพร่่บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท www.mama.co.th
ขอบเขตการรายงาน
		รายงานฉบัับนี้้ไ� ด้้เปิิดเผยข้้อมููลผลการดำำ�เนิินงานในปีี 2562 ครอบคลุุมการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ฯ ในส่่วนสำำ�นัักงาน
ใหญ่่กรุุงเทพฯ และโรงงานผลิิตทั้้�ง 5 แห่่ง (จัังหวััดชลบุุรีี ระยอง ลำำ�พููน และราชบุุรีี (2 แห่่ง) )
การสอบถามข้้อมููล
		 บริิษััทฯ มีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะพััฒนาเรื่่�องการจััดทำำ�รายงานความยั่่�งยืืน และเปิิดเผยข้้อมููลการจััดการและผลการ
ดำำ�เนิินงานให้้มีีคุุณภาพและพััฒนาดีียิ่่�งขึ้้�นในโอกาสต่่อไป หากมีีข้้อสงสััยหรืือข้้อเสนอแนะเพิ่่�มเติิม กรุุณาติิดต่่อได้้ที่่�สำำ�นััก
งานใหญ่่ บริิษััท ไทยเพรซิิเดนท์์ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน) โทรศััพท์์ 0 2374 4730 ต่่อ 1907
การสร้้างการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
		 บริิษััทฯ ได้้จำำ�แนกผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�มีีความสััมพัันธ์์อัันเกิิดจากกิิจกรรมของบริิษััททั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร
ออกเป็็น 9 กลุ่่�ม ได้้แก่่ พนัักงาน ชุุมชน ลููกค้้า ราชการ ผู้้�จััดจำำ�หน่่าย ธนาคาร ผู้้�จััดหาวััตถุุดิิบ ผู้้�รัับเหมา ผู้้�ถืือหุ้้�น และ
ให้้ความสำำ�คััญกัับการมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มผ่่านกิิจกรรมและช่่องทางการสื่่อ� สารต่่างๆ อาทิิเช่่น รัับฟัังความคิิดเห็็น
และข้้อเสนอแนะ การประชุุมร่่วมกััน การพบปะพููดคุุยในโอกาสต่่างๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อรัับทราบผลตอบรัับและความคาดหวััง
มาพััฒนาปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานให้้มีีประสิิทธิิภาพและสอดคล้้องกัับการดำำ�เนิินงานอย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป
สังคมใกล้

สังคมใกล้

ลูกค้า คู่ค้า
ครอบครัวพนักงาน

ชุมชน
ที่องค์กรตั้งอยู่

สังคมไกล

สังคมไกล

คู่แข่งทางธุรกิจ

ประชาชนทั่วไป

องค์กร

ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน

สังคมใกล้
สิ่งแวดล้อม
รอบข้าง
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กลุ่่�มผู้้มี
� ีส่่วนได้้เสีีย

ประเด็็นด้้านความยั่่�งยืืน

ช่่องทางการสื่่�อสารและการมีีส่่วนร่่วม

1. พนัักงาน

• ได้้รัับการจ้้างและการปฏิิบััติิอย่่างเป็็นธรรม 		
ไม่่เลืือกปฏิิบััติิ
• ได้้รัับผลตอบแทน สวััสดิิการที่่�เป็็นธรรม
ไม่่เลืือกปฏิิบััติิและสอดคล้้องกัับค่่าครองชีีพ
•	มีีสภาพการทำำ�งานที่่�ปลอดภััย สภาพแวดล้้อม
และสุุขภาพที่่�ดีี
• ได้้รัับการพััฒนาความรู้้�และความก้้าวหน้้า
ในอาชีีพ
• เคารพต่่อสิิทธิิมนุุษยชน
•	สนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมในการกำำ�หนดทิิศทาง
	การดำำ�เนิินงานและการพััฒนาบริิษััท

•	สนทนากลุ่่�มย่่อย
•	ประกาศ และเผยแพร่่ผ่่าน Intranet บริิษััท
•	การสำำ�รวจความคิิดเห็็นและช่่องทางรัับความ
	คิิดเห็็น
• เปิิดโอกาสให้้พนัักงานมีีส่่วนร่่วมในการ
	จััดการด้้านสวััสดิิการและความปลอดภััยใน
	การทำำ�งาน และเรื่่�องอื่่�นๆ
•	กิิจกรรมบริิษััทฯ

2. ชุุมชน

•	มีีความเกื้้�อกููลซึ่่�งกัันและกััน
•	ร่่วมกัันพััฒนาชุุมชน ส่่งเสริิมด้้านอาชีีพ 		
	สุุขภาพ ความรู้้� และวััฒนธรรม
•	การบริิหารจััดการของเสีียและมลภาวะทาง
อากาศ
•	ดููแลและปกป้้องสิ่่�งแวดล้้อม

•	การสานเสวนาและการประชุุม
• Website บริิษััท
•	การพบปะชุุมชนในโอกาสต่่างๆ
•	สื่่�อสารและดำำ�เนิินโครงการพััฒนาชุุมชน 		
	ร่่วมกัันระหว่่างบริิษััทและชุุมชน

3. ลููกค้้า

• ได้้รับั สิินค้้าที่มีีคุ
�่ ณ
ุ ภาพ ปลอดภััย ตรงตามเวลา
• ให้้ข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง เป็็นจริิงและเป็็นประโยชน์์		
	ต่่อลููกค้้า
•	มีีระบบและกระบวนการรัับข้้อร้้องเรีียนและ
	จััดการกัับข้้อร้้องเรีียน

•	การจััดให้้มีีกระบวนการที่่�ลููกค้้าสามารถ
	ร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับคุุณภาพและความปลอดภััย
ของสิินค้้า
• Website บริิษััท
•	การเข้้าพบในวาระต่่างๆ

4. ราชการ

•	ปฏิิบััติิตามกฎหมาย
•	สร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีระหว่่างกััน

•	ปฏิิบััติิตามกฎหมายและรายงานผลการ
	ปฏิิบััติิอย่่างเคร่่งครััด
• Website บริิษััท
•	การเข้้าพบภาครััฐในวาระโอกาสต่่างๆ

5. ผู้้�จััดจำำ�หน่่าย

•	ปฏิิบััติิอย่่างเป็็นธรรม เสมอภาค
•	ประชุุมร่่วมกัันทุุกเดืือน
•	จััดส่่งสิินค้้าที่่�มีีคุุณภาพ ปลอดภััย 			 • Website บริิษััท
ตรงตามเวลาที่่�ตกลงกััน
•	สนทนากลุ่่�มย่่อย

6. ธนาคาร

•	ปฏิิบััติิตามสััญญาที่่�ตกลงกัันไว้้ โปร่่งใส 		 •	การเข้้าพบในวาระต่่างๆ
ตรวจสอบได้้
• Website บริิษััท

7. ผู้จัดหาวัตถุดิบ •	ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขทางการค้้า แข่่งขัันที่่�สุุจริิต
และเป็็นธรรม
• แลกเปลี่่�ยนความรู้้� และพััฒนาร่่วมกัันดำำ�เนิิน
ธุุรกิจิ อย่่างเป็็นธรรมภายใต้้กรอบของกฎหมาย

•	สนทนากลุ่่�มย่่อย
• Website บริิษััท
•	รายงานประจ�ำปี

รายงานประจำำ �ปีี 2562
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กลุ่่�มผู้้�มีส่
ี ่วนได้้เสีีย

ประเด็็นด้้านความยั่่�งยืืน

ช่่องทางการสื่่�อสารและการมีีส่่วนร่่วม

8. ผู้รับเหมา

• ดูแลให้มีการจ้างอย่างถูกต้อง
•	มีีสภาพการทำำ�งานที่่�ปลอดภััย
• ให้้สิิทธิิเท่่าเทีียมกััน

•	จัดให้มีกระบวนการคัดเลือกและประเมินผล
ผู้รับเหมาที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
•	สนทนากลุ่มย่อย
• Website บริษัท

9. ผู้้�ถืือหุ้้�น

•	สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น
•	ปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน
•	รายงานผลการดำำ�เนิินงานที่่�ถููกต้้อง ครบถ้้วน
	ภายในเวลาที่่�กำำ�หนด
•	จ่่ายเงิินปัันผลสม่ำำ��เสมอและการเติิบโตอย่่าง
	ต่่อเนื่่�องของบริิษััทฯ
•	มีีความโปร่่งใสในการบริิหารจััดการ
และการเปิิดโอกาสในการมีีส่่วนร่่วม

•	การจััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี
เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีโอกาสแสดงความคิิดเห็็น
และข้้อเสนอแนะ
• Website บริษัท
•	การเผยแพร่่ในรายงานประจำำ�ปีี
	รายงานแบบ 56-1 และรายงานอื่่�นๆ

ห่่วงโซ่่อุุปทานในการผลิิตบะหมี่่�กึ่่�งสำำ�เร็็จรููป และอาหารกึ่่�งสำำ�เร็็จรููป

กระบวนการผลิิต
• ผู้้�ผลิิตแป้้งสาลีี
• กลุ่่�มชาวนาโรงสีี
• ผู้้�ประกอบการวััตถุุดิิบ
และวััสดุุอื่่�นๆ
•	ผู้้�ผลิิตเครื่่�องจัักร

สิินค้้าสำำ�เร็็จรููป
การจััดจำำ�หน่่าย

วิิจััยและพััฒนา / QA /
ฝึึกอบรมบุุคลากร
กลุ่่�มนโยบาย / มาตรฐานและองค์์กรสนัับสนุุน

ผู้้�บริิโภค
สิ่่�งแวดล้้อม
และชุุมชน

98

สถาบัันวิิจััย
ด้้านอาหาร

หน่่วยงาน
ราชการ
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การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน

1. การประกอบกิิจการด้้วยความเป็็นธรรม
		
บริิษััทฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความเป็็นธรรม ปฎิิบััติิต่่อคู่่�ค้้าด้้วยความเสมอภาค ตามข้้อตกลงและเงื่่�อนไขทาง
		การค้้า ตามกรอบกติิกาการแข่่งขัันที่่�สุุจริิตและเป็็นธรรม คำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ร่่วมกััน ไม่่เรีียกรัับหรืือยิินยอม
		ที่่จ� ะรัับทรััพย์์สินิ หรืือประโยชน์์อื่น่� ใด ซึ่่ง� อยู่่�นอกเหนืือข้้อตกลงทางการค้้า ต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปชั
ั นั ไม่่ละเมิิด
		
ทรััพย์์สิินทางปััญญา และส่่งเสริิมความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
2. การต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน
		
บริิษััทฯ มีีการบริิหารจััดการตามแนวทางการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี มีีการแบ่่งแยกหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบที่่�
		
เหมาะสม มีีการกำำ�หนดระเบีียบปฏิิบััติิตามนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี 8
		
หลัักปฏิิบััติิ จริิยธรรมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ จรรยาบรรณกรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหารและพนัักงาน เพื่่�อให้้เกิิดการ
		
แข่่งขัันทางธุุรกิิจอย่่างเป็็นธรรมและโปร่่งใส ปฏิิบััติิตามกฎหมาย และแสดงความมุ่่�งมั่่�นในการต่่อต้้านการ
		ทุุจริิตคอร์์รััปชััน
3. การเคารพสิิทธิิมนุุษยชน
		
เคารพต่่อศัักดิ์์ศรีี
� ความเป็็นมนุุษย์แ์ ละสิิทธิิพื้้น� ฐานของมนุุษยชน ให้้ความเท่่าเทีียมกััน ไม่่เลืือกปฏิิบัติั ไิ ม่่กระทำำ�
		การใดๆ หรืือไม่่สนับั สนุุนกิิจการที่ล่� ะเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน ไม่่จำ�ำ กััดความเป็็นอิิสระหรืือความแตกต่่างทางความคิิด
		
เพศ เชื้้�อชาติิ ศาสนา การเมืือง หรืือเรื่่�องอื่่�นใด รวมถึึงการหลีีกเลี่่�ยงการแสดงความคิิดเห็็นที่่�อาจก่่อให้้เกิิด
		
ความขััดแย้้งหรืือแตกแยก
4. การปฏิิบััติิต่่อแรงงานอย่่างเป็็นธรรม
		ปฏิิบััติิต่่อพนัักงานอย่่างเท่่าเทีียม เป็็นธรรม ไม่่เลืือกปฏิิบััติิ ส่่งเสริิมความเท่่าเทีียมกัันในการจ้้างงาน ไม่่กีีดกััน
		ด้้วยเหตุุทางเพศ สีีผิิว เชื้้�อชาติิ ศาสนา อายุุ ความพิิการ หรืือสถานะอื่่�นใดที่่�ไม่่ได้้เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิงาน
		
ให้้ผลตอบแทนด้้วยความเป็็นธรรม ไม่่เลืือกปฏิิบััติิ เหมาะสมกัับความรู้้�ความสามารถ ความรัับผิิดชอบ และ
		
ผลการปฏิิบััติิงาน จััดให้้มีีสวััสดิิการ สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก ความปลอดภััยและสุุขอนามััยในสถานที่่�ทำำ�งาน
		สนัับสนุุนและส่่งเสริิมให้้มีีการอบรม พััฒนาความรู้้�ความสามารถ ให้้โอกาสในการเจริิญก้้าวหน้้าตามศัักยภาพ
		
ของแต่่ละคน อีีกทั้้�งส่่งเสริิมให้้พนัักงานได้้มีีส่่วนร่่วมในการกำำ�หนดทิิศทางการดำำ�เนิินงานของบริิษััท และการ
		ดำำ�เนิินงานกิิจการด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
5. ความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�บริิโภค
		มุ่่�งมั่่�นในการผลิิตสิินค้้าให้้มีีคุณ
ุ ภาพ ตามหลัักมาตรฐานสากล ปลอดภััยต่่อผู้้�บริิโภคและเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
		พััฒนาสิินค้้าให้้ตรงตามความต้้องการของลููกค้้า คิิดค้้นนวััตกรรมใหม่่ๆ เพื่่�อเพิ่่�มคุุณค่่าให้้แก่่สิินค้้าและบริิการ
		
อย่่างต่่อเนื่่�อง ยึึดถืือความซื่่�อสััตย์์ สุุจริิต เป็็นธรรมและไม่่กระทำำ�การใดๆ ที่่�เป็็นการละเมิิดสิิทธิิของลููกค้้า พร้้อม
		
กัับการให้้ข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็นต่่อการตััดสิินใจ โดยไม่่ปิิดบัังหรืือบิิดเบืือนข้้อเท็็จจริิง รัักษาความลัับของลููกค้้า ไม่่นำำ�
		
ไปใช้้เพื่่�อประโยชน์์ตนเองหรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยมิิชอบ
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6. การดููแลสิ่่�งแวดล้้อม
		ดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้สอดคล้้องตามกฎหมาย กฎระเบีียบ และนโยบายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม โดยคำำ�นึึงถึึงผลกระทบต่่อ
		
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม มีีการทบทวนและประเมิินผลการดำำ�เนิินงานอย่่างสม่ำำ��เสมอ ใช้้ทรััพยากร
		
อย่่างประหยััด มีีมาตรการบำำ�บััดและฟื้้�นฟูู การทดแทน การเฝ้้าระวัังดููแลและป้้องกัันผลกระทบต่่อทรััพยากร
		ธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม สร้้างวััฒนธรรมองค์์กรและสร้้างจิิตสำำ�นึึกให้้พนัักงานทุุกระดัับ เกิิดความร่่วมมืือและ
		
ความรัับผิิดชอบในการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม การใช้้ทรััพยากรอย่่างประหยััด มีีระบบการคััดเลืือกคู่่�ค้้าในห่่วงโซ่่
		อุุปทานที่่�ดำำ�เนิินธุุรกิิจเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
7. การพััฒนาและเผยแพร่่นวัตก
ั รรมจากการดำำ�เนิินงานที่่�มีคว
ี ามรัับผิิดชอบต่่อสัังคม สิ่่ง� แวดล้้อมและผู้้�มีส่ี วน
่ ได้้เสีีย
		สนัับสนุุนให้้มีีการพััฒนานวััตกรรม เพื่่�อสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่สิินค้้าและบริิการ และส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมในการ
		พััฒนานวััตกรรมที่่�สร้้างความสมดุุลและคุุณค่่าให้้กัับชุุมชน สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
8. การร่่วมพััฒนาชุุมชนหรืือสัังคม
		ดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยคำำ�นึึงถึึงหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�พึึงมีีต่่อชุุมชนและสัังคม โดยปลููกฝัังจิิตสำำ�นึึกความรัับ
		ผิิดชอบต่่อชุุมชนและสัังคมให้้เกิิดขึ้้�นในบริิษััทและพนัักงานทุุกคน กำำ�หนดให้้มีีมาตรการป้้องกัันและแก้้ไขผล
		กระทบที่่เ� กิิดขึ้้น� ต่่อชุุมชนและสัังคม อัันเนื่่อ� งมาจากการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั รวมทั้้�งจััดกิิจกรรมอัันเป็็นประโยชน์์
		ต่่อชุุมชนและสัังคมโดยส่่วนรวม
การกำำ�หนดประเด็็นที่่�สำำ�คััญ

ความสำำ �คััญต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีี ย

บริิษััทฯ ได้้ประเมิินประเด็็นที่่�มีีนััยสำำ�คััญต่่อความยั่่�งยืืนโดยนำำ�หลัักการของ Global Reporting Initiative หรืือ GRI
มาประยุุกต์์ใช้้ และการจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญจะพิิจารณาจากประเด็็นที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อองค์์กร และประเด็็นที่่�มีีความสำำ�คััญ
ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย โดยประเด็็นที่่�มีีความสำำ�คััญมากทั้้�งต่่อองค์์กรและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย จะนำำ�มาเปิิดเผยในรายงานฉบัับนี้้�

•	การปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
อย่่างเท่่าเทีียมกััน
•	การเปิิดเผยข้้อมููลถููกต้้อง รวดเร็็ว

•	การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
• ผลประกอบการของธุุรกิิจ
•	การดููแลจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
•	คุุณภาพและความปลอดภััยของอาหาร
•	การปฎิิบััติิด้้านแรงงานและสิิทธิิมนุุษยชน
•	การจััดซื้้�อที่่�เป็็นธรรม
•	การต่่อต้้านด้้านการทุุจริิต คอร์์รััปชััน
•	การพััฒนาชุุมชนและสัังคม

ความสำำ �คััญต่่อองค์์กร
100
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การตรวจสอบและการรัับรอง

บริิษััทฯ ได้้ทำำ�การตรวจสอบการจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของประเด็็นด้้านความยั่่�งยืืนเพื่่�อความถููกต้้อง โดยผ่่านความ
เห็็นชอบและได้้รัับการอนุุมััติิจากผู้้�บริิหารระดัับสููง
การบริิหารจััดการด้้านความยั่่�งยืืนที่่�สำำ�คััญ

บริิษััทฯ ได้้สรุุปประเด็็นที่่�มีีนััยสำำ�คััญต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียและส่่งผลต่่อความสำำ�เร็็จและยั่่�งยืืนขององค์์กรที่่�ครอบคลุุม
ด้้านเศรษฐกิิจ สิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม ได้้ดัังนี้้�
ด้้าน

ด้้านเศรษฐกิิจ

ประเด็็นด้้านความยั่่�งยืืนที่่�สำำ�คััญ

1.	การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

• หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
•	การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
•	การปฏิิบััติิตามกฏหมายและข้้อกำำ�หนดต่่างๆ
	ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

2.	การประกอบธุุรกิิจ

• ผลการดำำ�เนิินงานด้้านเศรษฐกิิจ

ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม 1.	การจััดการสิ่่�งแวดล้้อม

ด้้านสัังคม

เนื้้�อหาที่่�รายงาน

•	การจััดการที่่�ดีีในโรงงาน
•	การป้้องกัันมลพิิษ
•	ระบบการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
•	การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ

1.	การจััดซื้้�อที่่�เป็็นธรรม

•	การดำำ�เนิินงานกัับคู่่�ค้้า

2.	การต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน

•	การต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน

3.	การปฏิิบััติิต่่อแรงงานอย่่างเป็็นธรรมและการ
เคารพสิิทธิิมนุุษยชน

•	การสรรหา คััดเลืือกพนัักงาน
•	การดููแลพนัักงาน
•	การพััฒนาบุุคลากร
• ความปลอดภััย อาชีีวอนามััยและสภาพ
แวดล้้อมในการทำำ�งาน
•	การเคารพสิิทธิิของมนุุษยชน

4.	คุุณภาพและความปลอดภััยของอาหาร

• ความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�บริิโภค
• นวััตกรรมของบริิษััท

5.	การพััฒนาชุุมชนและสัังคม

•	การมีีส่่วนร่่วมพััฒนาชุุมชนและสัังคม
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การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

นโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง
		 บริิษัทั ไทยเพรซิิเดนท์์ฟูดู ส์์ จำำ�กััด (มหาชน) มีีความมุ่่�งมั่่�นในการนำำ�ระบบการบริิหารความเสี่่ย� งมาใช้้ภายในองค์์กร
แบบบููรณาการ โดยสอดคล้้องกัับวิิสััยทััศน์์และพัันธกิิจของบริิษััทฯ เพื่่�อค้้นหา ประเมิิน และจััดการความเสี่่�ยงอย่่างเป็็นระบบ
ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้สามารถบรรลุุวััตถุุประสงค์์ของบริิษััทฯ อย่่างมีีประสิิทธิิภาพรอบด้้าน
การบริิหารความเสี่่�ยง
วิิสััยทััศน์์และพัันธกิิจ
Vision and Mission

ความสอดคล้้อง

เป้้าประสงค์์องค์์กร
Corporate Objectives

ความสอดคล้้อง

ความเสี่่�ยงองค์์กร
Corporate Risk
ความเสี่่�ยงหน่่วยงาน
Department Risk
		 บริิษัทั ฯ มีีการกำำ�หนดกรอบการบริิหารความเสี่่ย� งขององค์์กรให้้มีีความสอดคล้้องกัับวิิสัยั ทััศน์แ์ ละพัันธกิิจขององค์์กร
เพื่่�อวางเป้้าหมายเชิิงกลยุุทธ์์ได้้อย่่างชััดเจนและเหมาะสม
		 ในปีี 2562 บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการตามกรอบการบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร (Risk Management) ในการจััดการ
กัับความเสี่่�ยงที่่�หน่่วยงานต่่างๆ ได้้ประเมิินความเสี่่�ยงไว้้ เพื่่�อให้้ความเสี่่�ยงต่่างๆ ลดระดัับลงมาอยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ โดย
หน่่วยงานที่่�ประเมิินความเสี่่�ยงเป็็นผู้้�ทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล และจััดการความเสี่่�ยง ตามปััจจััยเสี่่�ยงที่่�ส่่งผลกระทบต่่อการบรรลุุวััตถุุ
ประสงค์์เป้้าหมายขององค์์กร โดยการกำำ�หนดการประเมิินความเสี่่�ยงในด้้านต่่างๆ ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อธุุรกิิจ ดัังนี้้�
ผลการประเมิินความเสี่่�ยงภายในองค์์กร
1.	ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์ (Strategic Risk)
		 ความเสี่่ย� งด้้านกลยุุทธ์์ขององค์์กรที่ส่่� ง่ ผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานเพื่่อ� ให้้บรรลุุเป้้าหมายของบริิษัทั ฯ ซึ่่ง� บริิษัทั ฯ ได้้
		ประเมิินความเสี่่ย� งในเรื่่อ� งของยอดขายสิินค้้าทั้้ง� ในประเทศและต่่างประเทศ รวมถึึงความเสี่่ย� งที่่เ� กิิดจากนวััตกรรมใหม่่
		 เทคโนโลยีีใหม่่ และการพััฒนาสิินค้้าใหม่่
2.	ความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการ (Operational Risk)
		 ความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิงานภายในองค์์กรที่่�ส่่งผลกระทบต่่อประสิิทธิิภาพของกระบวนการทำำ�งานและ
		การบรรลุุวััตถุุประสงค์์หลัักขององค์์กร ได้้แก่่
		 - ความเสี่่ย� งในเรื่่อ� งของข้้อร้้องเรีียนจากลููกค้าทั้้
้ ง� ในด้้านคุุณภาพและความปลอดภััยของอาหารตามมาตรฐานสากล
		 - ความเสี่่�ยงในเรื่่�องของการรัักษาและพััฒนาบุุคลากรที่่�มีีศัักยภาพรองรัับการขยายตััวของธุุรกิิจ ทั้้�งในด้้านความ
			ชััดเจนของสมรรถนะของบุุคลากรในองค์์กร การเตรีียมพนัักงานเพื่่�อทดแทนพนัักงานที่่�เกษีียณอายุุ การหาผู้้�สืืบ
			 ทอดในตำำ�แหน่่งที่่�สำำ�คััญขององค์์กร เป็็นต้้น
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		 - ความเสี่่�ยงในเรื่่�องของการรัักษาและควบคุุมการผลิิตให้้เป็็นไปตามเป้้าหมาย
		 - ความเสี่่�ยงในเรื่่�องการควบคุุมราคาต้้นทุุนของวััสดุุและวััตถุุดิิบ
3.	ความเสี่่�ยงด้้านการบริิหารจััดการทางการเงิิน (Financial Risk)
		 บริิษัทั ฯ ได้้มีีการประเมิินความเสี่่ย� งในเรื่่อ� งของความผัันผวนของอััตราแลกเปลี่่ย� น ซึ่่ง� จะส่่งผลกระทบต่่อผลประกอบ
		 ของบริิษััทฯ ที่่�เกิิดจากผลกำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากอััตราแลกเปลี่่�ยน
4. ความเสี่่�ยงด้้านกฏระเบีียบและข้้อบัังคัับ (Compliance Risk)
		 บริิษัทั ฯ ได้้มีีการประเมิินความเสี่่ย� งที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับข้้อกำำ�หนดด้้านกฏหมายอาหารของประเทศคู่่�ค้้า ซึ่่ง� จะส่่งผลกระทบ
		ต่่อชื่่�อเสีียงและภาพลัักษณ์์ขององค์์กรได้้
5. ความเสี่่�ยงด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
		 บริิษััทฯ ได้้มีีการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ อาทิิเช่่น ภััยแล้้ง ซึ่่�งเป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�
		ส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจในเรื่่�องของการขาดแคลนวััตถุุดิิบ หรืือมีีวััตถุุดิิบไม่่เพีียงพอต่่อการผลิิต รวมถึึง
		ส่่งผลกระทบต่่อราคาต้้นทุุนของวััตถุุดิิบที่่�อาจสููงขึ้้�น
กระบวนการจััดการความเสี่่�ยงในองค์์กร
1. บริิษััทฯ มีีการกำำ�หนดความเสี่่�ยงที่่�องค์์กรยอมรัับได้้เพื่่�อให้้บรรลุุตามเป้้าหมาย (Risk Appetite) และมีีการประเมิิน
		ระดัับความเสี่่�ยงเบี่่�ยงเบนจากเกณฑ์์ที่่�องค์์กรยอมรัับได้้ (Risk Tolerance)
2. บริิษััทฯ มีีการประเมิินความเสี่่�ยงของโอกาสที่่�จะเกิิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญ
		ซึ่่�งโอกาสที่่�จะเกิิดขึ้้�นจะพิิจารณาจากความถี่่�ของเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นในอดีีตหรืือการคาดการณ์์เหตุุการณ์์ที่่�
		จะเกิิดขึ้้�นในอนาคต ส่่วนผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นจากเหตุุการณ์์นั้้�นอาจจะเป็็นผลกระทบที่่�เป็็นตััวเงิินหรืือไม่่ใช่่ตััวเงิิน
		ก็็ได้้ เช่่น มุุมมองของสาธารณชน ผลสำำ�เร็็จของการดำำ�เนิินงาน เป็็นต้้น					
5
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(เป็็นไปได้้น้้อย) (อาจเป็็นไปได้้) (เป็็นไปได้้มาก)

5
สููงมาก
(แน่่นอน)

โอก

E

Extremely Hight	ระดัับความเสี่่�ยงสููงมาก (20 - 25)

ไม่่ยอมรัับ ต้้องมีีแผนจััดการที่่�ดีี

H

Hight	ระดัับความเสี่่�ยงสููง (8 - 16)

ไม่่ยอมรัับ ต้้องมีีแผนจััดการ

M Moderate	ระดัับความเสี่่�ยงปานกลาง (3 - 6)
			

อาจยอมรัับได้้ เป็็นเขตเฝ้้าระวััง 		
ควบคุุมอย่่างใกล้้ชิิด มิิให้้ความเสี่่�ยงเพิ่่�ม

L

ยอมรัับได้้ ไม่่ต้้องมีีวิิธีีการใดเพิ่่�มเติิม

Low	ระดัับความเสี่่�ยงต่ำำ�� (1 -2)
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3. บริิษััทฯ มีีการประเมิินความเสี่่�ยงก่่อนการควบคุุม (Inherent Risk) และประเมิินความเสี่่�ยงคงเหลืือจากการควบคุุม
		 (Residual Risk) และมีีการเฝ้้าระวัังความเสี่่�ยง (Risk Monitoring) โดยมีีการกำำ�หนดตััวชี้้�วััดด้้านความเสี่่�ยง คืือ
		 เหตุุเตืือนภััย (Key Risk Indicators : KRIs) และระดัับเตืือนภััย (Trigger Point) รวมถึึงมีีแผนการบริิหารความเสี่่ย� ง
		 และวิิธีีการปฏิิบัติั งิ านเพื่่อ� ให้้สามารถติิดตามความเปลี่่ย� นแปลงของความเสี่่ย� งได้้อย่่างแม่่นยำำ�มากขึ้้�นและประเมิิน
		 ผลการบริิหารความเสี่่�ยงขององค์์กรได้้อย่่างต่่อเนื่่�องและมีีประสิิทธิิภาพ
4. บริิษััทฯ มีีแผนการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง (Business Continuity Plan) ในระดัับองค์์กรเมื่่�อเกิิดภาวะวิิกฤตเพื่่�อ
		รัับมืือความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญ ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานอย่่างมีีสาระสำำ�คััญ
ปััจจััยความเสี่่�ยงระดัับองค์์กร
		สำำ�หรัับปััจจััยที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อบริิษััทฯ นั้้�นประกอบด้้วยปััจจััยด้้านสภาพสัังคม เศรษฐกิิจ การเมืือง เทคโนโลยีี
สมััยใหม่่ สิ่่�งแวดล้้อม เป็็นต้้น ซึ่่�งการเปลี่่�ยนแปลงของปััจจััยดัังกล่่าว ในบางเหตุุการณ์์บริิษััทฯ ต้้องเผชิิญอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้
เพื่่�อให้้เกิิดความมั่่�นใจได้้ว่่าบริิษััทมีีความพร้้อมที่่�จะสามารถบรรลุุผลได้้ตามเป้้าหมาย ท่่ามกลางความเปลี่่�ยนแปลงของสภาพ
แวดล้้อมได้้อย่่างยั่่�งยืืนสามารถสรุุปพอสัังเขปได้้ดัังนี้้�
1.	ความเสี่่�ยงที่่�มีีผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
		สิ่่�งแวดล้้อมเป็็นเรื่่�องที่่�บริิษััทฯ ได้้ให้้ความสำำ�คััญเป็็นอย่่างยิ่่�ง บริิษััทฯ จึึงจััดตั้้�งให้้มีีหน่่วยงานสิ่่�งแวดล้้อมที่่�มีีหน้้าที่่�
		 ในการควบคุุม ดููแลและประเมิินผลกระทบทางสิ่่�งแวดล้้อม บริิษััทฯ มีีการคััดแยกขยะอย่่างถููกวิิธีีตามระบบการ
		จััดการสิ่่�งแวดล้้อม มีีระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีียที่่�ได้้มาตรฐานและบริิษััทฯ ใช้้พลัังงานไอน้ำำ��จากก๊๊าซธรรมชาติิ (NG) เป็็น
		 พลัังงานแทนน้ำำ��มัันเตา จึึงทำำ�ให้้ลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และใช้้ถ่่านหิินเป็็นเชื้้�อเพลิิงโดยมีีระบบบำำ�บััดมลพิิษ
		 ทางอากาศที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ตรวจวััดคุุณภาพอากาศได้้ตามมาตรฐานที่่�กฎหมายกำำ�หนด
2.	ความเสี่่�ยงในสิินค้้าด้้านคุุณภาพและความปลอดภััย
		 บริิษัทั ฯ ตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญเป็็นอย่่างยิ่่�งและเป็็นหนึ่่�งในภารกิิจที่สำ่� �ำ คััญของบริิษัทั ฯ คืือการสร้้างผลิิตภััณฑ์์
		ที่่�มีีคุุณภาพดีี สม่ำำ��เสมอและมีีความปลอดภััย ในฐานะที่่�บริิษััทเป็็นผู้้�ผลิิตอาหาร การคำำ�นึึงถึึงเรื่่�อง ความสะอาด
		 ความปลอดภััย ในทุุกๆ กระบวนการผลิิต จึึงเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นที่่�ต้้องใส่่ใจเป็็นพิิเศษ บริิษััทฯ จึึงได้้ดำำ�เนิินการพััฒนา
		กระบวนการผลิิตให้้ได้้รัับการรัับรองที่่�เป็็นมาตรฐานสากล เช่่น ระบบ GMP, HACCP, BRC เป็็นต้้น ตั้้�งแต่่การ
		สรรหาวััตถุุดิิบไปจนถึึงการขนส่่งสิินค้้าสำำ�เร็็จรููป เพื่่�อให้้สิินค้้ามีีความปลอดภััยต่่อผู้้�บริิโภค และลงทุุนค้้นคว้้าวิิจััย
		 ในขั้้น� ตอนการผลิิตและในเครื่่อ� งจัักรเพื่่อ� ให้้คุณ
ุ ภาพของผลิิตภััณฑ์์ มีีความสม่ำำ�� เสมอและแม่่นยำำ�มากยิ่่�งขึ้้น� รวมทั้้�ง
		จััดช่่องทางให้้รัับข้้อร้้องเรีียนจากลููกค้้า เพื่่�อรัับทราบปััญหาและชี้้�แจงสาเหตุุ ซึ่่�งกระบวนการต่่างๆ เหล่่านี้้�ก็็เพื่่�อ
		สร้้างให้้ผู้้�บริิโภคเกิิดความมั่่�นใจและความพึึงพอใจสููงสุุดต่่อผลิิตภััณฑ์์
3.	ความเสี่่�ยงจากพฤติิกรรมผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
		การเปลี่่�ยนแปลงทางด้้านเศรษฐกิิจ ค่่านิิยมในสัังคม การสื่่�อสาร เทคโนโลยีีต่่างๆ ส่่งผลให้้ความต้้องการในการ
		อุุปโภค บริิโภค ในผลิิตภััณฑ์์มีีการเปลี่่�ยนแปลงที่่�รวดเร็็ว ซึ่่�งมีีผลกระทบต่่อการเติิบโตของธุุรกิิจบริิษััท ดัังนั้้�น
		 บริิษััทฯ จึึงต้้องพยายามพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััทฯ ให้้ทัันกัับการเปลี่่�ยนแปลง โดยได้้ทำำ�การศึึกษาติิดตาม
		 พฤติิกรรมและความพึึงพอใจของผู้้�บริิโภค ทั้้�งในประเทศ นอกประเทศ เพื่่อ� บริิษัทั ฯ จะได้้พัฒ
ั นาปรัับปรุุงผลิิตภััณฑ์์
		 ให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการในตลาด สร้้างความประทัับใจแก่่ลููกค้้าในสิินค้้า อีีกทั้้�งการนำำ�ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ออก
		สู่่�ตลาด เพื่่อ� ลดความเสี่่ย� งดัังกล่่าวและสามารถตอบสนองความต้้องการหรืือความพึึงพอใจต่่อผู้้�บริิโภคได้้เหมาะสม
4. ความเสี่่�ยงจากการพึ่่�งพาผู้้�จััดจำำ�หน่่ายรายใหญ่่ในประเทศของผลิิตภััณฑ์์บะหมี่่�และอาหารกึ่่�งสำำ�เร็็จรููป
		 และขนมปัังกรอบ
		การจำำ�หน่่ายสิินค้้าภายในประเทศของผลิิตภััณฑ์์บะหมี่่แ� ละอาหารกึ่่�งสำำ�เร็็จรูปู และขนมปัังกรอบของบริิษัทั ฯ ซึ่่ง� เป็็น
		สองกลุ่่�มธุุรกิิจที่่�มีีสััดส่่วนรายได้้รวมกัันเป็็นสััดส่่วนที่่�สููงเมื่่�อเทีียบกัับธุุรกิิจอื่่�นของบริิษััทฯ เป็็นการจััดจำำ�หน่่ายผ่่าน
		ผู้้�จััดจำำ�หน่่ายรายใหญ่่คืือ บริิษััท สหพััฒนพิิบููล จำำ�กััด (มหาชน) “SPC” ซึ่่�งมีีสััดส่่วนการสั่่�งซื้้�อสิินค้้าสููงสุุดคิิดเป็็น
		สััดส่่วนประมาณเกิินกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของยอดขายรวมในประเทศของผลิิตภััณฑ์์ประเภทดัังกล่่าว แต่่เนื่่�องจาก SPC
		ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััทฯ และมีีการติิดต่่อการค้้ามาเป็็นเวลานาน ทำำ�ให้้บริิษััทฯ มีีความมั่่�นใจในความมั่่�นคงใน
		ลููกค้้ารายนี้้�มาก อย่่างไรก็็ดีีเพื่่�อเป็็นการลดความเสี่่�ยงในการพึ่่�งพิิงผู้้�จััดจำำ�หน่่ายรายใหญ่่ของตลาดภายในประเทศ
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		 บริิษััทฯ ได้้พยายามขยายสััดส่่วนการส่่งออกเพิ่่�มขึ้้น� นอกจากนี้้�บริิษัทั ย่่อยของบริิษัทั ฯ ยัังมีีช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย
		 และคณะทำำ�งานที่่มีี� ความสามารถในการจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าได้้
5. ความเสี่่�ยงจากการพึ่่�งพิิงผู้้�จััดจำำ�หน่่ายวััตถุุดิิบ (Supplier) น้้อยราย
		 เนื่่�องจากวััตถุุดิิบหลัักที่่�ใช้้ในการผลิิตสิินค้้าส่่วนใหญ่่เป็็นวััตถุุดิิบเกษตร เช่่น แป้้งสาลีี และน้ำำ��มัันปาล์์ม บริิษััทฯ
		สามารถสั่่�งซื้้�อได้้ทั้้�งจากภายในประเทศ และต่่างประเทศ เช่่น ออสเตรเลีีย มาเลเซีีย ญี่่�ปุ่่�น ดัังนั้้�นจึึงไม่่มีี
		ปััญหาการจััดหาแหล่่งวััตถุุดิิบและการขาดวััตถุุดิิบป้้อนเข้้าโรงงาน นอกจากนี้้� บริิษััทฯ มีีผู้้�จััดจำำ�หน่่าย (Supplier)
		ด้้านวััตถุุดิิบและวััสดุุหลายราย ทำำ�ให้้ช่่วยลดความเสี่่�ยงในการจััดหาวััตถุุดิิบหากสููญเสีียคู่่�ค้้ารายใดรายหนึ่่�ง รวม
		ทั้้�งสามารถต่่อรองราคาและคััดเลืือกคุุณภาพได้้เต็็มที่่� นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ไม่่มีีผู้้�จััดจำำ�หน่่ายรายใดที่่�มีีสััดส่่วนมููลค่่า
		 ยอดซื้้�อมากกว่่าร้้อยละ 30 ของยอดซื้้�อรวม สำำ�หรัับวััตถุุดิิบหลัักที่่�มีีสััดส่่วนการใช้้จำำ�นวนมาก อย่่างเช่่น แป้้งสาลีี
		 และน้ำำ��มัันปาล์์ม จะมีีการทำำ�สััญญาล่่วงหน้้ากัับผู้้�จััดจำำ�หน่่ายบางส่่วน เพื่่�อลดความเสี่่�ยงเรื่่�องราคาและปริิมาณ
		ส่่งมอบ โดยในสััญญาจะมีีระบุุ จำำ�นวน ราคา และเวลาในการส่่งมอบ โดยจะทำำ�สััญญาเป็็นรายไตรมาสและรายปีี
		 อย่่างไรก็็ดีี หากพิิจารณาโครงสร้้างต้้นทุุนวััตถุุดิิบ พบว่่าไม่่มีีวััตถุุดิิบใดที่่�มีีสััดส่่วนการใช้้มากกว่่าร้้อยละ 50
นอกจากความเสี่่�ยงในข้้างต้้นนี้้� บริิษััทฯ อาจมีีความเสี่่�ยงอื่่�นๆ ที่่�ยัังมิิทราบได้้ ซึ่่�งสามารถส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิิน
งานของบริิษััทฯ ได้้อัันเนื่่�องมาจากการเปลี่่�ยนแปลงของปััจจััยเสี่่�ยงทั้้�งภายในและภายนอก หลัังจากที่่�บริิษััทได้้ประเมิินความ
เสี่่�ยงแล้้ว
การบริิหารความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ (Emerging Risk)
		 บริิษัทั ฯ ให้้ความสำำ�คััญและติิดตามสภาพแวดล้้อมการดำำ�เนิินธุุรกิจที่
ิ มีี่� โอกาสเปลี่่ย� นแปลงตามกระแสโลกได้้ตลอด
เวลา เพื่่อ� เตรีียมความพร้้อมต่่อการปรัับแผนกลยุุทธ์์ธุรกิ
ุ จิ ให้้สามารถขัับเคลื่่อ� นไปในทิิศทางที่่เ� หมาะสมแเละสอดคล้้องกัับสถาน
การณ์์ความเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�น
		 และจากสถานการณ์์ในต่่างประเทศที่่�เกิิดขึ้้�นจากกลุ่่�มประเทศสหภาพยุุโรปได้้ออกกฏหมายยกเลิิกการใช้้น้ำำ��มััน
ปาล์์มเพื่่อ� เป็็นวััตถุุดิบิ ในการผลิิตน้ำำ�� มัันเชื้้อ� เพลิิง และต่่อเนื่่อ� งไปถึึงการที่่ปร
� ะชาชนในกลุ่่�มประเทศสหภาพยุุโรปเริ่่ม� มีีการรณรงค์์
ไม่่บริิโภคน้ำำ�� มัันปาล์์ม ส่่งผลให้้ผู้้�ผลิิตน้ำำ�� มัันปาล์์มรายใหญ่่ของโลก เช่่น ประเทศอิินโดนีีเซีีย และประเทศมาเลเซีีย ส่่งออกน้ำำ�� มััน
ปาล์์มไปจำำ�หน่่ายยัังประเทศในกลุ่่�มสหภาพยุุโรปได้้ลดลงทำำ�ให้้ปริิมาณน้ำำ��มัันปาล์์มที่่�ผลิิตได้้ล้้นตลาด และต้้องหาทางระบาย
ไปยัังประเทศคู่่�ค้้าอื่่�นๆ ด้้วยราคาที่่�ต่ำำ��ลง ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อราคาน้ำำ��มัันปาล์์มในประเทศไทยตกต่ำำ��ตามไปด้้วย
ในอนาคตถ้้าเหตุุการณ์นี้้์ ยั� งั ดำำ�เนิินต่่อไป เกษตรกรอาจหัันไปปลููกพืืชอย่่างอื่่น� ที่่มีี� ผลตอบแทนด้้านราคาที่่สู� งู กว่่า ซึ่่ง� อาจ
ส่่งผลให้้เกิิดความไม่่มั่่�นคงทางด้้านวััตถุุดิิบสำำ�หรัับอุุตสาหกรรมอาหารที่่�ใช้้น้ำำ��มัันปาล์์มเป็็นวััตถุุดิิบหลััก
บริิษััทฯ จึึงได้้กำำ�หนดแผนธุุรกิิจรองรัับ โดยการดำำ�เนิินการศึึกษาวิิจััยการใช้้น้ำำ��มัันรำ��ข้้าวทดแทนน้ำำ��มัันปาล์์มซึ่่�งไม่่ส่่ง
ผลกระทบต่่อคุุณภาพของผลิิตภััณฑ์์และได้้เริ่่�มมีีการส่่งออกผลิิตภััณฑ์์บะหมี่่�กึ่่�งสำำ�เร็็จรููป (Palm oil Free) ไปยัังประเทศแถบ
สแกนดิิเนเวีียบางประเทศแล้้ว นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ยัังได้้คิิดค้้นวิิจััยการผลิิตบะหมี่่�กึ่่�งสำำ�เร็็จรููปที่่�ใช้้ลมร้้อนแทนการทอดในน้ำำ��มััน
ปาล์์ม เพื่่�อเป็็นอีีกหนึ่่�งทางเลืือกสำำ�หรัับผู้้�บริิโภค
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การปฏิิบััติิตามกฏหมายและข้้อกำำ�หนดต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญในการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้สอดคล้้องตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนดต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องมาโดยตลอด
โดยปรัับปรุุงกระบวนการต่่างๆ ให้้สอดคล้้องตามที่่ก� ฎหมายกำำ�หนดและเชื่่อ� มั่่�นว่่า การปฎิิบัติั งิ านที่่ดีี� และถููกต้อ้ งตามหลัักกฎหมาย
กฎระเบีียบทั้้�งภายในประเทศและต่่างประเทศ จะทำำ�ให้้เกิิดความน่่าเชื่่�อถืือและได้้รัับการยอมรัับเป็็นเรื่่�องจำำ�เป็็นที่่�ผู้้�บริิหารและ
พนัักงานทุุกคนต้้องคำำ�นึึงถึึงในการปฏิิบััติิตามกฎหมาย กฎระเบีียบ และนโยบายต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่าง
เคร่่งครััด เพื่่�อมิิให้้เกิิดผลกระทบต่่อผู้้�บริิหาร พนัักงานของบริิษััทฯ เพื่่�อเป็็นการรัักษาความน่่าเชื่่�อถืือตลอดจนเป็็นที่่�ยอมรัับ ทั้้�งนี้้�
การกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงานดัังกล่่าว จะได้้รัับการทบทวนอยู่่�เสมอตามแผนงานที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้
การดำำ�เนิินงานด้้านกฎหมายและข้้อกำำ�หนดต่่างๆ

		ผู้้�รัับผิิดชอบของบริิษัทั ฯ จะทำำ�การรวบรวมและระบุุรายการกฎหมายและข้้อกำำ�หนดต่่างๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการดำำ�เนิิน
งานของบริิษัทั ลงในทะเบีียนกฎหมายและข้้อกำำ�หนดต่่างๆ ของบริิษัทั ฯ เพื่่อ� จััดหารายละเอีียดของกฎหมายและข้้อกำำ�หนดต่่างๆ
ตามที่่�ระบุุในทะเบีียนข้้อกฎหมายและข้้อกำำ�หนดต่่างๆ เข้้าควบคุุมตามระเบีียบเรื่่�องการควบคุุมเอกสารและข้้อมููลของบริิษััท
และดำำ�เนิินการสรุุปเนื้้�อหาของกฎหมายและข้้อกำำ�หนดต่่างๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องลงในทะเบีียนข้้อกฎหมายและข้้อกำำ�หนดต่่างๆ เพื่่อ� ให้้
หน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องนำำ�ข้้อกำำ�หนดของกฎหมายและข้้อกำำ�หนดต่่างๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องไปปฏิิบัติั ใิ ห้้ถูกต้
ู อ้ งตามที่่กำ� �ำ หนดไว้้อย่่างเคร่่งครััด
		การตรวจสอบความทัันสมััยของกฎหมาย และข้้อกำำ�หนดอื่่น� ๆ เป็็นสิ่่�งที่่ต้� อ้ งดำำ�เนิินการอยู่่�เป็็นประจำำ�และสม่ำำ�� เสมอ
บริิษััทจะมีีผู้้�รัับผิิดชอบในการตรวจสอบกัับหน่่วยงานที่่�ออกกฎหมาย ทั้้�งติิดตามจาก เว็็บไซต์์ ขอรัับข้้อมููลกฎหมายที่่�ทัันสมััย
ผ่่านบริิการแจ้้งเตืือนความทัันสมััยของกฎหมายจากหน่่วยงานที่่ใ� ห้้บริิการทางอีีเมลล์์ และเว็็บไซต์์ของหน่่วยงานที่่ใ� ห้้บริิการ หาก
มีีการเปลี่่�ยนแปลง จะดำำ�เนิินการจััดหาข้้อกฎหมายเข้้ามาควบคุุมแทนข้้อกฎหมายเดิิม และทำำ�การแก้้ไขทะเบีียนข้้อกฎหมาย
และข้้อกำำ�หนดต่่างๆ ให้้ทัันสมััยอยู่่�เสมอ
การตรวจสอบ

		 เพื่่อ� ยืืนยัันว่่าบริิษัทั ฯ ได้้ดำ�ำ เนิินธุุรกิจที่
ิ ส่� อดคล้้องตามกฎหมาย และข้้อกำำ�หนดต่่างๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง บริิษัทั ฯ จึึงกำำ�หนด
ให้้มีีการตรวจสอบผลการดำำ�เนิินงานอย่่างสม่ำำ��เสมอตามแผนการตรวจสอบที่่�กำำ�หนดไว้้ ทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร
การตรวจสอบผลการดำำ�เนิินงานโดยหน่่วยงานภายในองค์์กร

		 เป็็นความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งต่่อความมั่่�นคงของบริิษััทฯ เพราะผลจากการตรวจสอบจะทำำ�ให้้บริิษััทฯ รู้้�ถึึงสถานะ
และประสิิทธิิภาพของการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ว่่าเป็็นไปตามที่่�กำำ�หนดไว้้หรืือไม่่ บริิษััทฯ มีีหน่่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่่�อ
ติิดตามและประเมิินความสอดคล้้องตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนดต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ในส่่วนต่่างๆ
ว่่ามีีความสอดคล้้องกัับข้้อกำำ�หนดของกฎหมาย และข้้อกำำ�หนดต่่างๆ หรืือไม่่ หากพบความไม่่สอดคล้้อง จะแจ้้งให้้หน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดำำ�เนิินการแก้้ไขให้้สอดคล้้องโดยทัันทีี
การตรวจสอบผลการดำำ�เนิินงานจากหน่่วยงานภายนอก

		 บริิษััทฯ ได้้รัับการตรวจสอบผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ว่่าสอดคล้้องตามที่่�กฎหมายและข้้อกำำ�หนดต่่างๆ ที่่�
เกี่่�ยวข้้อง จากหน่่วยงานราชการที่่�เกี่่�ยวข้้องอยู่่�เสมอ นอกจากนี้้�ยัังได้้รัับการตรวจสอบจากหน่่วยงานที่่�ให้้การรัับรองมาตรฐาน
สากลต่่างๆ เป็็นประจำำ� เช่่น ISO 9001, ISO 14001, GMP, HACCP และ BRC เป็็นต้้น
การดำำ�เนิินการปฏิิบััติิตามกฎหมายของบริิษััทฯ

		จากการปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งภาครััฐ และหน่่วยงานอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของบริิษััทฯ ประจำำ�ปีี 2562 บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการสอดคล้้องตามกฎหมาย
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การดำำ�เนิินงานด้้านเศรษฐกิิจ
ภาพรวมผลการดำำ�เนิินงาน
รายการ

	รายได้้รวม
	กำำ�ไรสุุทธิิ
	กำำ�ไรสุุทธิิต่่อหุ้้�น

(ล้้านบาท)
(ล้้านบาท)
(บาท)

งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2562

2561

2562

2561

24,735
3,943
11.96

22,884
3,404
10.33

14,589
2,935
8.90

13,252
2,582
7.83

1. การประกอบกิิจการด้้วยความเป็็นธรรม
บริิษััทฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความเป็็นธรรมปฏิิบััติิต่่อคู่่�ค้้าด้้วยความเสมอภาค ตามกรอบกติิกาการแข่่งขัันที่่�สุุจริิตและ
เป็็นธรรม คำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ร่่วมกััน ต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชัันไม่่ละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญา
•	การดำำ�เนิินงานกัับคู่่�ค้้า
			 บริิษััทฯ ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขหรืือข้้อตกลงทางการค้้า และปฏิิบััติิต่่อคู่่�ค้้าอย่่างเป็็นธรรม ไม่่เรีียก รัับ หรืือยิินยอม
ที่่�จะรัับทรััพย์์สิิน หรืือประโยชน์์อื่่�นใด ซึ่่�งอยู่่�นอกเหนืือเงื่่�อนไขหรืือข้้อตกลงทางการค้้า รวมทั้้�งส่่งเสริิมการแข่่งขัันทางการค้้า
อย่่างเสรีี ตรงไปตรงมา และยุุติิธรรม โดยให้้ความสำำ�คััญกัับคู่่�ค้้าอย่่างเสมอภาคบนพื้้�นฐานการแข่่งขัันที่่�เป็็นธรรม เคารพสิิทธิิ
ซึ่่�งกัันและกััน สร้้างความสััมพัันธ์์อัันดีีต่่อกััน ตลอดจนมีีการเข้้าเยี่่�ยมชมกิิจการของคู่่�ค้้าเพื่่�อประเมิินศัักยภาพในการดำำ�เนิินงาน
และบริิษััทฯ ยัังมีีการสื่่�อสารให้้คู่่�ค้้ารัับทราบถึึงการปฏิิบััติิตนตามข้้อกำำ�หนดในการทำำ�งานร่่วมกััน และบริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญ
กัับกระบวนการจััดซื้้�อจััดหา เพราะเป็็นขบวนการสำำ�คััญในการควบคุุมคุุณภาพของวััตถุุดิิบและวััสดุุ การควบคุุมค่่าใช้้จ่่ายของ
บริิษัทั ดัังนั้้�นจึึงมุ่่�งเน้้นให้้มีีกระบวนการปฏิิบัติั งิ านให้้มีีความโปร่่งใส ตรวจสอบได้้ และก่่อให้้เกิิดประโยชน์์สูงู สุุดต่่อบริิษัทั ตลอด
ระยะเวลาที่่�ผ่่านมา บริิษััทฯ ไม่่มีีกรณีีไม่่ปฏิิบััติิตามสััญญาที่่�มีีต่่อคู่่�ค้้า รวมถึึงการปรัับเปลี่่�ยนวิิธีีการทำำ�งานต่่างๆ เพื่่�อให้้สอด
คล้้องกัับมาตรฐานการตรวจสอบเรื่่�องการจััดหาวััตถุุดิิบอย่่างยั่่�งยืืนของลููกค้้า เช่่น Unilever (Unilever Responsible Sourcing
Audit - URSA) เพื่่�อเชื่่�อมโยงความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชนกัับประเทศที่่�จััดหาสิินค้้าโภคภััณฑ์์และวััตถุุดิิบหลััก ให้้แก่่ลููกค้้า
หรืือกลุ่่�มธุุรกิิจที่่�มีีนโยบายความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (Responsible Business Partner Policy) เป็็นต้้น

การบริิหารจััดการคู่่�ค้้า
เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานของคู่่�ค้้าเป็็นไปตามมาตรฐานที่่�กำำ�หนด สามารถตอบสนองความต้้องการสิินค้้าที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น
บรรลุุเป้้าหมาย สามารถรัักษาคุุณภาพของสิินค้้าและความสััมพัันธ์์อัันดีีระหว่่างคู่่�ค้้ารวมทั้้�งเป็็นการเสริิมสร้้างความตระหนัักถึึง
จุุดยืืนขององค์์กรด้้านความยั่่�งยืืนแก่่คู่่�ค้้า ทางบริิษััทฯ มีีการบริิหารจััดการดัังนี้้�
1.	มีีหลัักเกณฑ์์ในการสรรหาและคััดเลืือกผู้้�ขายรายใหม่่ โดยคำำ�นึึงถึึงคุุณภาพและความปลอดภััยของอาหาร มาตรฐาน
		การดำำ�เนิินงาน ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและแรงงาน

รายงานประจำำ �ปีี 2562
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2.	มีีการประเมิินทบทวนผู้้�ขาย เพื่่�อให้้ผู้้�ขายรัักษาและปรัับปรุุงคุุณภาพ การบริิการ ให้้ดีียิ่่�งๆ ขึ้้�นไปอัันจะทำำ�ให้้ผู้้�ขาย
		พััฒนาและเติิบโตได้้อย่่างยั่่�งยืืนและมั่่�นคง
3.	มีีการจััดทำำ�สััญญาซื้้�อขาย หรืือ สััญญาจ้้างเหมา ที่่�เป็็นธรรมกัับคู่่�ค้้า
การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน
บริิษััทฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ประกอบธุุรกิิจด้้วยความเป็็นธรรม โปร่่งใส ปฏิิบััติิตามกฎหมาย
และคำำ�นึึงถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�ม ผู้้�ขายและผู้้�ให้้บริิการเป็็นผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกลุ่่�มหนึ่่�งที่่�บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญโดย
1.	การสื่่อ� สารหลัักการกำ�ำ กัับดููแลกิิจการที่ดีี่� และนโยบายคุุณภาพ ความปลอดภััยอาหาร อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อม
		ที่่�กรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหร และพนัักงาน ตลอดจนคู่่�ค้้าต้้องยึึดถืือและปฏิิบััติิอย่่างเคร่่งครััด
2. ให้้ข้้อมููลแก่่ผู้้�ขาย/ผู้้�ให้้บริิการอย่่างเท่่าเทีียม ถููกต้้อง ชััดเจน ครบถ้้วน และไม่่เลืือกปฎิิบััติิ
3.	มีีการทำำ�งานกัับคู่่�ค้้าด้้วยความสััมพัันธ์์ที่่�ดีี มีีคุุณธรรมและจริิยธรรม มีีความโปร่่งใส มีีความเคารพซึ่่�งกัันและกััน
		 เพื่่อ� ให้้แนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิจิ เป็็นทิิศทางเดีียวกััน และสามารถพััฒนา เติิบโตไปด้้วยกัันได้้อย่่างยั่่�งยืืนและมั่่�นคง
4.	ส่่งเสริิมและสนัับสนุุน ให้้มีีการจััดหาวััตถุุดิิบวััสดุุ และบริิการที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
5.	มีีกระบวนการตรวจสอบและประเมิินคู่่�ค้้าผ่่านแบบประเมิิน Vendor Visit Check Sheet / Supplier Self Audit
		 เพื่่อ� ดููศักั ยภาพ	การประเมิินความเสี่่ย� งด้้านต่่างๆ การกำำ�หนดแผนการแก้้ไข ติิดตามการประเมิินผลภายหลัังดำำ�เนิิน
		การแก้้ไขตามแผนร่่วมกััน โดยคำำ�นึึงถึึงคุุณภาพ ปริิมาณ ความปลอดภััยในการผลิิตและส่่งมอบ ตามข้้อกำำ�หนด
		 ของบริิษััท รวมถึึงข้้อกำำ�หนดตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายสิ่่�งแวดล้้อม และมาตรฐานการจััดการต่่างๆ เช่่น
		 มาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, GMP, HACCP, BRC เป็็นต้้น
6.	มีีการสื่่อ� สารนโยบายต่่อต้้านการคอร์์รัปชั
ั นั ให้้ ผู้้�ขาย/ผู้้�ให้้บริิการได้้รับั ทราบ และส่่งเสริิมความรู้้�ความเข้้าใจในการ
		ปฏิิบัติั ติ ามนโยบายการต่่อต้้านคอร์์รัปชั
ั นั และข้้อปฏิิบัติั ติ ามนโยบายต่่อต้้านการคอร์์รัปชั
ั นั โดยเฉพาะในเรื่อ่� งการรัับ
		การให้้ของขวััญ ทรััพย์์สิินหรืือผลประโยชน์์อื่่�นใด รวมถึึงการแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียน ให้้ผู้้�ขาย/ผู้้�ให้้บริิการ
		รัับทราบ โดยแจ้้งเป็็นหนัังสืือให้้ทราบ และแผยแพร่่นโยบายและแนวทางปฏิิบััติิดัังกล่่าวผ่่าน Website บริิษััทฯ ที่่�
		 www.mama.co.th ด้้วย ในโอกาสเดีียวกัันได้้เชิิญชวนคู่่�ค้้ารายสำำ�คััญให้้เข้้าเป็็นแนวร่่วมกัับบริิษััทฯ โดยการลง
		 นามในคำำ�ประกาศเจตนารมณ์์เป็็นแนวร่่วมปฏิิบัติั ใิ นการต่่อต้้านการคอร์์รัปชั
ั นั กัับ TFMAMA เพื่่อ� แสดงเจตนารมณ์์
		 และความมุ่่�งมั่่�นในการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชัันทุุกรููปแบบร่่วมกัันในการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความโปร่่งใส อัันจะ
		 เป็็นพื้้�นฐานที่่�จะทำำ�ให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจมีีความมั่่�นคงและยั่่�งยืืน
2. การต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน
คณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญในการดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และความ
มีีจริิยธรรมในการดำำ�เนิินงาน โดยมุ่่�งมั่่�นดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความเป็็นธรรม สุุจริิต โปร่่งใส และสามารถตรวจสอบได้้ เพื่่�อให้้การ
บริิหารจััดการองค์์กรเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�ม ด้้วยบริิษััทฯ พิิจารณา
แล้้วว่่าการทุจุ ริิตจะลดทอนความสามารถในการแข่่งขัันของธุุรกิจิ และเป็็นอุุปสรรคที่่สำ� �ำ คััญต่่อการพััฒนาองค์์กรและประเทศชาติิ
จึึงได้้กำำ�หนดเรื่่�องการต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชััน ไว้้ในนโยบายหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีโดยที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ
ได้้พิิจารณาอนุุมััติิ “นโยบายการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน และข้้อปฏิิบััติิตามนโยบายต่่อต้้านการคอร์์รััปชััน ฉบัับที่่� 1” ไว้้เมื่่�อวัันที่่�
16 ตุุลาคม 2560 และได้้พิิจารณาทบทวนพััฒนาปรัับปรุุง ครั้้�งที่่� 2 เมื่่�อวัันที่่� 19 มิิถุุนายน 2562 โดยนโยบายได้้กำำ�หนดเป็็น
ลายลัักษณ์์อัักษรว่่า “ห้้ามกรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน ยอมรัับหรืือสนัับสนุุนการ คอร์์รััปชัันทุุกรููปแบบ ทั้้�งทางตรง
และทางอ้้อม” ทั้้�งนี้้� นโยบายการต่่อต้้านคอร์์รััปชัันดัังกล่่าวได้้รัับการทบทวนเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
ไทยเพรซิิเดนท์์ฟููดส์์ ได้้เข้้าร่่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์์เป็็นแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้าน
ทุุจริิต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เริ่่�มแรกเมื่่�อวัันที่่� 18 กุุมภาพัันธ์์ 2557 และได้้รัับการ
รัับรองเป็็นสมาชิิกแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริิต เมื่่�อวัันที่่� 22 กรกฎาคม 2559 (การรัับรองอายุุมีี
ต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ก่่อนการควบรวมกิิจการเมื่่�อวัันที่่� 16 ตุุลาคม 2560)
ไทยเพรซิิเดนท์์ฟูดู ส์์ กำำ�หนดนโยบายมุ่่�งเน้้นส่่งเสริิมความรู้้�ความเข้้าใจในการปฏิิบัติั ติ าม “นโยบายการต่่อต้้านคอร์์รัปชั
ั นั
และข้้อปฏิิบัติั ติ ามนโยบายต่่อต้้านการคอร์์รัปชั
ั นั ฉบัับที่่� 1” ของบริิษัทั ฯ โดยกำำ�หนดให้้มีีการสื่อ่� สารนโยบายฯ แก่่กรรมการบริิษัทั
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ผู้้�บริิหารและพนัักงาน ในหลายช่่องทาง เช่่น หลัักสููตรปฐมนิิเทศ การอบรมสััมมนา การปิิดประกาศ จััดทำำ� QR code และการ
เผยแพร่่ผ่่านระบบสารสนเทศภายในองค์์กร เป็็นต้้น
	ปีี 2562 ไทยเพรซิิเดนท์์ฟููดส์์ ยัังคงแสดงออกถึึงความมุ่่�งมั่่�นของบริิษััทฯ ในการดำำ�เนิินนโยบายด้้านการต่่อต้้านทุุจริิต
และคอร์์รััปชัันอย่่างต่่อเนื่่�อง และเมื่่�อวัันที่่� 21 พฤษภาคม 2562 บริิษััทฯ ได้้การรัับรองการต่่ออายุุการเป็็นสมาชิิกแนวร่่วมปฏิิบััติิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริิตครั้้�งที่่� 1 ประจำำ�ไตรมาส 1/2562 จากคณะกรรมการแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชน
ไทยในการต่่อต้้านทุุจริิต
	สำำ�หรัับการดำำ�เนิินกิิจกรรมในปีี 2562 บริิษััทฯ ได้้ส่่งเสริิมความรู้้�เรื่่�องการต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชัันให้้กัับคณะกรรมการ
บริิษััท ผู้้�บริิหาร และพนัักงานภายในองค์์กรและขยายสู่่�คู่่�ค้้าภายนอกองค์์กร และเมื่่�อวัันที่่� 27 พฤศจิิกายน 2562 บริิษััทฯ
ได้้สมััครเข้้าร่่วมเป็็น CAC Change Agent โดยมีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อเชิิญคู่่�ค้้าที่่�เป็็น SME เข้้าร่่วมประกาศเจตนารมณ์์ภายใต้้
โครงการ CAC SME Certification และร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการสร้้างความโปร่่งใส ความยั่่ง� ยืืนให้้กับั ประเทศชาติิต่อ่ ไป นอกจากนี้้�
เมื่่อ� วัันที่่� 25 ธัันวาคม 2562 บริิษัทั ฯ ยัังคงดำำ�เนิินกิิจกรรมอย่่างต่่อเนื่่อ� งเป็็นปีีที่่� 2 ในการแจ้้งประกาศนโยบาย “NO Gift Policy”
เพื่่อ� แสดงเจตนารมย์์และร่่วมรณรงค์์การงดมอบของขวััญในช่่วงเทศกาลปีีใหม่่รวมถึึงเทศกาลต่่างๆ โดยเผยแพร่่ทางสื่่อ� สาธารณะ
ได้้แก่่ FACEBOOK Thai CAC และเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ ที่่� www.mama.co.th
3. การเคารพสิิทธิิของมนุุษยชน
บริิษัทั ฯ เคารพในสิิทธิิมนุุษยชนของพนัักงานทุุกคน ให้้ความเสมอภาค และให้้เกีียรติิ พนัักงานทุุกคนอย่่างเท่่าเทีียมกััน
ในด้้านความปลอดภััยส่่วนบุุคคล ตลอดจนสิิทธิิในสถานที่่�ทำำ�งาน รวมถึึงปราศจากการล่่วงละเมิิดหรืือการข่่มเหงในทุุกรููปแบบ
ตลอดระยะเวลาที่่�ผ่่านมา บริิษััทฯ ไม่่เคยมีีประวััติิหรืือคดีีขึ้้�นศาลเกี่่�ยวกัับการล่่วงละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน รวมถึึงมีีระบบการ
พิิจารณาทบทวนระเบีียบข้้อบัังคัับต่่างๆ เกี่่ย� วกัับการรัักษาความปลอดภััยภายในโรงงานที่่ไ� ม่่ล่ว่ งละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนของพนัักงาน
หรืือผู้้�เกี่่�ยวข้้องอื่่�นๆ เช่่น การติิดกล้้องทีีวีีวงจรปิิดหรืือการตรวจค้้นยานพาหนะก่่อนออกจากโรงงาน เป็็นต้้น
บริิษััทฯ ยัังเปิิดโอกาสให้้พนัักงานแสดงความคิิดเห็็น เสนอแนะ ในเรื่่�องของสวััสดิิการ สภาพการทำำ�งาน ด้้านความ
ปลอดภััย อาชีีวอนามััย ผ่่านตััวแทนของพนัักงานที่่�เป็็นคณะกรรมการสวััสดิิการ และคณะกรรมการความปลอดภััยและ
อาชีีวอนามััย อีีกด้้วย

รายงานประจำำ �ปีี 2562
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บริิษััทฯ คำำ�นึึงถึึงความเท่่าเทีียมกัันในการจ้้างงาน ไม่่เลืือกปฏิิบััติิ มีีการจ้้างงานผู้้�พิิการเข้้าทำำ�งานจำำ�นวน 32 คน
จากการปฏิิบััติิตามกฎหมาย จริิยธรรมธุุรกิิจและแนวปฏิิบััติิของบริิษััท ในด้้านสิิทธิิมนุุษยชน ทำำ�ให้้ในปีี 2562 ไม่่เกิิดข้้อร้้อง
เรีียนและไม่่มีีเหตุุการณ์์เกี่่�ยวกัับการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนและการเลืือกปฏิิบััติิ
ข้้อมููลด้้านพนัักงาน
ข้้อมููล

		จำำ�นวนแรงงานทั้้�งหมด
		 จำำ�แนกตามเพศ
			 • ชาย
			 • หญิิง
	จำำ�แนกตามระดัับ
			 •	ผู้้�บริิหารระดัับสููงสุุด
			 •	ผู้้�บริิหารระดัับสููง
			 •	ผู้้�บริิหารระดัับกลาง
			 •	หััวหน้้างานระดัับบัังคัับบััญชา	
			 • พนัักงานระดัับปฏิิบััติิการ (รายเดืือน)
			 • พนัักงานระดัับปฏิิบััติิการ (รายวััน)
		 สััดส่่วนของพนัักงานทั้้�งหมดจำำ�แนกตามช่่วงอายุุ
			 • 18-20 ปีี
			 • 20-25 ปีี
			 • 25-30 ปีี
			 • 30-40 ปีี
			 • มากกว่่า 40 ปีี
		 สััดส่่วนของพนัักงานใหม่่ จำำ�แนกตามช่่วงอายุุ
			 • 18-20 ปีี
			 • 20-25 ปีี
			 • 25-30 ปีี
			 • 30-40 ปีี
			 • มากกว่่า 40 ปีี
		 สััดส่่วนของพนัักงานใหม่่จำำ�แนกตามเพศ
			 • ชาย
			 • หญิิง
		 สััดส่่วนของพนัักงานลาออก จำำ�แนกตามช่่วงอายุุ
			 • 18-20 ปีี
			 • 20-25 ปีี
			 • 25-30 ปีี
			 • 30-40 ปีี
			 • มากกว่่า 40 ปีี
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ปีี 2562

ปีี 2561

จำำ�นวน (คน)

คิิดเป็็นร้้อยละ

จำำ�นวน (คน)

5,714
5,714
2,165
3,549
5,714
1
8
16
190
826
4,673
5,714
218
1,241
1,015
1,496
1,744
1,310
174
535
264
263
74
1,310
501
809
2,036
132
764
440
526
174

100.00
100.00
37.89
62.11
100.00
0.02
0.14
0.28
3.33
14.46
81.78
100.00
3.82
21.72
17.76
26.18
30.52
100.00
13.28
40.84
20.15
20.08
5.65
100.00
38.24
61.76
100.00
6.48
37.52
21.61
25.83
8.55

5,379
5,379
2,063
3,316
5,379
1
8
16
187
810
4,357
5,379
183
1,122
780
1,525
1,769
1,540
315
681
228
278
38
1,540
580
960
1,637
162
655
323
360
137

คิิดเป็็นร้้อยละ

100.00
100.00
38.35
61.65
100.00
0.02
0.15
0.30
3.48
15.06
81.00
100.00
3.41
20.86
14.50
28.35
32.88
100.00
20.45
44.22
14.81
18.05
2.47
100.00
37.66
62.34
100.00
9.90
40.01
19.73
21.99
8.37
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ข้้อมููล

ปีี 2562

ปีี 2561

จำำ�นวน (คน)

คิิดเป็็นร้้อยละ

จำำ�นวน (คน)

2,051
687
1,364

100.00
33.50
66.50

1,637
590
1,047

100.00
36.04
63.96

81
78

100.00
96.30

105
84

100.00
80.00

สััดส่่วนพนัักงานลาออก จำำ�แนกตามเพศ
		 • 18-20 ปีี
		 • 20-25 ปีี
	การกลัับมาทำำ�งานหลัังลาคลอดของผู้้�หญิิง
		 • พนัักงานที่่�ลาคลอดบุุตร	
		 • พนัักงานที่่�กลัับมาทำำ�งานหลัังคลอดบุุตร	

คิิดเป็็นร้้อยละ

4. การปฏิิบัติ
ั ิต่่อแรงงานอย่่างเป็็นธรรม
บริิษััทฯ เล็็งเห็็นว่่าทรััพยากรบุุคคลเป็็นปััจจััยสำำ�คััญของธุุรกิิจ ในการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มและเพิ่่�มผลผลิิต จึึงให้้ความ
สำำ�คััญต่่อพนัักงานในการดููแล และปฏิิบััติิต่่อพนัักงานอย่่างเป็็นธรรม รวมไปถึึงการสร้้างความสุุขในการทำำ�งาน ภายใต้้บริิหาร
จััดการให้้เกิิดความสมดุุลระหว่่างการทำำ�งานและการดำำ�เนิินชีีวิิต สร้้างความรัักความผููกพัันต่่อองค์์กร สร้้างความเข้้าใจอัันดีี
ซึ่่�งกัันและกััน ระหว่่างพนัักงานกัับพนัักงาน และพนัักงานกัับองค์์กร อัันเป็็นพื้้�นฐานของแรงงานสััมพัันธ์์ที่่�ดีี

•	การสรรหาและคััดเลืือกพนัักงาน

		 บริิษััทฯ ได้้ให้้ความสำำ�คััญในการสรรหาคััดเลืือกและจ้้างงาน โดยยึึดหลัักความเป็็นธรรม และความเสมอภาค
ไม่่เลืือกปฏิิบััติิ ทั้้�งในด้้านเพศ เชื้้�อชาติิ ศาสนา ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ยัังมีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของพนัักงานอย่่างเป็็นธรรม
ไม่่เลืือกปฏิิบััติิ โดยใช้้ระบบตััวชี้้�วััดผลการปฏิิบััติิงาน (KPI) นำำ�มาประยุุกต์์ใช้้ในองค์์กร เพื่่�อเป็็นเกณฑ์์กำำ�หนดสำำ�หรัับค่่าตอบ
แทนพนัักงาน อีีกทั้้�งยัังมีีการปรัับค่่าจ้้าง โบนััส เพื่่�อสร้้างขวััญและกำำ�ลัังใจ และความก้้าวหน้้าในอาชีีพให้้กัับพนัักงาน
การมีีส่่วนร่่วมของพนัักงาน
		 บริิษััทฯ เปิิดโอกาสให้้พนัักงานมีีบทบาทและ
ส่่วนร่่วมในการแสดงความคิิดเห็็น ผ่่านทางตััวแทนคณะ
กรรมการสวััสดิการ
ิ ในสถานประกอบการ คณะกรรมการความ
ปลอดภััยอาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อประชุุมปรึึกษา
หารืือ หาแนวทางแก้้ไข ในเรื่่�องต่่างๆ เกี่่�ยวกัับนายจ้้างและ
ลููกจ้้าง นอกจากนี้้�ยัังเปิิดโอกาสให้้พนัักงานสามารถแสดง
ความคิิดเห็็น หรืือข้้อเสนอแนะ ผ่่านช่่องทางการรัับข้้อร้้อง
เรีียนต่่างๆ เช่่น กล่่องรัับข้้อเสนอแนะ ผู้้�รับั ข้้อร้้องเรีียน เพื่่อ� นำำ�
มาปรัับปรุุงพััฒนาดููแลพนัักงานให้้มีีความเหมาะสม
		 ในปีี 2562 เมื่่�อวัันที่่� 17 พฤศจิิกายน 2562
บริิษัทั ฯ ได้้จัดั ให้้มีีการเลืือกตั้้�งคณะกรรมการสวััสดิการ
ิ (คปอ)
จำำ�นวน 3 คน และคณะกรรมการสวััสดิิการ จำำ�นวน 5 คน จาก
จำำ�นวนตััวแทนพนัักงานของแต่่ละหน่่วยงานที่่�ร่่วมลงสมััคร
รัับเลืือกตั้้�งจำำ�นวน 2 ชุุด ประกอบด้้วยชุุดละ 8 คน
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•	การดููแลพนัักงาน
ด้้านส่่งเสริิมสุุขภาพพนัักงาน
		 บริิษััทฯ ได้้ใส่่ใจสุุขภาพของพนัักงาน โดยจััด
สวััสดิการ
ิ และกิิจกรรมส่่งเสริิมสุุขภาพให้้กับั พนัักงาน เพื่่อ� ส่่ง
เสริิมให้้พนัักงานมีีสุุขภาพดีีทั้้�งด้้านร่่างกาย จิิตใจ และอารมณ์์
อาทิิเช่่น การออกกำำ�ลัังหลัังเลิิกงาน การตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี
กิิจกรรมโรงอาหารเพื่่�อสุุขภาพ การอบรมให้้ความรู้้�เรื่่�องยา
เสพติิดและพิิษภััยบุุหรี่่� การสุ่่�มตรวจหาสารเสพติิด ในปีี 2562
บริิษััทฯ ได้้จััดกิิจกรรมด้้านสุุขภาพแก่่พนัักงานทั่่�วทั้้�งองค์์กร
ในหลายกิิจกรรม อาทิิเช่่น การตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี เมื่่�อ
วัันที่่� 15 พฤศจิิกายน 2562 โดยโรงพยาบาลเอกชน
ด้้านส่่งเสริิมการออมเงิิน
		 บริิษััทฯ เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญและประโยชน์์จากการออมเงิิน จึึงส่่งเสริิมให้้พนัักงานของบริิษััทฯ ตระหนัักรู้้�เรื่่�อง
การวางแผนทางการเงิิน รวมถึึงการวางแผนออมเงิินไว้้ใช้้ภายหลัังการเกษีียณอายุุ ดัังนั้้�นบริิษัทั ฯ จึึงได้้จัดั บรรยายพิิเศษเพื่่อ� ให้้
ความรู้้�ในเรื่่�องการออมเงิินแก่่พนัักงาน
		 -	การจััดบรรยายพิิเศษ เพื่่�อให้้เกิิดความรู้้�ความเข้้าใจและสามารถนำำ�ปฏิิบััติิได้้ในเรื่่�องการออมเงิิน เมื่่�อวัันที่่� 12
ธัันวาคม 2562 โดยเชิิญวิิทยากรผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ จากตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย มาให้้ความรู้้�เรื่่�อง “Happy Money, Happy
Retirement” เป็็นต้้น

•	การพััฒนาบุุคลากร

		การพััฒนาบุุคลากรให้้มีีความรู้้� ความเชี่่�ยวชาญในการปฏิิบััติิงาน เพื่่�อยกระดัับบุุคลากรให้้มีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อร่่วม
พััฒนาองค์์กรไปสู่่�องค์์กรแห่่งการเรีียนรู้้�สำำ�หรัับทุุกคน เป็็นหนึ่่�งในพัันธกิิจของไทยเพรซิิเดนท์์ฟููดส์์ โดยให้้ความสำำ�คััญต่่อคุุณค่่า
ของพนัักงานและถืือว่่าเป็็นทรััพย์์สิินที่่�มีีค่่าสููงสุุดขององค์์กร ตามแผนพััฒนาปรัับปรุุงระบบบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์และเสริิม
สร้้างค่่านิิยมองค์์กรให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์การพััฒนาบุุคคลากร ดัังนี้้�
•	ระบบบริิหารจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ การกำำ�หนดโครงสร้้าง ระดัับการบริิหาร การระบุุหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ
		การวางแผนอััตรากำำ�ลัังของแต่่ละหน่่วยงานและมุ่่�งส่่งเสริิมค่่านิิยมองค์์กร “TF-POWERS” ของบริิษััทฯ ซึ่่�งเป็็น
		คุุณลัักษณะร่่วมของพนัักงาน TF ทุุกคน
•	ด้้านการพััฒนาผู้้�บริิหารและพนัักงาน บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดสมรรถนะด้้านผู้้�นำำ� (Leadership Competency) ของทุุก
		ระดัับการบริิหาร ประกอบด้้วย
		 1.	การกำำ�หนดแนวทางและเป้้าหมาย (Setting direction)
		 2.	การปฏิิบััติิงานให้้เป็็นไปตามเป้้าหมายที่่�วางไว้้ (Delivering results)
		 3.	การเปลี่่�ยนแปลงและก้้าวทัันนวััตกรรม (Driving Change & Innovation)
		 4.	การนำำ�ทีีมสู่่�ความสำำ�เร็็จ (Leading winning team)
		 5.	การประสานสััมพัันธ์์ภายในองค์์กร (Engagement stakeholders)
112
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ในปีี 2562 บริิษััทฯ ได้้จััดการพััฒนาสมรรถนะด้้านผู้้�นำำ�ขององค์์กรเรื่่�อง “Changing for Growth” เป็็นหลัักสููตรในการ
เตรีียมความพร้้อมกัับยุุค Digital Disruption และวิิธีีปรัับตััวให้้ก้้าวทัันกัับสถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว หลัักสููตรผนึึก
พลัังประสานสััมพัันธ์์องค์์กร เป็็นการนำำ�แนวคิิดการปรัับตััวเข้้าสู่่�วิิถีีทางร่่วมกัันภายในองค์์กรและพััฒนาประสิิทธิิภาพ เพิ่่�มพลััง
ของผู้้�นำำ�ทีีม
•	ด้้านการเตรีียมความพร้้อมของผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่งสำำ�คััญของหน่่วยงาน บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดแผนสืืบทอดตำำ�แหน่่ง
		 งานที่่�สำำ�คััญของธุุรกิิจ และจััดเตรีียมความพร้้อมของพนัักงาน
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�แผนการฝึึกอบรมประจำำ�ปีี สำำ�หรัับพนัักงานทุุกตำำ�แหน่่ง เฉพาะตำำ�แหน่่ง พััฒนางานตาม
สายอาชีีพ และมีีการฝึึกอบรมทบทวนความรู้้�ความสามารถให้้กัับพนัักงานทุุกระดัับอย่่างสม่ำำ��เสมอเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
การจััดอบรมในปีี 2562
พนัักงานที่่�ได้้รัับ
การอบรมทั้้�งหมด

4,894 คน
85.65 %

จำำ�นวนหลัักสููตร

333
หลัักสููตร

จำำ�นวนชั่่�วโมงอบรมเฉลี่่�ย
ของพนัักงานต่่อปีี

14 ชั่่�วโมง

•	ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
		
นโยบายคุุณภาพ ความปลอดภััยอาหาร อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อม
		 บริิษััท ไทยเพรซิิเดนท์์ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน) มีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะผลิิตสิินค้้าให้้มีีคุุณภาพและความปลอดภััย ตาม
กฎหมาย ระเบีียบข้้อบัังคัับและข้้อกำำ�หนดของลููกค้้า โดยไม่่ส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมอาชีีวอนามััย และความปลอดภััยของ
พนัักงานและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อสร้้างความพึึงพอใจสููงสุุดแก่่ลููกค้้า ทั้้�งนี้้�พนัักงานทุุกระดัับชั้้�น ต้้องมีีส่่วนร่่วมรัับผิิดชอบในการ
พััฒนาคุุณภาพอย่่างต่่อเนื่่�องและยั่่�งยืืน
		 พนัักงานถืือเป็็นทรััพยากรที่่มีีค่
� า่ บริิษัทั ฯ ให้้ความสำำ�คััญด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการ
ทำำ�งาน เพื่่�อยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตในการทำำ�งานของพนัักงาน บริิษััทฯ จึึงได้้นำำ�ระบบ มอก.18001และOHSAS18001 ซึ่่�งเป็็น
มาตรฐานการจััดการงานด้้านความปลอดภััย และอาชีีวอนามััย นำำ�มาพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�องและรองรัับกระบวนการผลิิตที่่�มีีการ
พััฒนาอย่่างไม่่หยุุดยั้้�ง โดยมีีการกำำ�หนดนโยบาย มาตรฐาน วิิธีีการปฏิิบััติิงาน และกิิจกรรมต่่างๆ ดัังนี้้�
รายงานประจำำ �ปีี 2562
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ด้้านความปลอดภััย
		 บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญด้้านความปลอดภััยและสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน รวมถึึงผลกระทบต่่อสุุขภาพของ
พนัักงาน โดยกำำ�หนดระเบีียบ วิิธีีการปฏิิบััติิ และมาตรฐานการทำำ�งานที่่�ปลอดภััย รวมถึึงมีีการตรวจติิดตามและประเมิินผล
ด้้านความปลอดภััยอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อป้้องกัันและลดความสููญเสีียต่่อชีีวิิตและทรััพย์์สิินของบริิษััท พนัักงาน คู่่�ค้้า และผู้้�ที่่�
เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย
		 ในปีี 2562 บริิษััทฯ มีีสถิิติิการเกิิดอุุบััติิเหตุุอัันเนื่่�องมาจากการทำำ�งานคำำ�นวณตาม TCIR เท่่ากัับ 0.99 รายต่่อ
พนัักงาน 100 คนต่่อปีี ซึ่่�งอยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�ไม่่เกิินจากค่่ามาตรฐาน (TCIR : Total Case Incident Rate คืือ จำำ�นวนอุุบััติิเหตุุจาก
การทำำ�งาน คำำ�นวณเฉลี่่�ยที่่�พนัักงาน 100 คน ในช่่วงระยะเวลา 1 ปีี ซึ่่�งองค์์กรที่่�มีีมาตรฐานความปลอดภััยที่่�ดีี TCIR จะอยู่่�ที่่� 1.0
หรืือต่ำำ��กว่่า)
ด้้านอาชีีวอนามััย
		 บริิษััทฯ เห็็นความสำำ�คััญในการดููแลสุุขภาพของพนัักงาน จึึงกำำ�หนดแนวทางเริ่่�มจากการปลููกฝัังให้้พนัักงานมีี
ความรู้้�และใส่่ใจในสุุขภาพที่่�ดีีของตนเองก่่อนในเบื้้�องต้้นโดย
-	ติิดโปสเตอร์์ และส่่ง Email ประชาสััมพัันธ์์ให้้ความรู้้�เกี่่�ยวเรื่่�องโรค ที่่�พนัักงานมีีสถิิติิเจ็็บป่่วยบ่่อย หรืือโรคที่่�กำำ�ลััง
		 แพร่่ระบาดในแต่่ละช่่วงเวลาตามสถานการณ์์ เพื่่�อให้้พนัักงานตระหนัักรู้้�และป้้องกัันตนเองได้้อย่่างถููกวิิธีี
-	การจััดแพทย์์มาบรรยายเพื่่�อให้้เกิิดความรู้้�ความเข้้าใจเรื่่�องโรค โดยเมื่่�อวัันที่่� 12 มิิถุุนายน 2562 ได้้เชิิญแพทย์์จาก
		 โรงพยาบาลมาให้้ความรู้้�เรื่่�อง “การจััดการความเครีียดจากการทำำ�งาน”
-	การส่่งเสริิมสุุขภาพ โดยจััดให้้มีีการนวดผ่่อนคลายในสถานประกอบการ โดยคนนวดตาบอด ทุุกวัันศุุกร์์

ด้้านสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
		 บริิษััทฯ จััดให้้มีีการตรวจวััดสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน ประกอบด้้วย การตรวจวััดความร้้อน เสีียง แสงสว่่างใน
พื้้�นที่่�ปฏิิบััติิงาน ตรวจวััดคุุณภาพอากาศ และสารเคมีีรวมไปถึึงฝุ่่�นละอองที่่�เกิิดขึ้้�นจากกิิจกรรมในการทำำ�งาน เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า
พนัักงานจะปฏิิบััติิงานภายใต้้สภาพแวดล้้อมที่่�เหมาะสมและปลอดภััยจากอัันตรายที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อความปลอดภััย
และสุุขภาพของพนัักงาน
การส่่งเสริิมความปลอดภััย
		 บริิษัทั มุ่่�งเน้้นส่่งเสริิมศัักยภาพของพนัักงานด้้วยการจััดกิิจกรรมฝึึกอบรมให้้ตรงกัับสายงานที่่สา
� มารถนำำ�ไปประยุุกต์์
ในงานได้้ และยัังคำำ�นึึงถึึงความปลอดภััยต่่อชีีวิิต สุุขภาพของพนัักงาน อาทิิเช่่น การจััดอบรมหลัักสููตรการพััฒนาทัักษะ
การเป็็นหััวหน้้างานที่่�ดีี, หลัักสููตร 5 ส เพื่่�อการเพิ่่�มผลผลิิต หลัักสููตรการซ้้อมดัับเพลิิงเบื้้�องต้้น การซ้้อมอพยพหนีีไฟ และการใช้้
อุุปกรณ์์ที่่�จำำ�เป็็น รวมทั้้�งสร้้างสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน ส่่งเสริิมให้้พนัักงานรู้้�รัักและสามััคคีีกััน ด้้วยการทำำ�กิิจกรรมร่่วมกััน
เพื่่�อกระชัับความสััมพัันธ์์ และให้้รู้้�จัักช่่วยเหลืือเกื้้�อกููลกัันเสมืือนครอบครััวเดีียวกััน

114

บริิ ษััท ไทยเพรซิิ เดนท์์ ฟููดส์์ จำำ �กัั ด (มหาชน)

T-MAMA19-�������-92-135.indd 114

24/3/2563 BE 00:38

5. ความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�บริิโภค
		 บริิษัทั ฯ ดำำ�เนิินธุุรกิจิ บนพื้้�นฐานของจริิยธรรมและคุุณธรรม ไม่่ล่ว่ งละเมิิดทรััพย์์สินิ ทางปััญญา แต่่มุ่่�งมั่่�นที่่จ� ะพััฒนา
นวััตกรรมอาหาร โดยนำำ�เทคโนโลยีีเครื่่�องจัักรที่่�ทัันสมััยมาใช้้ในการผลิิตสิินค้้า ควบคู่่�กัับการพััฒนาบุุคลากรให้้มีีความรู้้� ความ
เชี่่�ยวชาญในการปฏิิบััติิงาน เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของตลาดและลููกค้้า บริิษััทคงไว้้ซึ่่�งจริิยธรรม ในการรัักษาความเป็็น
ส่่วนตััว และความลัับลููกค้า้ ในทุุกระดัับ โดยจะเก็็บรัักษาความลัับและไม่่เปิิดเผยข้้อมููล ถืือเป็็นจรรยาบรรณธุุรกิจิ อย่่างเคร่่งครััด
ความรัับผิิดชอบด้้านคุุณภาพและความปลอดภััยของอาหาร
		การบริิหารจััดการด้้านคุุณภาพเริ่่�มตั้้�งแต่่ขั้้�นตอนการพััฒนาและวิิจััยผลิิตภััณฑ์์ โดยได้้นำำ�ข้้อกำำ�หนดลููกค้้า ระเบีียบ
และข้้อกำำ�หนดตามกฏหมายของประเทศนั้้�นๆ มาพิิจารณาเป็็นปััจจััยในการออกแบบผลิิตภััณฑ์์ หลัังจากพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
ต้้นแบบสำำ�เร็็จแล้้ว บริิษัทั จะให้้ความใส่่ใจในขบวนการผลิิตทุุกขั้้น� ตอน เริ่่ม� ตั้้�งแต่่กระบวนการคััดสรรวััตถุุดิบิ ที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพ การทำำ�
ความสะอาดวััตถุุดิิบ การควบคุุมการปนเปื้้�อนของวััตถุุดิิบ ขบวนการผลิิต การบรรจุุสิินค้้า การขนส่่ง การควบคุุมคุุณภาพ
ความสะอาด และความปลอดภััยในทุุกขั้้�นตอน เพื่่�อให้้ได้้ผลิิตภััณฑ์์อาหารที่่�มีีคุุณภาพและความปลอดภััยสููงสุุด อัันเป็็นหััวใจ
สำำ�คััญในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ รวมทั้้�งการคงไว้้ซึ่่�งการรัับรองมาตรฐานการผลิิต ตามมาตรฐานสากล เช่่น
		 1. มาตรฐานระบบการบริิหารงานคุุณภาพ (ISO 9001 : 2008)
		 2. มาตรฐานหลัักเกณฑ์์ที่่�ดีีในการผลิิตอาหาร (Good Manufacturing Practice : GMP)
		 3. มาตรฐานการวิิเคราะห์์อัันตรายและจุุดวิิกฤติิที่่�ต้้องควบคุุมในการผลิิตอาหาร (Hazard Analysis and Critical
			 Control Point : HACCP)
		 4. มาตรฐาน British Retail Consortium (BRC) ซี่่�งบริิษััทได้้รัับการรัับรองและมีีการตรวจประเมิิน อย่่างสม่ำำ��เสมอ
			 เพื่่�อรัักษาด้้านคุุณภาพและความปลอดภััยอาหารต่่อผู้้�บริิโภค และสามารถตรวจสอบย้้อนกลัับได้้
		 นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังพิิจารณาไปถึึงโอกาสและความคุ้้�มครองต่่อร่่างกายของผู้้�บริิโภค โดยการทำำ�ประกัันความ
คุ้้�มครองผู้้�บริิโภค (Product Liability) ครอบคลุุมทั้้�งในประเทศ และต่่างประเทศอย่่างต่่อเนื่่�องทุุกปีี
ความรัับผิิดชอบด้้านการสื่่�อสารทางการตลาด / การส่่งเสริิมความรู้้�ทางโภชนาการ
- บริิษััทมุ่่�งเน้้นการสื่่�อสารการตลาด การโฆษณา ประชาสััมพัันธ์์ โดยเน้้นการให้้ข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง ครบถ้้วน เป็็นจริิง
- บริิษััทได้้แสดงฉลากผลิิตภััณฑ์์เป็็นไปตามหลัักสากล ตามหลัักเกณฑ์์ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการคุ้้�มครองผู้้�
		 บริิโภค (สคบ.) และตามหลัักเกณฑ์์ของแต่่ละประเทศที่่�ส่่งออก เพื่่�อให้้ผู้้�บริิโภคได้้รัับข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง
-	การให้้ข้อ้ มููลโภชนาการบนฉลากที่่ถู� กต้
ู อ้ ง เช่่น ข้้อมููลทางโภชนาการ (nutrition facts หรืือ GDA) หรืือข้้อมููลชี้้เ� ฉพาะ
		 ของผลิิตภััณฑ์์ที่่�ทำำ�จากข้้าว เช่่น Gluten Free, Low Fat, Low Calories หรืือ No preservatives เป็็นต้้น โดยข้้อมููล
		ดัังกล่่าวเป็็นผลการตรวจสอบทางวิิทยาศาสตร์์ จากห้้องปฏิิบัติั การที่
ิ มีี่� มาตรฐานและได้้รับั การรัับรองมาตรฐานการ
		 ตรวจสอบจากสำำ�นัักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุุข
-	สิินค้้าที่่�มีีส่่วนประกอบเป็็นสารก่่อภููมิิแพ้้ (Allergen) หากผลิิตภััณฑ์์มีีองค์์ประกอบของสารก่่อภููมิิแพ้้ แม้้เพีียง
		 เล็็กน้อ้ ย บริิษัทั จะแสดงข้้อมููลที่ถู่� กต้
ู อ้ งบนฉลาก ให้้มั่่น� ใจได้้ว่า่ ชััดเจน และเพีียงพอบนฉลากผลิิตภััณฑ์์ เพื่่อ� ผู้้�บริิโภค
		สามารถใช้้เปรีียบเทีียบ และตััดสิินใจซื้้�อได้้ รวมทั้้�งมีีมาตรการทดสอบ ตรวจสอบความถููกต้้อง และการป้้องกัันการ
		ปนเปื้้�อนของสารก่่อภููมิิแพ้้ในผลิิตภััณฑ์์
- บริิษััทจััดให้้มีีที่่�แสดง เบอร์์โทรศััพท์์ฝ่่ายลููกค้้าสััมพัันธ์์ สำำ�หรัับโทรฟรีีภายในประเทศ หรืือโทรปกติิจากต่่างประเทศ
		 เพื่่อ� ให้้ผู้้�บริิโภคสอบถามผลิิตภััณฑ์์ รวมทั้้�งแจ้้งปััญหาที่่พ� บในผลิิตภััณฑ์์ต่อ่ บริิษัทั ได้้สะดวกมากขึ้้�น เจ้้าหน้้าที่บ่� ริิษัทั
		ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ให้้บริิการนี้้� จะได้้รัับการอบรมขั้้�นตอนและมารยาทในการให้้บริิการ และการปฏิิบััติิต่่อลููกค้้าจะกระทำำ�
		 อย่่างมีีน้ำำ��ใจ
- นอกจากนี้้� มีีการให้้ข้้อมููลผู้้�ผลิิต และเว็็บไซต์์ของบริิษััทบนฉลาก เพื่่�อเป็็นการเพิ่่�มช่่องทางการติิดต่่อและสอบถาม
		ข้้อมููลได้้อีีกทางหนึ่่�ง

รายงานประจำำ �ปีี 2562

T-MAMA19-�������-92-135.indd 115

115

24/3/2563 BE 00:38

การให้้ความรู้้�และการใส่่ใจต่่อการบริิโภคอาหารเพื่่�อสุุขภาพของผู้้�บริิโภค
		ปััจจุุบัันการบริิโภคอาหารที่่�มีีส่่วนประกอบของน้ำำ��ตาล ไขมััน และเกลืือ (โซเดีียม) มากเกิินความต้้องการอาจก่่อให้้
เกิิดอัันตรายต่่อสุุขภาพ โดยมีีสาเหตุุหนึ่่�งมาจากผู้้�บริิโภคส่่วนใหญ่่ไม่่เข้้าใจหรืือยัังไม่่ได้้ให้้ความสนใจในการอ่่านข้้อมููลคุุณค่่า
ทางโภชนาการบนบรรจุุภััณฑ์์ที่่�มีีรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับปริิมาณสารอาหารต่่างๆ ที่่�ได้้แจ้้งข้้อมููลให้้ทราบว่่าการบริิโภคอาหารแต่่
ละชนิิดนั้้�นผู้้�บริิโภคจะได้้รับั สารอาหารต่่างๆ ในปริิมาณมากน้้อยเพีียงใด ดัังนั้้�นหน่่วยงานราชการโดยกระทรวงสาธารณสุุข จึึงได้้มีี
“ประกาศกระทรวงสาธารณสุุขฉบัับที่่� 373 (พ.ศ. 2559) เรื่่�อง การแสดงสััญลัักษณ์์โภชนาการบนฉลาก” เพื่่�อกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์
การใช้้ “สััญลัักษณ์์โภชนาการ” ซึ่่�งเป็็นเครื่่�องหมายแสดงทางเลืือกสุุขภาพที่่�ช่่วยให้้ผู้้�บริิโภค สามารถตััดสิินใจเลืือกซื้้�ออาหาร
เพื่่�อเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการมีีภาวะโภชนาการที่่�เหมาะสม
		 บริิษัทั ฯ ได้้ตระหนัักถึึงการมีีร่่วมส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการมีีโภชนาการที่่ดีี� ของผู้้�บริิโภคมาอย่่างต่่อเนื่่อ� ง โดยปััจจุบัุ นั
บริิษััทฯ มีีผลิิตภััณฑ์์บะหมี่่�กึ่่�งสำำ�เร็็จรููป เส้้นหมี่่�กึ่่�งสำำ�เร็็จรููป ก๋๋วยเตี๋๋�ยวกึ่่�งสำำ�เร็็จรููป โจ๊๊กและข้้าวต้้มกึ่่�งสำำ�เร็็จรููป จำำ�นวน 23
รายการ ที่่แ� สดงสััญลัักษณ์โ์ ภชนาการ “ทางเลืือกสุุขภาพ” ไว้้บนบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ เพื่่อ� เป็็นการสื่่อ� สารกัับผู้้�บริิโภคในการตััดสิินใจเลืือก
ซื้้�ออาหารที่่�มีีคุุณค่่าที่่�เหมาะสมได้้อย่่างรวดเร็็ว

	ทั้้�งนี้้� เมื่่�อวัันที่่� 13 กัันยายน 2562 บริิษััทฯ ได้้รัับมอบประกาศนีียบััตร “มาตรการปรัับลดปริิมาณเกลืือหรืือโซเดีียมใน
ผลิิตภััณฑ์์อาหารเชิิงสมััครใจ” จากสำำ�นัักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในงานกิิจกรรมรณรงค์์ “รู้้�ฉลาก กิินฉลาด ลดโซเดีียม
เพื่่�อสุุขภาพ” ที่่�จััดขึ้้�นเพื่่�อสร้้างความตระหนัักรู้้�ในการลดการบริิโภคเกลืือหรืือโซเดีียม และการได้้รัับโภชนาการที่่�เหมาะสมใน
การบริิโภคอาหาร เพื่่�อให้้มีีสุุขภาพดีีห่่างไกลโรค

•	กระบวนการรัับข้้อร้้องเรีียนและระบบติิดตามข้้อร้้องเรีียน

		 บริิษััทฯ จััดให้้มีีช่่องทางหลากหลายเพื่่�อรัับฟัังความคิิดเห็็น ข้้อติิชม และข้้อร้้องเรีียนจากลููกค้้าหรืือผู้้�บริิโภค และมีี
การตอบสนองต่่อข้้อร้้องเรีียนที่่�รวดเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การปรัับปรุุงและพััฒนาระบบต่่อไป โดยจััดให้้มีีบริิการ
ลููกค้้าสััมพัันธ์์ ผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษััท www.mama.co.th และระบบ Call center โทรศััพท์์ 02-374 7955
		 ในปีี 2562 ไม่่ปรากฏข้อ้ ร้้องเรีียนจากลููกค้าที่
้ เ่� ป็็นนััยสำำ�คััญ ส่่วนข้้อร้้องเรีียนอื่่น� บริิษัทั ฯ ได้้นำ�ำ มาวิิเคราะห์์หาสาเหตุุ
ข้้อบกพร่่อง ดำำ�เนิินการแก้้ไข ป้้องกััน ติิดตามทั้้�งระบบ และปรัับใช้้กัับทั้้�งองค์์กร เพื่่�อมิิให้้ข้้อบกพร่่องนั้้�นเกิิดขึ้้�นซ้ำำ��อีีก	
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6. การดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม

•	การจััดการที่่�ดีีในโรงงาน

		มุ่่�งเน้้นการดููแลเอาใจใส่่ ตรวจตรารัักษาความเป็็นระเบีียบ
เรีียบร้้อยภายในโรงงาน รวมถึึงการตรวจติิดตามซ่่อมบำำ�รุุงและการบำำ�รุุง
รัักษาที่่�ดีี ซึ่่�งมีีแนวทางการปฏิิบััติิดัังนี้้�
-	การดููแลรัักษา ตรวจสอบ และซ่่อมบำำ�รุุงเครื่่�องจัักร
		วััสดุุ อุุปกรณ์์อย่่างสม่ำำ��เสมอ
-	การป้้องกัันอุุบััติิเหตุุที่่�เกิิดจากอุุปกรณ์์ต่่างๆ
		รวมทั้้�งระบบไฟ และแสงสว่่างที่่�เหมาะสม
-	การทำำ�ความสะอาด กำำ�จััดฝุ่่�น และสิ่่�งสกปรก
		รวมถึึงระบบการระบายอากาศ
-	การจััดเก็็บวััสดุุ อุุปกรณ์์ และสิินค้้าอย่่างเป็็นระเบีียบ
		 เพื่่�อความสะดวกในการทำำ�งาน
-	การคััดแยกและจััดเก็็บของเสีียอย่่างถููกวิิธีี

•	การป้้องกัันมลพิิษ

		มีีการประเมิิ น ผลกระทบที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น ครอบคลุุ ม ทั้้� ง วัั ฎ จัั กร
ชีีวิิตของผลิิตภััณฑ์์ ตั้้�งแต่่การได้้มาซึ่่�งวััตถุุดิิบ การใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิ
การเกิิดของเสีีย ไปจนถึึงผลิิตภััณฑ์์ จััดให้้มีีระเบีียบปฏิิบัติั งิ านที่่เ� หมาะสม
มีีมาตรการ หรืือโครงการที่่�ช่่วยลดหรืือป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดผลกระทบต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อม

• ระบบการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม

		 บริิษััทฯ มีีความรัับผิิดชอบและให้้ความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อม โดยปฏิิบััติิตามกฎหมายและกฎระเบีียบของหน่่วยงานที่่�
เกี่่ย� วข้้องอย่่างเคร่่งครััด และให้้ความสำำ�คััญกัับการรัักษาสภาพแวดล้้อม
ในทุุกขั้้น� ตอนการดำำ�เนิินงาน และยึึดแนวปฏิิบัติั ติ ามมาตรฐานสากลของ
ระบบการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม ISO-14001 พร้้อมทั้้�งฝึึกอบรมและทบทวน
พนัักงานทุุกระดัับชั้้น� ให้้เข้้าใจถึึงความสำำ�คััญของสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างถููกต้อ้ ง
		ด้้วยบริิษััทฯ ตระหนัักถึึงผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมอัันเนื่่�อง
มาจากกระบวนการผลิิต ซึ่่ง� อาจจะส่่งผลทำำ�ให้้เกิิดความเสีียหายต่่อชุุมชน
และธุุรกิจิ ได้้ ดัังนั้้�นจึึงได้้กำ�ำ หนดมาตรการต่่างๆ เพื่่อ� ควบคุุมของเสีียจาก
การผลิิตก่่อนปล่่อยสู่่�สิ่่ง� แวดล้้อม โดยดำำ�เนิินการป้้องกัันและติิดตามความ
เสี่่ย� งที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� อยู่่�สม่ำำ�� เสมอ ดัังเช่่น การกำำ�หนดเป้้าหมายเพื่่อ� ควบคุุม
การเกิิดของเสีียในขั้้น� ตอนการผลิิต มาตรการบำำ�บััดน้ำำ�� เสีียเพื่่อ� นำำ�มาหมุุน
เวีียนใช้้ในโรงงาน มาตรการบำำ�บััดอากาศจากการเผาไหม้้ของเชื้้อ� เพลิิง
ก่่อนปล่่อยสู่่�บรรยากาศ มาตรการป้้องกัันสารเคมีี น้ำำ�� มัันเตา มิิให้้รั่่ว� ไหล
ออกสู่่�สิ่่�งแวดล้้อม การสั่่�งซื้้อ� ถ่่านหิินที่่บ� รรจุุด้ว้ ย Big Bag เพื่่อ� ลดการฟุ้้�ง
กระจายของฝุ่่�นถ่่านหิิน เป็็นต้้น
		 และจากการดำำ�เนิินการตามมาตรการต่่างๆ ดัังกล่่าว ประกอบ
กัับความมุ่่�งมั่่�นเพื่่อ� พััฒนาให้้โรงงานผลิิตอาหารของบริิษัทั ฯ มีีมาตรฐาน
ในระดัับสากล ส่่งผลให้้ผ่่านการรัับรองจากหน่่วยงานตรวจสอบด้้าน
รายงานประจำำ �ปีี 2562
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มาตรฐานสากลต่่างๆ โดยได้้ออกใบรัับรองมาตรฐานสากลให้้กัับบริิษััทฯ อาทิิเช่่น มาตรฐานระบบการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
ISO14001 และมาตรฐานฉลากคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ (Carbon Footprint)
		
การอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิ
		 บริิษัทั มีีการบริิหารจััดการการใช้้ทรััพยากร โดยมีีการกำำ�หนดนโยบายการอนุุรักษ์
ั พ์ ลัังงานเป็็นแนวทางในการดำำ�เนิิน
งาน และส่่งเสริิมการใช้้พลัังงานให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด กำำ�หนดให้้การอนุุรัักษ์์พลัังงานเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการดำำ�เนิินงานของ
บริิษััทฯ สอดคล้้องกัับกฏหมายและข้้อกำำ�หนดอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง จะดำำ�เนิินการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานขององค์์กร
อย่่างต่่อเนื่่�องและเหมาะสม การเลืือกใช้้เทคโนโลยีีและแนวทางการปฏิิบััติิที่่�ดีี และถืือว่่าการอนุุรัักษ์์พลัังงานเป็็นหน้้าที่่�ของ
ความรัับผิิดชอบของเจ้้าของ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานในบริิษััททุุกระดัับที่่�จะให้้ความร่่วมมืือในการปฏิิบััติิตามมาตรการที่่�กำำ�หนด
		การบริิหารจััดการพลัังงานในปีี 2562 ที่่�ผ่่านมา บริิษััทฯ มีีการกำำ�หนดเป้้าหมายการใช้้พลัังงานต่่อผลิิตภััณฑ์์ เพื่่�อ
เป็็นแนวทางควบคุุมการใช้้พลัังงานของบริิษััทฯ และกำำ�หนดให้้มีีมาตรการสำำ�หรัับการอนุุรัักษ์์การใช้้พลัังงานทุุกหน่่วยงาน เน้้น
การมีีส่่วนร่่วมในการบรรลุุวัตั ถุุประสงค์์และเป้้าหมายของการใช้้พลัังงานร่่วมกััน ตั้้�งแต่่ระดัับองค์์กรไปจนถึึงหน่่วยการผลิิต และ
จััดให้้มีีโครงการลดการใช้้พลัังงานของบริิษััทฯ ดัังนี้้�

• โครงการพลัังงานสะอาด

		 บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญในการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม การป้้องกัันมลพิิษ และลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
โดยดำำ�เนิินโครงการพลัังงานทางเลืือก “พลัังงานสะอาด” ที่่มีีส่
� ว่ นร่่วมสนัับสนุุนเป้้าหมาย SDGs ที่่� 13 “Climate Action” เมื่่อ� ต้้นปีี
2562 จึึงได้้ริิเริ่่�มการลงทุุนในโครงการระบบผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานแสงอาทิิตย์์ชนิิดติิดตั้้�งบนหลัังคา (Solar Rooftop) ขนาด
996.60 kWp เพื่่�อเป็็นแหล่่งผลิิตกระแสไฟฟ้้าไว้้ใช้้ภายในโรงงานผลิิตที่่�จัังหวััดราชบุุรีี การดำำ�เนิินงานตามโครงการคาด
ว่่าไฟฟ้้าที่่�ผลิิตได้้จะสามารถช่่วยลดปริิมาณก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ (CO2) ได้้ประมาณ 840 ตัันต่่อปีี รวมถึึงการได้้รัับประโยชน์์
จากค่่าใช้้จ่่ายไฟฟ้้าที่่�ลดลงได้้ส่่วนหนึ่่�ง นอกจากนี้้�ยัังส่่งผลดีีในการลดการแผ่่รัังสีี (Radiation) เข้้าสู่่�อาคารผลิิตทำำ�ให้้สามารถ
ลดอุุณหภููมิิใต้้หลัังคาได้้ 1 – 2 องศาเซลเซีียส

• โครงการปรัับเปลี่่�ยน/ปรัับปรุุงเครื่่�องจัักรการผลิิต

- มาตรการนำำ�ความร้้อนจากพลัังงานแสงอาทิิตย์์ (Solar Collector) มาใช้้ประโยชน์์เพื่่�อลดการใช้้เชื้้�อเพลิิงในขั้้�นตอน
		การเผาไหม้้ของหม้้อไอน้ำำ��สำำ�หรัับกระบวนการผลิิตไอน้ำำ��
- มาตรการสำำ�รวจและซ่่อมแซมอุุปกรณ์์ระบบส่่งจ่่ายไอน้ำำ�� ฉนวน Steam trap ให้้สมบููรณ์์อยู่่�ตลอดเวลา
- มาตรการตรวจสอบก๊๊อกน้ำำ�� และท่่อน้ำำ��ให้้อยู่่�ในสภาพสมบููรณ์์เป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน
- มาตรการควบคุุมการนำำ�น้ำำ��คอนเดทเสดกลัับมาใช้้ใหม่่ให้้ได้้ตามที่่�กำำ�หนด
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• โครงการส่่งเสริิมและสร้้างจิิตสำำ�นึึกการอนุุรัักษ์์พลัังงาน

		 -	การรณรงค์์อนุุรักษ์
ั พ์ ลัังงาน เช่่น มาตรการปิิดเครื่่อ� งปรัับอากาศก่่อนเวลาพัักกลางวัันและก่่อนเลิิกงาน 15 นาทีี
			 และควบคุุมอุุณหภููมิิที่่� 25-26 Co
		 - อบรม/รณรงค์์ ให้้กัับพนัักงานทุุกคนตระหนัักและเห็็นความสำำ�คััญของการอนุุรัักษ์์พลัังงาน
		 -	จััดกิิจกรรมวััน SHEE DAY เพื่่�อรณรงค์์ให้้พนัักงานตระหนัักเรื่่�องอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยในการทำำ�งาน
			รวมทั้้�งการอนุุรัักษ์์พลัังงาน และรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม

• โครงการการบำำ�รุุงรัักษาทวีีผลที่่�ทุุกคนมีีส่่วนร่่วม
		 (Total Productive Maintenance : TPM)

		 บริิษััทฯ เล็็งเห็็นถึึงประโยชน์์ในการบริิหารจััดการด้้านการบำำ�รุุงรัักษาเครื่่�องจัักรที่่�ใช้้ในการผลิิต อย่่างเป็็นระบบ
เพื่่�อให้้สามารถใช้้งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ยืืดอายุุการใช้้งาน และเกิิดความปลอดภััยในการปฏิิบััติิงานของพนัักงาน ดัังนั้้�น
ในปีี 2562 บริิษััทฯ จึึงได้้เริ่่�มดำำ�เนิินโครงการ TPM (Total Productive Maintenance) ซึ่่�งเป็็นระบบบริิหารการผลิิตที่่�มุ่่�งเน้้นให้้
ทุุกฝ่่ายในองค์์กรมีีส่่วนร่่วม โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งผู้้�ปฏิิบััติิงานสามารถดููแลรัักษาเครื่่�องจัักรด้้วยตนเอง นอกจากนี้้�โครงการ TPM
ยัังเน้้นการลดความสููญเปล่่าต่่างๆ เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพโดยรวมของเครื่่�องจัักรให้้สููงขึ้้�น และมีีค่่าชี้้�วััดที่่�เป็็นรููปธรรมวััดผลได้้
ชััดเจน เมื่่�อเดืือนมีีนาคม 2562 บริิษััทฯ ได้้เริ่่�มต้้นโครงการในการดำำ�เนิินกิิจกรรม TPM Model Line ของโรงงานผลิิตทั้้�ง 5 แห่่ง
เพื่่อ� ให้้พนัักงานมีีความรู้้�ความเข้้าใจในการบำำ�รุุงรัักษาเครื่่อ� งจัักรได้้ด้ว้ ยตนเอง การดำำ�เนิินโครงการลำำ�ดัับต่่อไปคืือ ขยายกิิจกรรม
TPM ไปสู่่�ทุุกสายการผลิิต ในระยะยาวบริิษัทั ฯ คาดหวัังว่่าจะได้้รับั ประโยชน์์จากโครงการในการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้ระบบ
การผลิิตดำำ�เนิินไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

		
การบริิหารจััดการมลภาวะทางน้ำำ��
		 บริิษัทั ฯ ให้้ความสำำ�คััญต่่อการควบคุุมมลพิิษทางน้ำำ�� โดยน้ำำ�� เสีียที่่เ� กิิดขึ้้น� จากกระบวนการผลิิตทั้้�งหมดจะเข้้าสู่่�ระบบ
บำำ�บััดน้ำำ��เสีียของโรงงาน ซึ่่�งทางบริิษััทฯ จััดให้้มีีระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีียทางชีีวภาพแบบใช้้อากาศ ชนิิด Activated Sludge (AS) เพื่่�อ
รองรัับและบำำ�บััดน้ำำ��เสีียทั้้�งหมดของโรงงานให้้ได้้คุุณภาพที่่�ดีี และผ่่านมาตรฐานการระบายน้ำำ��ทิ้้�งของกระทรวงอุุตสาหกรรม
กำำ�หนด จััดให้้มีีการสุ่่�มตรวจสอบคุุณภาพน้ำำ��หลัังการบำำ�บััดซึ่่�งจะส่่งวิิเคราะห์์โดยห้้องปฏิิบััติิการวิิเคราะห์์เอกชนที่่�ได้้รัับการ
อนุุญาตวิิเคราะห์์จากกรมโรงงานอุุตสาหกรรม เพื่่�อตรวจสอบเป็็นประจำำ�เดืือนทุุกเดืือน
รายงานประจำำ �ปีี 2562
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		สนัับสนุุนให้้มีีการนำำ�น้ำำ��หลัังการบำำ�บััดที่่�มีีมาใช้้ประโยชน์์ เพื่่�อลดการใช้้ทรััพยากรน้ำำ��บาดาลที่่�มีีอยู่่�อย่่างจำำ�กััด โดย
วิิธีีการนำำ�ไปรดน้ำำ��ต้้นไม้้บริิเวณพื้้�นที่่�สีีเขีียวของโรงงาน และการล้้างพื้้�นถนน/รางระบายน้ำำ��ฝนในบริิเวณโรงงานให้้เกิิดประโยชน์์
ภายใต้้กระบวนการผลิิตอาหารที่่�สะอาด ถููกหลัักอนามััย
		ส่่วนปริิมาณน้ำำ��ที่่�เหลืือใช้้ ได้้สููบไปเก็็บกัักยัังบ่่อพัักน้ำำ��ธรรมชาติิซึ่่�งอยู่่�ภายในบริิเวณโรงงาน สามารถรองรัับน้ำำ��ได้้
ในปริิมาณมาก
การบริิหารจััดการด้้านกากอุุตสาหกรรม
		สิ่่�งปฏิิกููลหรืือวััสดุุไม่่ใช้้แล้้วที่่�เกิิดขึ้้�นจากการประกอบกิิจการของบริิษััทฯ มีีการกำำ�หนดสถานที่่� วิิธีีการจััดเก็็บและ
กำำ�จััดที่่�ถููกวิิธีี เพื่่�อป้้องกัันปััญหาการปนเปื้้�อนสู่่�สิ่่�งแวดล้้อม ส่่งกำำ�จััดไปยัังบริิษััทผู้้�รัับกำำ�จััดของเสีียอัันตรายที่่�ได้้รัับอนุุญาต
ประกอบกิิจการจากกรมโรงงานอุุตสาหกรรม

•	การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ

		 บริิษััทจััดให้้มีีการประเมิินบริิบทขององค์์กรทางด้้านระบบการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม เกี่่�ยวกัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิอิ ากาศต่่อการได้้มาซึ่่�งวััตถุุดิบิ ที่่เ� ป็็นพืืชผลทางการเกษตร และการดำำ�เนิินการเพื่่อ� สนัับสนุุนไม่่ให้้เกิิดผลกระทบด้้านการเปลี่่ย� น
แปลงสภาพภููมิิอากาศ บริิษััทฯ จััดให้้มีีระบบป้้องกัันและควบคุุมเพื่่�อไม่่ให้้เกิิดการปลดปล่่อยก๊๊าซที่่�เกิินมาตรฐาน โดยการติิดตั้้�ง
ระบบบำำ�บััดมลพิิษอากาศ ได้้แก่่ ระบบกำำ�จััดฝุ่่�น (Multi Cyclone) และระบบ Wet Scrubber ซึ่่�งเป็็นระบบที่่�มีีประสิิทธิิภาพสููง
สามารถกำำ�จััดฝุ่่�นและก๊๊าซมลพิิษได้้ประมาณ 90-95% จััดให้้มีีการตรวจวััดคุุณภาพอากาศเป็็นประจำำ� ผลการตรวจวััดอยู่่�ใน
ค่่ามาตรฐานที่่�กำำ�หนดไว้้
บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินโครงการประเมิินการปลดปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากผลิิตภััณฑ์์ (คาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ผลิิตภััณฑ์์)
ภายใต้้การวิิเคราะห์์ที่่�ได้้รัับการรัับรองจากองค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน) วััตถุุประสงค์์เพื่่�อวิิเคราะห์์
ติิดตามการปลดปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกในทุุกขั้้�นตอนของกระบวนการผลิิตผลิิตภััณฑ์์ ตั้้�งแต่่การได้้มาซึ่่�งวััตถุุดิิบไปจนถึึงการ
บริิโภคและการกำำ�จััด ทำำ�ให้้เกิิดความตระหนัักซึ่่�งจะนำำ�ไปนำำ�ไปสู่่�การพััฒนากระบวนการผลิิตที่่�ไม่่ส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
และการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศ

Raw Material

Manufacture

Land
Seed
Fertilizer
Pesticide

Distribution

Electricity
Water
Rice
field

Paddy rice
Electricity

Water

Rice mill

Broken rice

Ratchaburi
factory

Seasoning

Instant
rice
Vermicelli

Distribution

Packaging

Diesel

Consumption

ภาพที่่� 1	วััฐจัักรชีีวิิตของผลิิตภััณฑ์์มาม่่า
เส้้นหมี่่�กึ่่�งสำำ�เร็็จรููปน้ำำ��ใส
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Disposal

Water

Cooking

Electricity

Packaging
waste

Disposal
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และเมื่่�อวัันที่่� 19 กัันยายน 2562 บริิษััทฯ ได้้รัับมอบประกาศนีียบััตรการเข้้าร่่วมโครงการ “Carbon Footprint
& Labeling Project” ในงาน “ร้้อยดวงใจ ร่่วมใจลดโลกร้้อน” ประจำำ�ปีี 2562 จากองค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก
(องค์์การมหาชน) เพื่่�อเชิิดชููเกีียรติิผู้้�ประกอบการและภาคส่่วนต่่างๆ ที่่�เป็็นตััวอย่่างที่่�ดีีในการบริิหารจััดการและลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกภายในประเทศ

7. นวัตกรรมของบริษัท
บริิษััทฯ เชื่่�อว่่านวััตกรรมด้้านผลิิตภััณฑ์์และกระบวนการผลิิตจะสามารถสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับผลิิตภััณฑ์์และเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพของการดำำ�เนิินการได้้ หากสามารถตอบสนองความคาดหวัังของลููกค้้า หรืือผู้้�บริิโภคได้้ ทั้้�งยัังช่่วยส่่งเสริิมความ
สามารถในเชิิงการแข่่งขััน ทั้้�งยัังเป็็นการส่่งเสริิมให้้เกิิดความยั่่�งยืืนกัับธุุรกิิจ ในปีี 2562 บริิษััทฯ มีีรายได้้จากการขายที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
จากสิินค้้านวััตกรรมเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับปีี 2561 โดยส่่งผลดีีชััดเจนมากขึ้้�น ด้้วยสิินค้้าที่่�ออกใหม่่นั้้�นตรงใจผู้้�บริิโภค ประกอบกัับ
แผนงานส่่งเสริิมการขายสิินค้้าใหม่่และสิินค้้าเดิิมที่่�สม่ำำ��เสมอตลอดปีี สามารถสร้้างการเติิบโตให้้กัับบริิษััทฯ ได้้อย่่างน่่าพอใจ

•	นวััตกรรมในตััวผลิิตภััณฑ์์

บะหมี่่�กึ่่�งสำำ�เร็็จรููป การเติิบโตของบะหมี่่�กึ่่�งสำำ�เร็็จรููปตรามาม่่า กลุ่่�มออเรีียนทััลคิิตเชน (OK Series) เพิ่่�มขึ้้�นอย่่าง
ต่่อเนื่่�องและได้้รัับการตอบรัับจากผู้้�บริิโภคเป็็นอย่่างดีี ในปีี 2562 ต่่อเนื่่�องจากปีีก่่อนที่่�บริิษััทฯ ได้้ออกผลิิตภััณฑ์์รสชาติิใหม่่
ที่่�สามารถตอบสนองความต้้องการของผู้้�บริิโภคมากขึ้้�น ได้้แก่่ ผลิิตภััณฑ์์บะหมี่่�กึ่่�งสำำ�เร็็จรููป ออเรีียนทััลคิิตเชน รสผััดไข่่เค็็ม
ซึ่่�งได้้รัับการตอบรัับจากผู้้�บริิโภคอย่่างสููงทั้้�งออนไลน์์และออฟไลน์์ และสามารถผลัักดัันยอดขายในกลุ่่�มสิินค้้า OK Series
เติิบโตเพิ่่�มขึ้้�นถึึงร้้อยละ 80
		
ก๋๋วยเตี๋๋�ยวกึ่่�งสำำ�เร็็จรููปแบบถ้้วย ในไตรมาสสุุดท้้ายของปีี 2562 บริิษััทฯ ได้้พััฒนาเส้้นก๋๋วยเตี๋๋�ยวกึ่่�งสำำ�เร็็จรููป
แบบถ้้วย (คััพ) เพิ่่�มขึ้้�นอีีก 2 รสชาติิ เพื่่�อมาเสริิมยอดขายต่่อจากรสชาติิเล้้งแซบ ที่่�ประสบความสำำ�เร็็จในปีี 2561 ที่่�ผ่่านมา คืือ
มาม่่าเส้้นเล็็กน้ำำ��ยาปูู และมาม่่าเส้้นเล็็กผััดหอยลาย ซึ่่�งบริิษััทฯ มั่่�นใจว่่ากระแสการตอบรัับจะดีีเช่่นเดีียวกัับรสชาติิเล้้งแซบ
เนื่่�องจากเป็็นรสชาติิเข้้มข้้นตามรสนิิยมของคนไทย และผู้้�บริิโภคสามารถหาซื้้�อได้้สะดวกเพราะมีีวางจำำ�หน่่ายในซููเปอร์์มาร์์เก็็ต
และร้้านสะดวกซื้้�อทั่่�วไป
		 ข้้าวต้้มกึ่่�งสำำ�เร็็จรููปแบบถ้้วย ความสำำ�เร็็จของข้้าวต้้มคััพรสหมููกระเทีียมที่่�ไม่่เพีียงแต่่ให้้ความอร่่อยและสะดวก
เท่่านั้้�น แต่่ยัังได้้เพิ่่�มความต้้องการสิินค้้ากลุ่่�มนี้้�เพิ่่�มขึ้้�น เนื่่�องจากเป็็นสิินค้้าที่่�ย่่อยง่่าย ไขมัันน้้อยอิ่่�มสบายท้้องเหมาะกัับผู้้�รััก
สุุขภาพ บริิษััทฯ จึึงมีีการพััฒนารสชาติิใหม่่เพิ่่�มขึ้้�นอีีก 3 รสชาติิ คืือ ข้้าวต้้มกึ่่�งสำำ�เร็็จรููปรสซุุปไข่่สาหร่่าย ข้้ามต้้มกึ่่�งสำำ�เร็็จรููป
รสกุ้้�ง และข้้าวต้้มกึ่่�งสำำ�เร็็จรููปรสเล้้งแซบ ซึ่่�งกระแสตอบรัับต่่อผลิิตภััณฑ์์นั้้�นดีีมาก สามารถสร้้างการเติิบโตของยอดขายสิินค้้า
กลุ่่�มข้้าวต้้มคััพนี้้�ให้้เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 100
		 โดยในปีี 2562 บริิษััทฯ ได้้รัับรางวััลนวััตกรรม 2 รางวััลชมเชย ประเภท สิินค้้า คืือ ผลิิตภััณฑ์์ข้้าวต้้มคััพกึ่่�งสำำ�เร็็จ
รููป และข้้าวกึ่่�งสำำ�เร็็จรููป จากโครงการประกวดนวััตกรรมเครืือสหพััฒน์์ ประจำำ�ปีี 2562
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นวััตกรรมรัักษ์์โลก
คาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ของผลิิตภััณฑ์์
		 บริิษัทั ฯ ตระหนัักดีีถึึงปััญหาของการเปลี่่ย� นแปลงสภาวะในบรรยากาศของโลก ที่่เ� ป็็นหน้้าที่ข่� องทุุกคนในทุุกประเทศ
ต้้องช่่วยกัันดููแล บริิษััทฯ จึึงยัังคงดำำ�เนิินการเรื่่�องฉลากคาร์์บอนในผลิิตภััณฑ์์อาหารกึ่่�งสำำ�เร็็จรููปอย่่างต่่อเนื่่�องทุุกปีี รวมถึึง
แนวคิิดการใช้้บรรจุุภััณฑ์์รีีไซเคิิลให้้มากขึ้้�น ลดปริิมาณการใช้้พลาสติิก ในผลิิตภััณฑ์์ใหม่่เท่่าที่่�มีีโอกาส ในปีี 2562 บริิษััทฯ
มีีผลิิตภััณฑ์์เข้้าร่่วมโครงการ “คาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ผลิิตภััณฑ์์” จำำ�นวน 4 รายการ ได้้แก่่ เส้้นหมี่่�กึ่่�งสำำ�เร็็จรููปมาม่่ารสน้ำำ��ใส
รสต้้มยำำ� รสเย็็นตาโฟ และรสเย็็นตาโฟต้้มยำำ�หม้้อไฟ
ประเภทผลิิตภััณฑ์์

ผลิิตภััณฑ์์เส้้นหมี่่�กึ่่�งสำำ�เร็็จรููป
รสน้ำำ��ใส (g of CO2)

122

ปีี 2562

264 g

ผลิิตภััณฑ์์เส้้นหมี่่�กึ่่�งสำำ�เร็็จรููป
รสต้้มยำำ�กุ้้�ง (g of CO2)

248 g

ผลิิตภััณฑ์์เส้้นหมี่่�กึ่่�งสำำ�เร็็จรููป
รสเย็็นตาโฟ (g of CO2)

245 g

ผลิิตภััณฑ์์เส้้นหมี่่�กึ่่�งสำำ�เร็็จรููป
รสเย็็นตาโฟหม้้อไฟ (g of CO2)

237 g

บริิ ษััท ไทยเพรซิิ เดนท์์ ฟููดส์์ จำำ �กัั ด (มหาชน)
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นวััตกรรมการผลิิต
นอกเหนืือจากการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ในรสชาติิใหม่่ๆ ให้้อร่่อยถููกใจผู้้�บริิโภคแล้้ว บริิษััทฯ ยัังได้้มีีการปรัับปรุุงสายการ
ผลิิตเพื่่�อเพิ่่�มความได้้เปรีียบในการแข่่งขัันด้้านต้้นทุุนการผลิิตประกอบด้้วย ซึ่่�งในปีี 2562 บริิษััทฯ ได้้พิิจารณาใช้้นวััตกรรม
ใหม่่ๆ มาปรัับปรุุงขบวนการผลิิตโดยลดการใช้้พลัังงาน และลดการใช้้แรงงาน ดัังนี้้�
• ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) บริิษััทฯ เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญและประโยชน์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ยั่่�งยืืน
โดยสอดคล้้องกัับเป้้าหมาย SDGs ที่่� 9 “Industry, Innovation and Infrastructure” ด้้านการพััฒนากระบวนการผลิิตโดยนำำ�
ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) หรืือปััญญาประดิิษฐ์์ หรืือการทำำ�ให้้คอมพิิวเตอร์์มีีความสามารถคล้้ายมนุุษย์์มาประยุุกต์์ใช้้
งาน เบื้้�องต้้นได้้พััฒนานำำ�หุ่่�นยนต์์ (ROBOT) มาทำำ�งานในการจัับซองผลิิตภััณฑ์์บรรจุุลงกล่่องแทนตำำ�แหน่่งคนที่่�ต้้องทำำ�งานซ้ำำ��ๆ
เป็็นเวลานานๆ เพื่่�อแก้้ปััญหาภาวะการขาดแคลนแรงงาน การเจ็็บป่่วยจากการทำำ�งาน และปััญหาความผิิดพลาดที่่�เกิิดจาก
ความเหนื่่�อยล้้า เนื่่�องจากการทำำ�งานซ้ำำ��ๆ เป็็นเวลานาน นอกจากนี้้�การใช้้ ROBOT ยัังช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิต และ
ลดการสููญเสีียเนื่่�องจากลดความผิิดพลาด ทำำ�ให้้ปริิมาณงานที่่�ได้้มีีคุุณภาพสม่ำำ��เสมอและแน่่นอน ในปีี 2562 ต่่อเนื่่�องจาก
ปีีก่่อนที่่�บริิษััทฯ ได้้เลืือกสายการผลิิตสายหนึ่่�งในโรงงานผลิิตที่่�จัังหวััดลำำ�พููน ให้้เป็็น MODEL LINE หรืือสายการผลิิตต้้นแบบ
ซึ่่�งถืือเป็็นโครงการนำำ�ร่่องที่่�จะใช้้เทคโนโลยีีที่่�เหมาะสมเข้้ามาปรัับปรุุงพััฒนา และหลัังจากทำำ�การทดลองแล้้ววััดประสิิทธิิภาพ
ได้้ผลเป็็นที่่�น่่าพอใจ สามารถประหยััดค่่าใช้้จ่่ายต่่อปีีได้้ประมาณ 131,000 บาทต่่อสายการผลิิต และลดการสููญเสีียได้้ร้้อยละ
50 ดัังนั้้�นจึึงดำำ�เนิินการขยายผลโดยนำำ�ไปใช้้กัับสายการผลิิตอื่่�นๆ ที่่�โรงงานผลิิตจัังหวััดราชบุุรีี จำำ�นวน 2 เครื่่�อง และที่่�จัังหวััด
ชลบุุรีี จำำ�นวน 5 เครื่่�อง โดยมีีแผนจะติิดตั้้�งเพิ่่�มเติิมอีีกในปีีต่่อไป

•	สายการผลิิตบะหมี่่�กึ่่�งสำำ�เร็็จรููปใหม่่ของโรงงานศรีีราชา จัังหวััดชลบุุรีี เป็็นการลงทุุนสายการผลิิตใหม่่เพื่่�อทดแทน
สายการผลิิตเดิิมที่่�มีีอายุุกว่่า 30 ปีี โดยเครื่่�องจัักรสายการผลิิตใหม่่นี้้�มีีกำำ�ลัังการผลิิตที่่� 300 ซอง / นาทีี และมีีจุุดเด่่น 3 ประการ
เมื่่�อเทีียบกัับเครื่่�องจัักรชุุดเดิิม คืือ 1) ลดการใช้้พลัังงานไอน้ำำ��ร้้อยละ 40 ในส่่วนนึ่่�งเส้้นด้้วยระบบ stream Ejector 2) ลดแรงงาน
2 คน/กะ การผลิิตในส่่วนที่่�ต้้องใช้้คนจััดก้้อนบะหมี่่�ก่่อนลงกระทะทอด 3) ลดปริิมาณน้ำำ��มัันที่่�ใช้้ทอดก้้อนบะหมี่่�ร้้อยละ 12.5
ด้้วยการออกแบบกระทะทอดใหม่่
•	สายการผลิิตข้้าวต้้มกึ่่�งสำำ�เร็็จรููปแบบอััตโนมััติิที่่�โรงงานผลิิตบ้้านโป่่ง จัังหวััดราชบุุรีี บริิษััทฯ มีีการวิิจััยและพััฒนา
สายการผลิิตจากรููปแบบกึ่่�งอััตโนมััติิเป็็นแบบอััตโนมััติิที่่�ต่่อเนื่่�อง ลดขั้้�นตอนการผลิิตที่่�ซัับซ้้อนยุ่่�งยากให้้ง่่ายขึ้้�นและสามารถ
ควบคุุมพารามิิเตอร์์ต่่างๆ ได้้อย่่างแม่่นยำำ� และปลอดภััยต่่อผู้้�ควบคุุมงาน โดยสามารถเพิ่่�มปริิมาณการผลิิตได้้ 3 เท่่า เมื่่�อ
เทีียบกัับสายการผลิิตเดิิม เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของตลาดที่่�เติิบโตอย่่างรวดเร็็ว ส่่งผลให้้มีียอดขายสิินค้้ากลุ่่�มข้้าวต้้ม
กึ่่�งสำำ�เร็็จรููปเติิบโตเป็็น 2 เท่่าจากปีีก่่อน
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8. การมีีส่่วนร่่วมพัั ฒนาชุุมชนและสัังคม
บริิษัทั ฯ มีีนโยบายดำำ�เนิินธุุรกิจิ ควบคู่่�ไปพร้้อมกัับการทำำ�งานร่่วมกัับชุุมชนและสัังคมโดยมุ่่�งเน้้นด้้านการพััฒนาคุุณภาพ
ชีีวิิตผู้้�ด้้อยโอกาส การศึึกษาและเยาวชน การอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม ตลอดจนการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของชุุมชน การอยู่่�ร่่วมกัับ
ชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน การอนุุรัักษ์์ประเพณีีและวััฒนธรรมท้้องถิ่่�นสนัับสนุุนกิิจกรรมวัันสำำ�คััญทางศาสนา รวมไปถึึงการมีีส่่วนร่่วม
ในการแก้้ปััญหาในชุุมชน อีีกทั้้�งยัังมีีการส่่งเสริิมให้้พนัักงานได้้มีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาสัังคมในทุุกโอกาส
1. ด้้านพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตผู้้�ด้้อยโอกาส บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญในการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�ด้้อยโอกาส ได้้มีี
ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการประกอบอาชีีพอิิสระ สร้้างรายได้้ให้้แก่่ตนเองและครอบครััวได้้ใช้้เวลาว่่างให้้เกิิดประโยชน์์ สร้้างคุุณค่่าให้้
กัับตนเอง
• กิิจกรรมส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ
		 ในปีี 2562 บริิษััทฯ ร่่วมส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ ตามพระราชบััญญััติิส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพ
ชีีวิิตคนพิิการ พ.ศ. 2550 โดยให้้การสนัับสนุุนการสร้้างอาชีีพแก่่คนพิิการ ตาม พระราชบััญญััติิส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
คนพิิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 35 จำำ�นวน 32 สิิทธิ์์� ได้้แก่่
- อาชีีพช่่างซ่่อมเครื่่�องปรัับอากาศ  4 สิิทธิ์์�
- อาชีีพช่่างวาดภาพ 3 สิิทธิ์์�
-	สนัับสนุุนอาชีีพร้้านค้้าของชำำ� 2 สิิทธิ์์�
-	สนัับสนุุนอาชีีพเครื่่�องซัักผ้้าหยอดเหรีียญ 1 สิิทธิ์์�
-	สนัับสนุุนอาชีีพรถสามล้้อพ่่วงขายอาหารสำำ�เร็็จรููป 1 สิิทธิ์์�
-	จ้้างงานมููลนิิธิิช่่วยคนปััญญาอ่่อน 10 สิิทธิ์์� ได้้แก่่
		 1. โรงเรีียนปััญญาวุุฒิิกร
ได้้รัับการจ้้างงานจำำ�นวน  7 สิิทธิ์์�   
		 2. ศููนย์์ฝึึกอาชีีพปััญญาคาร 
ได้้รัับการจ้้างงานจำำ�นวน 3 สิิทธิ์์�
- โครงการมููลนิิธิินวััตกรรมเพื่่�อสัังคม 11 สิิทธิ์์� ได้้แก่่
		 1. นวดผ่่อนคลายพนัักงานบริิษััท ไทยเพรซิิเดนท์์ฟููดส์์ จำำ�กััด (มหาชน) จำำ�นวน 3 สิิทธิ์์�
		 2. สาธารณสุุขและรพ.ส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บล (จ.เชีียงราย) จำำ�นวน 5 สิิทธิ์์�
		 3. ศููนย์์การศึึกษาพิิเศษและรร.ราชประชานุุเคราะห์์ (จ.ลำำ�พููน) จำำ�นวน 4 สิิทธิ์์�
• โครงการ “มาม่่าจิิตอาสา”
		 บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินโครงการ “จิิตอาสาช่่วยเหลืือเสริิมสร้้างพััฒนาการเด็็กแรกเกิิด ถึึง 5 ปีี” ให้้กัับเด็็กๆ ที่่�มููลนิิธิิ
เด็็กอ่่อนในสลััม บ้้านแห่่งความหวััง อ่่อนนุุช 88 กรุุงเทพฯ ในปีี 2562 ได้้ดำำ�เนิินโครงการอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมีีกิิจกรรมต่่างๆ ดัังนี้้�
วัันที่่�

		

124

กิิจกรรมจิิตอาสา

27	กุุมภาพัันธ์์ 2562
เล่่านิิทานกระต่่ายกัับเต่่า
29 เมษายน 2562	ศิิลปประดิิษฐ์์ผีีเสื้้�อร่่าเริิง
28	มิิถุุนายน 2562	ศิิลปประดิิษฐ์์ ป.ปลา ปัันรััก ปัันสุุข
7	สิิงหาคม 2562	ศิิลปประดิิษฐ์์นกฮููกของหนูู
26 กัันยายน 2562
เสริิมทัักษะการเรีียนรู้้�ด้้วยสื่่�อวิิดีีทััศน์์
25	ธัันวาคม 2562
Mini Party Merry Christmas
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โครงการดัังกล่่าวมุ่่�งหวัังเพื่่อ� ให้้เด็็กๆ สามารถเข้้าสังั คมกัับเพื่่อ� นในวััยเดีียวกัันได้้ดีี มีีการพััฒนาการเรีียนรู้้�ในแต่่ละด้้าน
เช่่น ด้้านร่่างกาย สติิปััญญา อารมณ์์ จิิตใจและสัังคม การพััฒนาการที่่�ล่่าช้้าให้้ได้้รัับการกระตุ้้�นให้้มีีพััฒนาการที่่�สมวััย
และได้้รัับการรัักษาที่่�ถููกต้้องในรายที่่�มีีความผิิดปกติิมาก ซึ่่�งจะทำำ�ให้้เด็็กๆ นั้้�นเติิบโตเป็็นผู้้�ใหญ่่ที่่�มีีคุุณภาพในอนาคต อีีกทั้้�งเพื่่�อ
ให้้เด็็กมีีร่่างกายแข็็งแรงสมบููรณ์์ เคลื่่�อนไหวคล่่องแคล่่ว สามารถช่่วยเหลืือตนเองได้้ มีีอารมณ์์แจ่่มใส รู้้�จัักควบคุุมอารมณ์์
เข้้ากัับผู้้�อื่่�นได้้ดีี มีีความมั่่�นใจ กล้้าแสดงความคิิดเห็็น ฝึึกสมาธิิให้้กัับเด็็กๆ มีีความฉลาดทั้้�งทางปััญญา (IQ) อีีกทั้้�งความฉลาด
ทางอารมณ์์ (EQ) เสริิมสร้้างสภาพจิิตใจให้้สดชื่่�นแจ่่มใส และมีีความสนใจเรีียนรู้้�สิ่่�งรอบตััว

2. ด้้านพััฒนาการศึึกษาและเยาวชน บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญในการพััฒนาเยาวชน เพื่่�อเป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญในอนาคต
และเติิบโตเป็็นผู้้�ใหญ่่ที่่�มีีคุุณภาพ
•	สนัับสนุุนกิิจกรรมทางการศึึกษา โครงการโรงเรีียนวัันเสาร์์ “Saturday School Season 8”
		 บริิษััทฯ ให้้การสนัับสนุุนผลิิตภััณฑ์์บะหมี่่�กึ่่�งสำำ�เร็็จรููปตรา “มาม่่า” และขนมปัังกรอบตรา “โฮมมีี” เพื่่�อเป็็นอาหาร
ว่่างในกิิจกรรมการเรีียนการสอนโครงการโรงเรีียนวัันเสาร์์ Saturday School Season 8 ประจำำ�ปีี 2562 ระยะเวลา 10 วััน โดยมีี
โรงเรีียนที่่เ� ข้้าร่ว่ มกิิจกรรมกัับทางมููลนิธิิ โิ รงเรีียนวัันเสาร์์ จำำ�นวน 9 โรงเรีียน อัันได้้แก่่ โรงเรีียนแก่่นทองอุุปถัมั ภ์์ โรงเรีียนเพี้้�ยนพิิน
อนุุสรณ์์ โรงเรีียนแจงร้้อนวิิทยา โรงเรีียนมััธยมวััดดุุสิติ าราม โรงเรีียนวััดปทุุมวราราม โรงเรีียนวััดเกาะสุุวรรณาราม โรงเรีียนวััด
อ่่างแก้้ว โรงเรีียนราชวิินิิตประถมบางแค และโรงเรีียนวััดดวงแข
		 โครงการโรงเรีียนวัันเสาร์์ Saturday School เป็็นกลุ่่�มคนรุ่่�นใหม่่ที่่�ได้้จััดตั้้�ง มููลนิิธิิโรงเรีียนวัันเสาร์์ Saturday
School โดยมีีวััตถุุประสงค์์หลัักในการส่่งเสริิมและพััฒนาการศึึกษาไทยนอกเหนืือจากวิิชาที่่�เรีียนในโรงเรีียน ซึ่่�งทำำ�ให้้กัับเด็็ก
ไทยที่่�ด้้อยโอกาสในเขตพื้้�นที่่�กรุุงเทพฯ ได้้มีีโอกาสในการพััฒนาศัักยภาพที่่�แท้้จริิงของตััวเองสููงสุุด ทั้้�งทางด้้านร่่างกาย จิิตใจ
ตลอดจนไปถึึงความฝัันในสิ่่�งที่่เ� ขาอยากจะเป็็นผ่่านกิิจกรรมที่่พ� วกเขาอยากจะเรีียนรู้้� การให้้การสนับั สนุุนกิิจกรรมทางการศึึกษา
กัับเยาวชนของประเทศ จึึงถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการร่่วมพััฒนาสัังคมที่่�ยั่่�งยืืน ซึ่่�งส่่งผลให้้เยาวชนได้้มีีโอกาสในการพััฒนาตนเอง
เติิบโตเป็็นพลเมืืองที่่�มีีคุุณธรรม มีีความรู้้�ความสามารถและมีีศัักยภาพในการดำำ�เนิินชีีวิิตในสัังคม
รายงานประจำำ �ปีี 2562
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• Summer Kids
		 บริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�โครงการ Summer Kids โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้ลููกของพนัักงานบริิษััทฯ ใช้้เวลาว่่างให้้เกิิด
ประโยชน์์ ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ในด้้านต่่างๆ ทั้้�งเชิิงวิิชาการและทัักษะชีีวิิต เน้้นการรู้้�จัักแก้้ปััญหา กล้้าแสดงออก และการ
แบ่่งปัันน้ำำ��ใจ นอกจากนี้้� ยัังเป็็นการส่่งเสริิมให้้พนัักงานบริิษััทฯ ที่่�มีีความรู้้�ความสามารถได้้แสดงศัักยภาพในการเป็็นครููอาสา
ถ่่ายทอดความรู้้�ให้้เด็็กๆ ในกิิจกรรมต่่างๆ โดยได้้จััดโครงการนี้้�ที่่�สำำ�นัักงานใหญ่่และโรงงานทั้้�ง 5 แห่่ง
3. ด้้านการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมและทรััพยากรธรรมชาติิ บริิษััทฯ ได้้ให้้ความสำำ�คััญการดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมและ
ทรััพยากรธรรมชาติิของชุุมชนให้้น่่าอยู่่� โดยได้้ดำำ�เนิินโครงการต่่างๆ ร่่วมกัับชุุมชนดัังนี้้�
• กิิจกรรมสร้้างฝายชะลอน้ำำ��
		 เมื่่�อวัันที่่� 28 กัันยายน 2562 ตััวแทนพนัักงาน
โรงงานศรีีราชาร่่วมกิิจกรรม โครงการสร้้างฝายชะลอน้ำำ�� ตาม
รอยพ่่อ “รัักษ์์ป่่า สร้้างฝาย สร้้างสายน้ำำ�� คืืนชีีวิิตสู่่�ป่่า” ร่่วม
กัับศููนย์์วิิจััยและเตืือนภััยมลพิิษโรงงานภาคตะวัันออก และ
ชมรม IRPC off Road Club ในพื้้�นที่่ป่� าต้
่ น้ น้ำำ�� บริิเวณเขาสำำ�นััก
ชะมด ซึ่่�งอยู่่�ในพื้้�นที่่�รอยต่่อของศููนย์์วิิจััยและเตืือนภััยมลพิิษ
โรงงานภาคตะวัันออก และเขตรัักษาพันั ธุ์์�สััตว์์ป่่าเขาเขีียวเขา
ชมภู่่� โดยทำำ�ฝายน้ำำ�� ล้้นบริิเวณเชิิงเขา และบริิเวณน้ำำ�� ตกบนเขา
เพื่่�อเพิ่่�มความชุ่่�มชื้้�นให้้กัับพื้้�นที่่� ลดความแห้้งแล้้ง และลด
อััตราการเกิิดไฟป่่า
• งานปรัับปรุุงฝาท่่อระบายน้ำำ��ของชุุมชน
		 เมื่่�อวัันที่่� 10 เมษายน 2562 ตััวแทนบริิษััทฯ ได้้
ลงพื้้�นที่่�บริิเวณหน้้าโรงงานบ้้านโป่่ง 1 ร่่วมกัับชาวบ้้านหมู่่� 14
และ หมู่่� 15 ต.ปากแรต อ.บ้้านโป่่ง จ.ราชบุุรีี เนื่่�องจากเกิิด
ปััญหาท่่อระบายน้ำำ��อุุดตััน จึึงได้้ประสานงานกัับทาง อบต.
ปากแรต โดยได้้ส่่งรถดัับเพลิิงมาดำำ�เนิินการเป่่าท่่อระบายน้ำำ��
เพื่่�อให้้น้ำำ��ไหลได้้สะดวก โดยดำำ�เนิินการเปิิดฝาท่่อ และแก้้ไข
ปรัับปรุุงฝาท่่อที่่�ชำำ�รุุด เพื่่�อให้้เกิิดความปลอดภััยและความ
สะดวกในการเดิินทาง
•	สนัับสนุุนการขุุดลอกคููคลองในชุุมชน
		 เมื่่�อวัันที่่� 16 กัันยายน 2562 บริิษััทฯ สนัับสนุุน
การลอกคููคลองของชุุมชน หมู่่� 15 ต.ปากแรต อ.บ้้านโป่่ง
จ.ราชบุุรีี ซึ่่ง� อยู่่�บริิเวณรอบโรงงานบ้้านโป่่ง โดยขุุดลอกคููคลอง
เพื่่อ� ให้้เป็็นคลองที่่ร� ะบายน้ำำ�� ได้้สะดวก นอกจากนี้้� ยัังมีี ส.ส.
เขตพื้้�นที่่�บ้้านโป่่ง และสมาชิิก อบต.ปากแรต ได้้มาช่่วยดููแล
ติิดตามความคืืบหน้้าโครงการด้้วย
126
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4. ด้้านพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของชุุมชน บริิษััทฯ ได้้ให้้ความสำำ�คััญของการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของคนในชุุมชน ซึ่่�ง
เน้้นในพื้้�นที่่�ชนบทห่่างไกลความเจริิญ เพื่่�อให้้คนในชุุมชนสามารถอยู่่�ร่่วมกัันในสัังคมได้้อย่่างเหมาะสมและสงบสุุข ไม่่เป็็นภาระ
และไม่่เกิิดปััญหาแก่่สัังคม โดยบริิษััทฯ ได้้ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนปััจจััยความจำำ�เป็็นขั้้�นพื้้�นฐานให้้ชุุมชน เพื่่�อให้้คนในชุุมชนได้้
มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�นเข้้มแข็็งและยั่่�งยืืน

•	สนัับสนุุนผลิิตภััณฑ์์บริิษััทฯ เนื่่�องใน
วัันเด็็กแห่่งชาติิ
		 ทางบริิษััทฯ ได้้ให้้การสนัับสนุุนผลิิตภััณฑ์์ให้้
กัับโรงเรีียนต่่างๆ หน่่วยราชการ องค์์กรภายนอกและชุุมชน
เพื่่�อนำำ�ไปจััดกิิจกรรม เนื่่�องในวัันเด็็กแห่่งชาติิประจำำ�ปีี 2562
ในวัันเสาร์์ที่่� 12 มกราคม 2562 จำำ�นวน 24 แห่่ง โดยสนัับสนุุน
ผลิิตภััณฑ์์รวม 49 หีีบ
•	สนัับสนุุนผลิิตภััณฑ์์บริิษััทฯ กิิจกรรม
“ส่่งน้้องเดิินทางปลอดภััย ไป-กลัับ รัับเทศกาลสงกรานต์์
และการรณรงค์์ขัับขี่่�ปลอดภััย สวมหมวกนิิรภััย
คาดเข็็มขััดนิิรภััย 100%”
		 บริิษััทฯ ได้้ให้้การสนัับสนุุนผลิิตภััณฑ์์จำำ�นวน
1,000 ถ้้วย ให้้กัับศููนย์์ความปลอดภััยเครืือสหพััฒน์์ ในช่่วง
เทศกาลสงกรานต์์ กิิจกรรม “ส่่งน้้องเดิินทางปลอดภััย ไป-กลัับ
รัับเทศกาลสงกรานต์์ และการรณรงค์์ขับั ขี่่ปล
� อดภััย สวมหมวก
นิิรภััย คาดเข็็มขััดนิิรภััย 100%” เพื่่�อส่่งเสริิมให้้ตระหนัักถึึง
ความสำำ�คััญในเรื่่�องความปลอดภััย เมื่่�อวัันที่่� 3 เมษายน
2562 ที่่�ผ่่านมา
•	สนัับสนุุนผลิิตภััณฑ์์บริิษััทฯ กิิจกรรม
“มุ่่�งมั่่�น แก้้ไข ขจััดภััยยาเสพติิด” วัันต่่อต้้านยาเสพติิดโลก
		 บริิษัทั ฯ ได้้ให้้การสนับั สนุุนผลิิตภััณฑ์์จำ�ำ นวน 72
ถ้้วย และส่่งตััวแทนพนัักงานเข้้าร่่วมกิิจกรรมกัับทางอำำ�เภอ
ศรีีราชา ในวัันต่่อต้้านยาเสพติิดโลก วัันที่่� 26 มิิถุนุ ายน 2562
เพื่่�อรณรงค์์ให้้ทุุกภาคส่่วนเล็็งเห็็นความสำำ�คััญในการแก้้ไข
ปััญหายาเสพติิด
• กิิจกรรมวัันเด็็กแห่่งชาติิ 2562
		 เมื่่�อวัันที่่� 11 มกราคม 2562 บริิษััทฯ ได้้ให้้การ
สนัับสนุุนมอบอุุปกรณ์์กีีฬา เช่่น ฟุุตบอล วอลเล่่ย์์บอล และ
แบดมิินตััน ให้้กัับทางโรงเรีียนบ้้านห้้วยปราบ ต.มาบยางพร
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เพื่่�อให้้เด็็กนัักเรีียนได้้ใช้้ในการเรีียน
การสอน หรืือเพื่่�อใช้้เล่่นออกกำำ�ลัังกายให้้เกิิดประโยชน์์ใน
เวลาว่่าง
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• โครงการแต้้มฝััน-ปัันรััก จากพี่่�สู่่�น้้อง
		 เนื่่�องจากเป็็นโครงการต่่อเนื่่�อง เมื่่�อวัันที่่� 15
กัันยายน 2562 บริิษัทั ฯ ได้้ร่ว่ มเป็็นส่่วนหนึ่่�งใน “โครงการแต้้มฝััน
ปัันรััก พี่่�ไม่่ทิ้้�งน้้อง ณ โรงเรีียนบ้้านเต้้าปููนหาย ต.ห้้วยยาง
อ.แกลง จ.ระยอง ประจำำ�ปีี 2562” ในปีีนี้้�พี่่�ๆ หลายท่่าน
ได้้กลับั ไปไปหาน้้อง ในกิิจกรรมที่่ว่� า่ “ซ่่อมแซม แต้้มสีี พี่่ไ� ม่่ทิ้้ง�
น้้อง” ในครั้้�งนี้้�ทางบริิษััทฯ ได้้ร่่วมทำำ�กิิจกรรมจิิตอาสาในการ
ซ่่อมแซม และทาสีีอุุปกรณ์์เครื่่�องเล่่น ที่่�สนามเด็็กเล่่นของ
ทางโรงเรีียน และยัังได้้ร่่วมมอบผลิิตภััณฑ์์ที่่�เป็็นหมี่่�ประหยััด
ของบริิษััทฯ ให้้กัับทางโรงเรีียนได้้ทำำ�อาหาร เช่่น ผััดมาม่่า
และก๋๋วยเตี๋๋�ยว เลี้้�ยงเด็็กๆ และผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมในมื้้�ออาหาร
เที่่�ยงของวัันนั้้�น พร้้อมทั้้�งมอบเครื่่�องนุ่่�งห่่ม ตุ๊๊�กตา อุุปกรณ์์
เครื่่�องเขีียน รวมถึึงขนม ที่่�พนัักงานร่่วมกัันบริิจาค เพื่่�อให้้
น้้องๆ นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ในชีีวิิตประจำำ�วััน และถืือเป็็นการสร้้าง
สััมพัันธ์์ที่่�ดีีต่่อโรงเรีียนและชุุมชนอีีกด้้วย

• แบ่่งปััน : เพื่่�อน้้อง ณ โรงเรีียนผาต้้าย
ต.แม่่ลาน อ.ลี้้� จ.ลำำ�พููน
		 เมื่่อ� วัันที่่� 21 มิิถุนุ ายน 2562 บริิษัทั ฯ ร่่วมกัับบริิษัทั
เอกชน หน่่วยงานราชการในจัังหวััดลำำ�พููน ร่่วมกิิจกรรม แบ่่งปััน
เพื่่�อน้้อง โรงเรีียนผาต้้าย ต.แม่่ลาน อ.ลี้้� จ.ลำำ�พููน ซึ่่�งเด็็ก
นัักเรีียนส่่วนใหญ่่เป็็นเด็็กยากจน ครอบครััวแตกแยก มีีนัักเรีียน
รวม 51 คน บริิษััทฯ ได้้ร่่วมสมทบอาหารกลางวัันมาม่่า
ผััดไทย และร่่วมปลููกต้้นไม้้ พืืชผัักสวนครััว เพื่่�อเป็็นอาหาร
กลางวัันให้้แก่่เด็็กนัักเรีียน

• กิิจกรรมวัันเด็็กร่่วมกัับเทศบาลเมืือง
บ้้านโป่่ง จ.ราชบุุรีี
		 เมื่่อ� วัันที่่� 12 มกราคม 2562 บริิษัทั ฯ ได้้ร่ว่ มจััด
กิิจกรรมวัันเด็็กแห่่งชาติิ ประจำำ�ปีี 2562 ร่่วมกัับเทศบาลเมืือง
บ้้านโป่่ง โดยจััดขึ้้�นที่่�บริิเวณเทศบาลเมืืองบ้้านโป่่ง จ.ราชบุุรีี
บริิษััทฯ ได้้ให้้การสนัับสนุุนเลี้้�ยงอาหาร ได้้แก่่ ไอศกรีีม ผลไม้้
และน้ำำ�� พร้้อมทั้้�งยัังจััดกิิจกรรมต่่างๆ ให้้เด็็กๆ ร่่วมเล่่น และ
ลุ้้�นรัับของรางวััลมากมาย โดยมีีตััวแทนพนัักงานเป็็นผู้้�ร่่วม
จััดกิิจกรรม
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•	สนัับสนุุนผลิิตภััณฑ์์บริิษััทฯ เนื่่�องใน
วัันเด็็กแห่่งชาติิ
		 บริิษัทั ฯ ได้้ให้้การสนับั สนุุนผลิิตภััณฑ์์ของบริิษัทั ฯ
แก่่โรงเรีียน หน่่วยงานราชการ และชุุมชนใกล้้เคีียง เพื่่�อนำำ�ไป
เป็็นรางวััลจัดั กิิจกรรมในแต่่ละสถานที่่� เนื่่อ� งในวัันเด็็กแห่่งชาติิ
ประจำำ�ปีี 2562 รวมทั้้�งสิ้้�น 32 หน่่วยงาน

• บริิจาคผลิิตภัณ
ั ฑ์์บริิษัทั ฯ ให้้กับั หน่่วยงาน /
มููลนิิธิเิ พื่่�อนำำ�ไปเลี้้�ยงเด็็กและเยาวชน
		 เมื่่อ� วัันที่่� 9 – 10 ตุุลาคม 2562 บริิษัทั ฯ ได้้บริิจาค
ผลิิตภััณฑ์์ “ข้้าวต้้มคััพ รสหมููกระเทีียม” ให้้กัับ หน่่วยงาน
หรืือมููลนิธิิ ที่ิ ไ่� ม่่แสวงหาผลกำำ�ไร ในเขตพื้้�นที่่แ� ละใกล้้เคีียง เพื่่อ�
นำำ�ไปจััดทำำ�เป็็นอาหารเลี้้�ยงเด็็กและเยาวชน จำำ�นวน 9 แห่่ง
ได้้แก่่ 1. บ้้านธารหทััย (บ้้านเลี้้�ยงเด็็กด้อ้ ยโอกาส) 2. บ้้านสิิทธิิดา
(ศููนย์์พัฒ
ั นาการเด็็กพิการ
ิ ) 3. สถานสงเคราะห์์เด็็กพิการ
ิ ทาง
สมองและปััญญา จ.ราชบุุรีี 4. มููลนิิธิิบ้้านมานาโพธาราม
เพื่่�อสตรีีและเด็็ก 5. สถานพิินิิจและคุ้้�มครองเด็็กและเยาวชน
จ.ราชบุุรีี 6. บ้้านพัักเด็็กและคอบครััว จ.ราชบุุรีี 7. ศููนย์์ฝึึก
และอบรมเด็็กและเยาวชน จ.ราชบุุรีี 8.ศููนย์์พัฒ
ั นาเด็็กพิเิ ศษ
วััดห้้วยหมูู 9. โรงเรีียนหมู่่�บ้้านเด็็ก มููลนิิธิิเด็็ก จ.กาญจนบุุรีี
รวมจำำ�นวนทั้้�งหมด 2,370 แพ็็ค

• กิิจกรรมตลาดนััดปัันบุุญ บริิจาคเงิินให้้
โรงเรีียนผู้้�สููงอายุุในชุุมชน
		 บริิษััทฯ ได้้จััดกิิจกรรมตลาดนััด ปัันบุุญ ประจำำ�ปีี
2562 ในวัันที่่� 1 และ 2 ตุุลาคม 2562 ที่่�โรงงานศรีีราชา
โดยมีีพนัักงานเข้้าร่่วมกิิจกรรม นำำ�ของมืือสองมาขาย และ
มีีการบริิจาคเงิิน จากกิิจกรรมนี้้� ได้้เงิินบริิจาคทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน
27,169 บาท บริิษััทฯได้้นำำ�เงิินส่่วนนี้้�ไปบริิจาคให้้กัับโรงเรีียน
ผู้้�สููงอายุุชุุมชนบ้้านไร่่หนึ่่�ง อ.ศรีีราชา จ.ชลบุุรีี เมื่่�อวัันที่่� 30
ตุุลาคม 2562 เพื่่�อนำำ�ไปสร้้างห้้องเก็็บอุุปกรณ์์ทำำ�ครััวต่่อไป
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5. ด้้านการอนุุรัักษ์์ประเพณีีและวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น
		 บริิษััทฯ ตระหนัักและเห็็นความสำำ�คััญของการอนุุรัักษ์์ประเพณีี และวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น จึึงได้้สนัับสนุุนและจััด
กิิจกรรมในชุุมชน
• กิิจกรรมผู้้�สููงอายุุในวัันสงกรานต์์
บริิษััทฯ ได้้ให้้การสนัับสนุุนผลิิตภััณฑ์์ และส่่งตััวแทนเข้้าร่่วมกิิจกรรมผู้้�สููงอายุุ ประเพณีีสงกรานต์์ โดยมีีการรดน้ำำ��
ดำำ�หััวผู้้�สููงอายุุในชุุมชน ในอำำ�เภอศรีีราชา เพื่่�อเป็็นการสืืบสานประเพณีีไทย ในช่่วงเทศกาลสงกรานต์์
• ถวายเทีียนพรรษา
		 เพื่่�อเป็็นการสืืบสานประเพณีีเข้้าพรรษา บริิษััทฯ ได้้ร่่วมงานถวายเทีียนพรรษาในวัันเข้้าพรรษา โดยผู้้�บริิหารและ
พนัักงานได้้ร่่วมถวายเทีียนพรรษา ผ้้าอาบน้ำำ��ฝน และปััจจััยร่่วมถวาย ณ วััดหนองคล้้า อ.ศรีีราชา จ.ชลบุุรีี, ณ วััดเนิินตอง
อ.ศรีีราชา จ.ชลบุุรีี, ณ วััดพระยืืน จัังหวััดลำำ�พููน

•	สนัับสนุุนผลิิตภััณฑ์์บริิษััทฯ กิิจกรรมงานประเพณีีบุุญสารทเดืือนสิิบ
		 บริิษััทฯ ได้้ให้้การสนัับสนุุนผลิิตภััณฑ์์ จำำ�นวน 72 ถ้้วย ให้้กัับคณะกรรมการบริิหารชมรมชาวใต้้ศรีีราชา สำำ�หรัับใช้้
ในกิิจกรรมงานประเพณีีบุุญสารทเดืือนสิิบ วัันที่่� 22 กัันยายน 2562 เพื่่�อร่่วมสืืบสานและอนุุรัักษ์์วััฒนธรรมประจำำ�ถิ่่�นของพี่่�น้้อง
ชาวใต้้ให้้คงไว้้ในสัังคมไทย
• กิิจกรรมทอดกฐิินสามััคคีี ณ วััดผึ้้�งหลวง อ.ท่่ามะกา จ.กาญจนบุุรีี
		 เมื่่�อวัันที่่� 19 ตุุลาคม 2562 บริิษััทฯ ได้้จััดกิิจกรรมทอดกฐิินสามััคคีี เพื่่�อสมทบทุุนสร้้างพระอุุโบสถ ณ วััดผึ้้�งหลวง
ต.อุุโลกสี่่�หมื่่�น อ.ท่่ามะกา จ.กาญจนบุุรีี โดยมีีผู้้�บริิหารและตััวแทนพนัักงานบริิษััทฯ เข้้าร่่วมทำำ�บุุญ และร่่วมบริิจาคเงิินทำำ�บุุญ
รวมทั้้�งสิ้้�น 105,842 บาท
6. กิิจกรรมสาธารณกุุศลต่่อสัังคมและชุุมชน บริิษัทั ฯ ได้้ปลูกจิ
ู ติ สำำ�นึึกให้้พนัักงานมีีจิิตสาธารณะพร้้อมที่่จ� ะมีีส่่วน
ร่่วมในการช่่วยเหลืือสัังคม โดยไม่่หวัังผลตอบแทน จึึงได้้สนัับสนุุนและช่่วยเหลืือกิิจกรรมในรููปแบบต่่างๆ ดัังนี้้�
•	สนัับสนุุนผลิิตภััณฑ์์บริิษััทฯ งานวิ่่�งการกุุศล “พระพรหม Charity Run 2019” กบิินทร์์บุุรีี
		 บริิษััทฯ ได้้ให้้การสนัับสนุุนผลิิตภััณฑ์์ (หมี่่�ประหยััด) จำำ�นวน 1,500 ก้้อน ให้้กัับ บมจ.สหพััฒนาอิินเตอร์์โฮลดิ้้�ง
สำำ�หรัับใช้้ในการประกอบอาหารให้้กัับนัักวิ่่�ง ในงานวิ่่�งการกุุศล “พระพรหม Charity Run 2019” กบิินทร์์บุุรีี เมื่่�อวัันที่่� 22
ธัันวาคม 2562
•	สนัับสนุุนผลิิตภััณฑ์์บริิษััทฯ งานกาชาดประจำำ�ปีี 2562
		 บริิษััทฯ ได้้ให้้การสนัับสนุุนผลิิตภััณฑ์์ ให้้สำำ�นัักงานประกัันสัังคมจัังหวััดชลบุุรีี จำำ�นวน 3 หีีบ เพื่่�อเป็็นของรางวััล
สนัับสนุุนงานกาชาดประจำำ�ปีี 2562 วัันที่่� 21 ตุุลาคม 2562
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•	สนัับสนุุนงานกาชาด ประจำำ�ปีี 2562
จัังหวััดราชบุุรีี
		 บริิษััทฯ สนัับสนุุนผลิิตภััณฑ์์บริิษััท เพื่่�อนำำ�ไป
จััดงาน “ท่่องเที่่�ยวราชบุุรีี ของดีีเมืืองโอ่่ง และงานกาชาด
ประจำำ�ปีี 2562” โดยจััดขึ้้น� ณ โรงยิิมเนเซี่่ย� ม อ.เมืือง จ.ราชบุุรีี
ซึ่่ง� บริิษัทั ฯ ได้้มอบให้้กับั 2 หน่่วยงาน ได้้แก่่ ที่่ว่� าการ
่ อ.บ้้านโป่่ง
จ.ราชบุุรีี ในงาน “วัันรวมน้ำำ��ใจ ชาวบ้้านโป่่ง ช่่วยกาชาด”
เมื่่�อวัันที่่� 12 มีีนาคม 2562 และสำำ�นัักงานเหล่่ากาชาด
อ.เมืือง จ.ราชบุุรีี ในงาน “วัันสายธารน้ำำ��ใจ สายใยกาชาด”
เมื่่�อวัันที่่� 15 มีีนาคม 2562
• กิิจกรรมบริิจาคล็็อตเตอรี่่�ที่่�ไม่่ถููกรางวััล
		 บริิษััทฯ จััดกิิจกรรมรัับบริิจาคล็็อตเตอรี่่�ที่่�ไม่่ถููก
รางวััล โดยรวบรวมจากพนัักงานของบริิษััทฯ แต่่ละโรงงาน
เพื่่�อนำำ�ไปมอบให้้ศููนย์์พััฒนาเด็็กพิิเศษวััดห้้วยหมูู จัังหวััด
ราชบุุรีี ซึ่่�งทางศููนย์์ฯ จะนำำ�ล็็อตเตอรี่่�มาประดิิษฐ์์เป็็นพััด
ดอกไม้้จัันทน์์ และพวงหรีีด เพื่่�อนำำ�ไปจำำ�หน่่ายเป็็นรายได้้
เข้้าศููนย์์พััฒนาเด็็กพิิเศษฯ ต่่อไป ถืือว่่าเป็็นการนำำ�วััสดุุเหลืือ
ใช้้มาสร้้างเป็็นรายได้้ให้้กัับผู้้�อื่่�น ซึ่่�งทางบริิษััทฯ ได้้นำำ�ไปมอบ
ให้้ในวัันที่่� 6 มีีนาคม 2562 และดำำ�เนิินการรัับบริิจาคอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง
•	สนัับสนุุนเครื่่�องคอมพิิวเตอร์์ เพื่่�อการศึึกษา
ให้้โรงเรีียนที่่�ขาดแคลน
		 เมื่่�อวัันที่่� 19 มีีนาคม 2562 บริิษััทฯ ได้้สนัับสนุุน
เครื่่� อ งคอมพิิ ว เตอร์์ ใ ห้้ กัั บ โรงเรีียนในเขตพื้้� น ที่่� ใ กล้้ เ คีียง
โรงงานบ้้านโป่่ง จ.ราชบุุรีี จำำ�นวน 3 โรงเรีียน ได้้แก่่ 1.โรงเรีียน
วััดหนองกบ (ขุุนทองประชานุุเคราะห์์) 2.โรงเรีียนวััดโคกหม้้อ
(ประชาสามััคคีี) 3.โรงเรีียนวััดบึึงกระจัับ (รััฐประชาตัันติิธนา
นนท์์) ทั้้�งนี้้�เพื่่�อเป็็นสื่่�อการเรีียนการสอน และส่่งเสริิมพััฒนา
ด้้านการศึึกษา ด้้านการใช้้เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย โดยมีีตััวแทน
บริิษััทฯ นำำ�เครื่่�องคอมพิิวเตอร์์ไปมอบให้้แต่่ละโรงเรีียน รวม
จำำ�นวนทั้้�งหมด 16 ชุุด
• กิิจกรรมบริิจาคโลหิิต
		 บริิษัทั ฯ ได้้จัดั ให้้พนัักงานเข้้าร่ว่ มกิิจกรรมบริิจาค
โลหิิต ให้้กับั สภากาชาดไทย ของโรงพยาบาลสมเด็็จพระบรม
ราชเทวีี ณ ศรีีราชา จ.ชลบุุรีี และสภากาชาดไทย จัังหวััด
ราชบุุรีี เป็็นประจำำ�ทุุกปีี โดยมีีพนัักงานให้้ความสนใจเข้้าร่่วม
บริิจาคโลหิิตเป็็นจำำ�นวน 49 คน
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PAGE
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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
		 102-7 Scale of the organization

22-23
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
		 102-12 External initiatives
		 102-13 Membership of associations

25-26
116, 121-122
27, 109		

2. Strategy 			
102-14 Statement from senior decision-maker
102-15 Key impacts, risks, and opportunities

93
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		
132
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		 102-27 Collective knowledge of highest governance body
		 102-28 Evaluating the highest governance body’s performance
		 102-29 Identifying and manage economic, environmental, and social

PAGE

Omission

89-90
84-85
34, 100		

impacts		
		 102-30 Effectiveness of risk management processes
		 102-35 Remuneration policies
		 102-36 Process for determining remuneration
		 102-37 Stakeholders’ involvement in remuneration

102-104
19-20
20, 86-87
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
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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

134

110
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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
		 404-2 Programs for upgrading employee skills and transition
			

113
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
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