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" รำยงำนควำมยั่งยื นฉบับนี้ เป็ นส่ วนหนึ่งในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี ผู้ลงทุน
สำมำรถศึกษำข้ อมูลของบริษัทฯ เพิม่ เติมได้ จำกรำยงำนหลักดังกล่ ำวบนเว็บไซด์ ของบริษัทฯ www.mama.co.th "

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (TFMAMA)

รำยงำนควำมยัง่ ยืน
สารจากกรรมการผู้อานวยการ
บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) (“TFMAMA”) ดำเนิ นธุ รกิจผลิตและจำหน่ำยบะหมี่
และอำหำรกึ่ ง ส ำเร็ จ รู ป ทั้ง ในประเทศและต่ ำ งประเทศ ภำยใต้เ ครื่ อ งหมำยกำรค้ำ “มำม่ ำ ” บริ ษ ัท ฯ ให้
ควำมสำคัญเป็ นอย่ำงยิ่งในกำรผลิ ตสิ นค้ำที่ ได้คุณภำพตำมมำตรฐำนและตอบสนองควำมพึงพอใจสู งสุ ดต่อ
ลู กค้ำ และผูบ้ ริ โภค รวมถึ งกำรคำนึ งถึ งควำมต้อ งกำรและควำมคำดหวังของผูม้ ี ส่วนได้ส่ วนเสี ยทุ กกลุ่ มต่ อ
องค์กร ซึ่ งเป็ นส่ วนสำคัญในกำรขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่ำงมัน่ คงและยัง่ ยืนตลอดมำ
ตลอดปี 2561 บริ ษทั ฯ ยังคงดำเนิ นธุ รกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบและสร้ำงคุณค่ำเพิ่ม เพื่อนำควำม
ยัง่ ยืนมำสู่ ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่ม ตำมแนวคิด “มำม่ำ เคียงข้ำงคุณมำกว่ำ 47 ปี ” โดยมุ่งดำเนิ นธุ รกิจเพื่อ
ตอบสนองต่อเป้ ำหมำยของกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืนในหลำยส่ วนทั้งด้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มทำงเลื อก
และตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภคในหลำกหลำยรำยกำร ด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรผลิตเพื่อรักษำระดับ
มำตรฐำนสำกลอย่ำงต่อเนื่ อง ซึ่ งยังคงได้รับกำรรับรองมำตรฐำน BRC, GMP, HACCP และระบบจัดกำร
สิ่ งแวดล้อมหรื อ ISO 14001 ด้ำนนวัตกรรมมีกำรวิจยั พัฒนำและศึกษำกำรประยุกต์ใช้หุ่นยนต์เสริ มในงำน
และด้ำ นกำรพัฒ นำกำรจัดกำรองค์ก ร ได้ใ ห้ค วำมส ำคัญอย่ำ งยิ่ง ต่ อ กำรดำเนิ น กิ จกำรอย่ำ งโปร่ ง ใสและมี
ประสิ ทธิ ภำพ โดยทำกำรทบทวนนโยบำยกำรกำกับดู แลกิจกำรที่ดีของบริ ษทั ฯ เป็ นประจำทุกปี และล่ำสุ ดได้
จัดทำคู่มือหลักกำรกำกับดู แลกิ จกำรที่ดีฉบับใหม่ (CG code) ตำมประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรดำเนินงำนในปั จจุบนั
กำรดำเนินกำรภำยใต้นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน ได้ขยำยผลเพื่อพัฒนำระบบ Supply Chain ให้
เกิ ดควำมเข้มแข็งในกำรดำเนิ นธุ รกิ จภำยใต้กำรบริ หำรงำนด้วยควำมซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ตำมหลักกำรกำกับดู แล
กิจกำรที่ดี จึงมีนโยบำยกำหนดกำรขยำยแนวร่ วมต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชันไปยังบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และคู่คำ้ ที่
สำคัญๆโดยกำรเชิญเข้ำร่ วมประกำศเจตนำรมณ์ต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชันกับบริ ษทั TFMAMA แล้วในปี ที่ผำ่ นมำ
ด้วยควำมมุ่งมัน่ ในกำรดำเนิ นธุ รกิจสู่ “กำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน” บนพื้นฐำนของควำมสมดุลทั้งมิติ
เศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้อม ส่ งผลให้บ ริ ษ ทั ฯ ได้รับ รำงวัล “ESG100” ประจำปี 2561 จำกสถำบัน
ไทยพัฒ น์ ซึ่ ง เป็ นผลสะท้อ นให้ ผู ม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย ของบริ ษ ัท ฯ มี ค วำมมั่น ใจได้เ ป็ นอย่ำ งดี ว่ำ กระบวนกำร
ดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ มีกำรดูแลสิ่ งแวดล้อมและสังคมมำโดยตลอดอย่ำงสม่ำเสมอ
สุ ดท้ำยนี้ ในนำมคณะกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคน ขอขอบคุณท่ำนผูถ้ ือหุ ้น คู่คำ้
ลูกค้ำ ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุ กกลุ่ ม ที่ได้ให้กำรสนับสนุ นกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ฯ ด้วยดี เสมอมำ
และบริ ษทั ฯ จะยึดมัน่ ในกำรดำเนินธุ รกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม โดยพร้อมที่
จะเติบโตด้วยกำรสร้ำงคุณค่ำร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่ม เพื่อกำรดำเนิ นธุ รกิจให้เติบโตอย่ำงมัน่ คงและ
ยัง่ ยืนตลอดไป
ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์
กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
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รายงานความยั่งยืน

การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิ
มนุษยชน ปฏิบัติตามกฏหมาย กฏระเบียบ และหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า 
ลูกค้า ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อร่วมเสริมสร้างและสนับสนุนพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
วิสัยทัศน์ “ เป็นผู้น�ำระดับโลกในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและแบรนด์สินค้าที่ผู้บริโภคยอมรับ และพึงพอใจให้มีอยู่
ในทุกครัวเรือน โดยเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความปลอดภัยและคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล ภายใต้
การด�ำเนินธุรกิจที่สร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน ”
พันธกิจ

1. มุ่งเน้นให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รสชาติอร่อยค�ำนึงถึงหลักโภชนาการ
ที่ดี รวมทั้งความสะดวก และปลอดภัย ด้วยราคาที่เหมาะสม
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ส�ำหรับทุกๆ คน
3. เพิม่ ศักยภาพในการผลิตด้วยเทคโนโลยีทนั สมัย ควบคูก่ บั การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่ สร้างนวัตกรรม
ทางอาหาร พร้อมด้วยระบบการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพบนพืน้ ฐานของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
4. มองหาโอกาส และช่องทางการตลาด เพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องครอบคลุมในทุกภูมิภาค
ทั่วโลก
5. สร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้ความส�ำคัญอย่างจริงจังในการรับผิดชอบต่อสังคม
การดูแลรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักธรรมภิบาลเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

ค่านิยม (Core Value) : Powers of TF”
Participation
ร่วมมือร่วมใจ
Organization that learns ใฝ่เรียนรู้
World class
สู่มาตรฐาน
Ethics
ท�ำงานมีจริยธรรม
Responsibility
ท�ำธุรกรรมมีความรับผิดชอบ
Sustainability
ประกอบธุรกิจยั่งยืน

รายงานความยั่ ง ยื น

93

นโยบายภาพรวม

คณะกรรมการบริษทั ตระหนักและเคารพในสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ โดยค�ำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่
มีกบั บริษทั เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ สิทธิดงั กล่าว ได้รบั การคุม้ ครองและการปฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้กำ� หนด “นโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคม” เพือ่ เป็นแนวทางในการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียแต่ละกลุม่ ตลอดจนค�ำนึงถึง ชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

• มุ่งมั่นในการด�ำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององค์กร
โดยยึดหลักการด�ำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย
• มุ่งมั่นในการผลิตอาหารกึ่งส�ำเร็จรูปที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และค�ำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและ
สิง่ แวดล้อม โดยปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของลูกค้า กฎหมาย และข้อก�ำหนดอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ มุง่ มัน่ พัฒนาปรับปรุง
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

รางวัลแห่งความส�ำเร็จ ปี 2561

1. ได้รบั การรับรอง “มาตรฐานแรงงานไทย (มรท. ๘๐๐๑- ๒๕๕๓) ระดับพืน้ ฐาน จากกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน ว่าเป็น องค์กรที่มีการท�ำธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงาน ปฏิบัติสอดคล้องกับ
มาตรฐานกฎหมายว่าด้วยสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของแรงงาน โดยใบรับรองดังกล่าวมีผลตัง้ แต่กมุ ภาพันธ์ 2561 ถึงกุมภาพันธ์
2563  
2. ได้รับการรับรอง “มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)” ส�ำหรับ
โรงงานล�ำพูนและราชบุรี ทั้งนี้ทุกโรงงานของ บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ มีนโยบายด�ำเนินงานด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างชัดเจน
3. รางวัล Marketer No.1 Brand Thailand 2018 ผลิตภัณฑ์มาม่าได้รับการจัดอันดับให้เป็นแบรนด์ยอดนิยมอันดับ
1 ของประเทศไทย ประเภทบะหมีก่ งึ่ ส�ำเร็จรูป จากการส�ำรวจของ บริษทั วิดโี อ รีเสิรช์ อินเตอร์เนชัน่ แนล (ประเทศไทย)
จ�ำกัด ส�ำนักงานใหญ่ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับมาร์เก็ตเธียร์ รีเสิร์จ โดยใช้เครื่องมือการส�ำรวจที่มีมาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับในวงการการตลาด ซึ่งนับว่ามาม่าได้ครองใจผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่องโดยได้รับรางวัลดังกล่าวตั้งแต่ปีแรก
จนถึงปัจจุบันรวม 7 ปีซ้อน
4. รางวัล Thailand’s Most Admired Brand 18 หรือ แบรนด์ที่ครองความน่าเชื่อถืออันดับ 1 ในกลุ่มสินค้าบะหมี่
กึ่งส�ำเร็จรูป จากการส�ำรวจของนิตยสารแบรนด์เอจ ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นน�ำของประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์มาม่า
ได้รับรางวัลดังกล่าวตั้งแต่ปีแรกของการส�ำรวจจนถึงปัจจุบัน ปีนี้นับเป็นปีที่ 18 โดยได้รับเกียรติจาก นายสนธิรัตน์
สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มอบรางวัล ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
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การด�ำเนินงานและการจัดท�ำรายงาน

แนวทางการจัดท�ำรายงานความยั่งยืน

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้จัดท�ำรายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2561 เพื่อเปิดเผยนโยบาย ผล
การด�ำเนินงาน การบริหารจัดการและแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของบริษทั ฯ ด้านธรรมาภิบาล เศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อม
ที่ส�ำคัญของบริษัทฯ โดยเป็นข้อมูลการด�ำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายงานฉบับนี้ จัดท�ำขึน้ โดยอ้างอิงแนวทางการรายงานของ Global Reporting Initiatives (GRI) และจัดท�ำไว้เป็น
ส่วนหนึง่ ในรายงานแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี และรายงานประจ�ำปี รวมถึงเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษทั www.mama.co.th

ขอบเขตการรายงาน

รายงานฉบับนีไ้ ด้เปิดเผยข้อมูลผลการด�ำเนินงานในปี 2561 ครอบคลุมการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ในส่วนส�ำนักงาน
ใหญ่ กรุงเทพฯ และโรงงานผลิตทั้ง 5 แห่ง (จังหวัด ชลบุรี ระยอง ล�ำพูน และราชบุรี)

การสอบถามข้อมูล

        
บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาเรือ่ งการจัดท�ำรายงานความยัง่ ยืน และเปิดเผยข้อมูลการจัดการและผลการด�ำเนิน
งานให้มคี ณ
ุ ภาพและพัฒนาดียงิ่ ขึน้ ในโอกาสต่อไป หากมีขอ้ สงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิม่ เติม กรุณาติดต่อได้ทสี่ ำ� นักงานใหญ่ บริษทั
ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0 2374 4730 ต่อ 1907

การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษทั ฯ ได้จำ� แนกผูม้ สี ว่ นได้เสียทีม่ คี วามสัมพันธ์อนั เกิดจากกิจกรรมของบริษทั ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร ออก
เป็น 9 กลุ่ม ได้แก่ พนักงาน ชุมชน ลูกค้า  ราชการ ผู้จัดจ�ำหน่าย ธนาคาร ผู้จัดหาวัตถุดิบ ผู้รับเหมา ผู้ถือหุ้น และให้ความส�ำคัญ
กับการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มผ่านกิจกรรมและช่องทางการสื่อสารต่างๆ อาทิเช่น รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
การประชุมร่วมกัน การพบปะพูดคุยในโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง  เพือ่ รับทราบผลตอบรับและความคาดหวัง มาพัฒนาปรับปรุงการ
ด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการด�ำเนินงานอย่างยั่งยืนต่อไป

สังคมใกล้

สังคมใกล้

ลูกค้า คู่ค้า
ครอบครัวพนักงาน

ชุมชน
ที่องค์กรตั้งอยู่

สังคมไกล

สังคมไกล

คู่แข่งทางธุรกิจ

ประชาชนทั่วไป

องค์กร

ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน

สังคมใกล้
สิ่งแวดล้อม
รอบข้าง
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ประเด็นด้านความยั่งยืน

ช่องทางการสื่อสารและการมีส่วนร่วม

1. พนักงาน

• ได้รับการจ้างและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
• ได้รับผลตอบแทน สวัสดิการที่เป็นธรรมและ
สอดคล้องกับค่าครองชีพ
• มีสภาพการท�ำงานที่ปลอดภัย สภาพแวดล้อม
และสุขภาพที่ดี
• ได้รับการพัฒนาความรู้และความก้าวหน้า
ในอาชีพ
• เคารพต่อสิทธิมนุษยชน
• สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการก�ำหนดทิศทาง
การด�ำเนินงานและการพัฒนาบริษัท

สนทนากลุ่มย่อย
ข่าวสารประจ�ำเดือน
ประกาศ และเผยแพร่ผ่าน Intranet บริษัท
การส�ำรวจความคิดเห็นและช่องทางรับความ
คิดเห็น
• เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดการ
ด้านสวัสดิการและความปลอดภัยในการท�ำงาน
และเรื่องอื่นๆ
• กิจกรรมบริษัท

2. ชุมชน

• มีความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
• ร่วมกันพัฒนาชุมชน ส่งเสริมด้านอาชีพ
สุขภาพ ความรู้ และวัฒนธรรม
• การบริหารจัดการของเสียและมลภาวะ
ทางอากาศ
• ดูแลและปกป้องสิ่งแวดล้อม

•
•
•
•

3. ลูกค้า

• ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ตรงตามเวลา • การจัดให้มีกระบวนการที่ลูกค้า สามารถ
• ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริงและเป็นประโยชน์
ร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ และความปลอดภัย
ต่อลูกค้า
ของสินค้า
• มีระบบและกระบวนการรับข้อร้องเรียนและ
• สนทนากลุ่มย่อย
จัดการกับข้อร้องเรียน
• Website บริษัท
• การเข้าพบในวาระต่างๆ

4. ราชการ

• ปฏิบัติตามกฎหมาย
• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

• ปฏิบัติตามกฎหมายและรายงานผลการปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด
• Website บริษัท
• การเข้าพบภาครัฐในวาระโอกาสต่างๆ

5. ผู้จัดจ�ำหน่าย

• ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เสมอภาค
• จัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย
ตรงตามเวลาที่ตกลงกัน

• สนทนากลุ่มย่อย
• Website บริษัท

6. ธนาคาร

• ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ โปร่งใส
ตรวจสอบได้

• สนทนากลุ่มย่อย
• Website บริษัท
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•
•
•
•

การสานเสวนาและการประชุม
Website บริษัท
การพบปะชุมชนในโอกาสต่างๆ
สื่อสารและด�ำเนินโครงการพัฒนาชุมชน ร่วมกัน
ระหว่างบริษัทและชุมชน

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ประเด็นด้านความยั่งยืน

ช่องทางการสื่อสารและการมีส่วนร่วม

7. ผู้จัดหาวัตถุดิบ • ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า แข่งขันที่สุจริต
และเป็นธรรม
• แลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนาร่วมกันด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย

• สนทนากลุ่มย่อย
• Website บริษัท
• รายงานประจ�ำปี

8. ผู้รับเหมา

• ดูแลให้มีการจ้างอย่างถูกต้อง
• มีสภาพการท�ำงานที่ปลอดภัย
• ให้สทิ ธิเท่าเทียมกัน

• จัดให้มีกระบวนการคัดเลือกและประเมินผล
ผู้รับเหมาที่โปร่งใสและ ตรวจสอบได้
• สนทนากลุ่มย่อย
• Website บริษัท

9. ผู้ถือหุ้น

• ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
• รายงานผลการด�ำเนินงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน
สม�่ำเสมอ
• ผลตอบแทนและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ของบริษัท
• มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ และ
การเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วม

• การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น
• Website บริษัท
• การเผยแพร่ในรายงานประจ�ำปี รายงานแบบ
56-1 และรายงานอื่นๆ

ห่วงโซ่อุปทานในการผลิตบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป

รายงานความยั่ ง ยื น
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การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ปฎิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาค ตามข้อตกลงและเงื่อนไขทางการค้า 
ตามกรอบกติกาการแข่งขันทีส่ จุ ริตและเป็นธรรม ค�ำนึงถึงผลประโยชน์รว่ มกัน ไม่เรียกรับหรือยินยอมทีจ่ ะรับทรัพย์สนิ
หรือประโยชน์อนื่ ใด ซึง่ อยูน่ อกเหนือข้อตกลงทางการค้า ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา 
และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษทั ฯ มีการบริหารจัดการตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีการแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีเ่ หมาะสม
มีการก�ำหนดระเบียบปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ
จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจ
อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย และแสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

เคารพต่อศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์และสิทธิพนื้ ฐานของมนุษยชน ให้ความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั ไิ ม่กระท�ำการ
ใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่จ�ำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ
เชื้อชาติ ศาสนา การเมือง หรือเรื่องอื่นใด รวมถึงการหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
หรือแตกแยก

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างงาน ไม่กีดกัน
ด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ หรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ให้
ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน จัดให้
มีสวัสดิการ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท�ำงาน สนับสนุนและส่งเสริมให้มี
การอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถ ให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน อีกทั้งส่งเสริม
ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานของบริษัทและการด�ำเนินงานกิจการด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ตามหลักมาตรฐานสากล ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
พัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ  เพือ่ เพิม่ คุณค่าให้แก่สนิ ค้าและบริการอย่าง
ต่อเนื่อง ยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรมและไม่กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า  พร้อมกับ
การให้ข้อมูลที่จ�ำเป็นต่อการตัดสินใจ โดยไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง รักษาความลับของลูกค้า  ไม่น�ำไปใช้
เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดย มิชอบ

6. การดูแลสิ่งแวดล้อม

ด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยค�ำนึงถึงผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอ ใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัด มีมาตรการบ�ำบัดและฟืน้ ฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตส�ำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความ
รับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน
ที่ด�ำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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7. การพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมจากการด�ำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
		 และผูม้ ีส่วนได้เสีย

สนับสนุนให้มกี ารพัฒนานวัตกรรม เพือ่ สร้างคุณค่าให้แก่สนิ ค้าและบริการ และส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการพัฒนา
นวัตกรรมที่สร้างความสมดุลและคุณค่าให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

8. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

ด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีพ่ งึ มีตอ่ ชุมชนและสังคม โดยปลูกฝังจิตส�ำนึกความรับผิดชอบ
ต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกคน ก�ำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่
เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการ ด�ำเนินงานของบริษัท รวมทั้งจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคมโดยส่วนรวม

การก�ำหนดประเด็นที่ส�ำคัญ

ความส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ประเมินประเด็นที่มีนัยส�ำคัญต่อความยั่งยืนโดยน�ำหลักการของ Global Reporting Initiative หรือ GRI มา
ประยุกต์ใช้ และการจัดล�ำดับความส�ำคัญจะพิจารณาจากประเด็นที่มีความส�ำคัญคัญต่อองค์กร และประเด็นที่มีความส�ำคัญ
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยประเด็นที่มีความส�ำคัญมากทั้งต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย จะน�ำมาเปิดเผยในรายงานฉบับนี้

•

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

•

การเปิดเผยข้อมูลถูกต้อง รวดเร็ว

อย่างเท่าเทียมกัน

•
•
•
•
•
•
•
•

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ผลประกอบการของธุรกิจ
การดูแลจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
การปฎิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษย์ชน
การจัดซื้อที่เป็นธรรม
การต่อต้านด้านการทุจริต คอร์รัปชัน
การพัฒนาชุมชนและสังคม

ความส�ำคัญต่อองค์กร

รายงานความยั่ ง ยื น
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การตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้ท�ำการตรวจสอบการจัดล�ำดับความส�ำคัญของประเด็นด้านความยั่งยืนเพื่อความถูกต้อง
การบริหารจัดการด้านความยั่งยืนที่ส�ำคัญ

บริษัทฯ ได้สรุปประเด็นที่มีนัยส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียและส่งผลต่อความส�ำเร็จและยั่งยืนขององค์กรที่ครอบคลุมด้าน
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม ได้ดังนี้
ด้าน

ประเด็นความยั่งยืนที่ส�ำคัญ

ด้านเศรษฐกิจ
1. การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
				

				

2. การประกอบธุรกิจ
ด้านสิ่งแวดล้อม
1. การจัดการสิ่งแวดล้อม
				
				
				
1. การจัดซื้อที่เป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและ
การเคารพสิทธิมนุษยชน
				
				
ด้านสังคม

				
		
4. คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
				
5. การพัฒนาชุมชนและสังคม

เนื้อหาที่รายงาน

• การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• การบริหารจัดการความเสี่ยง
• การปฏิบัติตามกฏหมายและข้อก�ำหนดต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
• ผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

• การจัดการที่ดีในโรงงาน
• การป้องกันมลพิษ
• ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• การด�ำเนินงานกับคู่ค้า
• การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
• การสรรหา คัดเลือกพนักงาน
• การดูแลพนักงาน
• การพัฒนาบุคลากร
• ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
• การเคารพสิทธิของมนุษยชน
• ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
• นวัตกรรมของบริษัท
• การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการตามกรอบ การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management) ในการจัดการ
กับความเสี่ยงที่หน่วยงานต่างๆ ได้ประเมินความเสี่ยงไว้ เพื่อให้ความเสี่ยงต่างๆ ลดระดับลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยหน่วย
งานที่ประเมินความเสี่ยงเป็นผู้ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล และจัดการความเสี่ยง ตามปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
เป้าหมายขององค์กร
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ส�ำหรับปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ นั้นประกอบด้วยปัจจัยด้านสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีสมัย
ใหม่ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยดังกล่าว ในบางเหตุการณ์บริษัทฯ  ต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อให้
เกิดความมัน่ ใจได้วา่ บริษทั มีความพร้อมทีจ่ ะสามารถบรรลุผลได้ตามเป้าหมาย ท่ามกลางความเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมได้
อย่างยั่งยืนสามารถสรุปพอสังเขปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงจัดตั้งให้มีหน่วยงานสิ่งแวดล้อมที่มีหน้าที่
ในการควบคุม ดูแล และประเมินผลกระทบทางสิง่ แวดล้อม บริษทั ฯ มีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธตี ามระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม มีระบบบ�ำบัดน�้ำเสียที่ได้มาตรฐาน และบริษัทฯ ใช้พลังงานไอน�้ำจากก๊าซธรรมชาติ (NG) เป็นพลังงาน
แทนน�้ำมันเตา จึงท�ำให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงโดยมีระบบบ�ำบัดมลพิษทางอากาศ
ที่มีประสิทธิภาพ ตรวจวัดคุณภาพอากาศได้ตามมาตรฐานที่กฎหมายก�ำหนด

2. ความเสี่ยงในสินค้าด้านคุณภาพและความปลอดภัย

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งและเป็นหนึ่งในภารกิจที่ส�ำคัญของบริษัทฯ คือการสร้างผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพดี สม�่ำเสมอและมีความปลอดภัย ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้ผลิตอาหาร การค�ำนึงถึงเรื่อง ความสะอาด
ความปลอดภัย ในทุกๆ กระบวนการผลิต จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ บริษัทฯ จึงได้ด�ำเนินการพัฒนา
กระบวนการผลิตให้ได้รับการรับรองที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น ระบบ GMP, HACCP, BRC เป็นต้น ตั้งแต่การสรรหา
วัตถุดิบไปจนถึงการขนส่งสินค้าส�ำเร็จรูป เพื่อให้สินค้ามีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และลงทุนค้นคว้าวิจัยในขั้นตอน
การผลิตและในเครื่องจักรเพื่อให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีความสม�่ำเสมอและแม่นย�ำมากยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดช่องทาง
ให้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า  เพื่อรับทราบปัญหาและชี้แจงสาเหตุ ซึ่งกระบวนการต่างๆ เหล่านี้ก็เพื่อสร้างให้ผู้บริโภค
เกิดความมั่นใจและ ความพึงพอใจสูงสุดต่อผลิตภัณฑ์

3. ความเสี่ยงจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

การเปลีย่ นแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ค่านิยมในสังคม การสือ่ สาร เทคโนโลยีตา่ งๆ ส่งผลให้ความต้องการในการอุปโภค
บริโภค ในผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ซึ่งมีผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงต้อง
พยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยได้ท�ำการศึกษาติดตามพฤติกรรมและความ
พึ ง พอใจของผู ้ บ ริ โ ภค ทั้ ง ในประเทศ นอกประเทศ เพื่ อ บริ ษั ท จะได้ พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ส อดคล้ อ ง
กับความต้องการในตลาด สร้างความประทับใจแก่ลูกค้าในสินค้า  อีกทั้งการน�ำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด เพื่อลด
ความเสี่ยงดังกล่าวและสามารถตอบสนองความต้องการหรือความพึงพอใจต่อผู้บริโภคได้เหมาะสม

4. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบหลักของบริษัท คือ แป้งสาลี ข้าว และน�้ำมันปาล์ม ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่อาจได้รับผลกระทบ
จากหลายปัจจัย อาทิ ปริมาณผลผลิตทั่วโลก ความต้องการใช้ และสภาวะอากาศ ท�ำให้มีความเสี่ยงในด้านปริมาณ
วัตถุดิบที่จัดหาได้ และความผันผวนของราคา  ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนขายของบริษัทฯ โดยเฉพาะสินค้าบะหมี่
กึ่งส�ำเร็จรูปซึ่งเป็นสินค้าที่ถูกควบคุมราคาโดยกรมการค้าภายในท�ำให้บริษัทฯ ไม่สามารถขึ้นราคาเพื่อชดเชยผล
กระทบดังกล่าวได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานดังกล่าว

อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ มีการบริหารความเสีย่ งด้านราคาโดยจะยังคงใช้กลยุทธ์การท�ำสัญญาล่วงหน้าในการซือ้ ข้าวสาลี
และน�้ำมันปาล์มในจังหวะที่ราคามีการอ่อนตัวลง และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้น
ส�ำหรับด้านปริมาณวัตถุดิบ บริษัทฯ จะมีการซื้อวัตถุดิบในปริมาณมากและซื้อจากผู้จัดจ�ำหน่าย (supplier) หลายราย
ท�ำให้สามารถลดความเสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบ นอกจากนั้นยังท�ำให้มีอ�ำนาจในการเจรจาต่อรองกับผู้จัด
จ�ำหน่ายได้
รายงานความยั่ ง ยื น

101

นอกจากความเสี่ยงในข้างต้นนี้ บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ที่ยังมิทราบได้ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ ได้อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก หลังจากที่บริษัทได้ประเมินความเสี่ยงแล้ว
การปฏิบัติตามกฏหมายและข้อก�ำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อก�ำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด
โดยปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ให้สอดคล้องตามที่กฎหมายก�ำหนดและเชื่อมั่นว่า การปฎิบัติงานที่ดีและถูกต้องตามหลักกฎหมาย
กฎระเบียบทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จะท�ำให้เกิดความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับเป็นเรื่องจ�ำเป็นที่ผู้บริหารและ
พนักงานทุกคนต้องค�ำนึงถึงในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด
เพือ่ มิให้เกิดผลกระทบต่อผูบ้ ริหาร พนักงานของบริษทั ฯ เพือ่ เป็นการรักษาความน่าเชือ่ ถือตลอดจนเป็นทีย่ อมรับ ทัง้ นี้ การก�ำกับดูแล
การปฏิบัติงานดังกล่าว จะได้รับการทบทวนอยู่เสมอตามแผนงานที่ได้ก�ำหนดไว้

การด�ำเนินงานด้านกฎหมายและข้อก�ำหนดต่างๆ

ผูร้ บั ผิดชอบของบริษทั ฯ จะท�ำการรวบรวมและระบุรายการกฎหมายและข้อก�ำหนดต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงาน
ของบริษัทลงในทะเบียนกฎหมายและข้อก�ำหนดต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อจัดหารายละเอียดของกฎหมายและข้อก�ำหนดต่างๆ
ตามที่ระบุในทะเบียนข้อกฎหมายและข้อก�ำหนดต่างๆ เข้าควบคุมตามระเบียบเรื่องการควบคุมเอกสารและข้อมูลของบริษัท และ
ด�ำเนินการสรุปเนื้อหาของกฎหมายและข้อก�ำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องลงในทะเบียนข้อกฎหมายและข้อก�ำหนดต่างๆ เพื่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�ำข้อก�ำหนดของกฎหมายและข้อก�ำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่ก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
		
การตรวจสอบความทันสมัยของกฎหมาย และข้อก�ำหนดอื่นๆ เป็นสิ่งที่ต้องด�ำเนินการอยู่เป็นประจ�ำและสม�่ำเสมอ  
บริษัทจะมีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบกับหน่วยงานที่ออกกฎหมาย ทั้งติดตามจาก เว็บไซด์ ขอรับข้อมูลกฎหมายที่ทันสมัย
ผ่านบริการแจ้งเตือนความทันสมัยของกฎหมายจากหน่วยงานทีใ่ ห้บริการ ผ่าน e-mail ผ่าน Website ของหน่วยงานทีใ่ ห้บริการ หาก
มีการเปลี่ยนแปลง จะด�ำเนินการจัดหาข้อกฎหมายเข้ามาควบคุมแทนข้อกฎหมายเดิม และท�ำการแก้ไขทะเบียนข้อกฎหมายและ
ข้อก�ำหนดต่างๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

การตรวจสอบ

เพื่อยืนยันว่าบริษัทฯ ได้ด�ำเนินธุรกิจที่สอดคล้องตามกฎหมาย และข้อก�ำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงก�ำหนดให้
มีการตรวจสอบผลการด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอตามแผนการตรวจสอบที่ก�ำหนดไว้ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

การตรวจสอบผลการด�ำเนินงานโดยหน่วยงานภายในองค์กร

เป็นความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของบริษัทฯ เพราะผลจากการตรวจสอบจะท�ำให้บริษัทฯ   รู้ถึงสถานะและ
ประสิทธิภาพของการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ว่าเป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้หรือไม่ บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อติดตาม
และประเมินความสอดคล้องตามกฎหมายและข้อก�ำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในส่วนต่างๆ ว่ามีความ
สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของกฎหมาย และข้อก�ำหนดต่างๆ  หรือไม่ หากพบความไม่สอดคล้อง จะแจ้งให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ด�ำเนิน
การแก้ไขให้สอดคล้องโดยทันที

การตรวจสอบผลการด�ำเนินงานจากหน่วยงานภายนอก

บริษทั ฯ ได้รบั การตรวจสอบผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ว่าสอดคล้องตามทีก่ ฎหมายและข้อก�ำหนดต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่ให้การรับรองมาตรฐานสากลต่างๆ
เป็นประจ�ำ เช่น ISO 9001, ISO 14001, GMP, HACCP และ BRC เป็นต้น
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บริษัท ไทยเพรซิ เดนท์ ฟู ดส์ จ� ำ กั ด (มหาชน) | รายงานประจ� ำ ปี 2561

การด�ำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ

จากการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2561 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการสอดคล้องตามกฎหมาย
การด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

ภาพรวมผลการด�ำเนินงาน
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการ
2561
2560
2561
			

รายได้รวม
ก�ำไรสุทธิ
ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น

(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(บาท)

22,884
3,404
10.33

22,006
2,853
8.65

13,252
2,582
7.83

2560*
(16 ตุลาคม –31 ธันวาคม 2560)

2,790
481
1.46

* หมายเหตุ : บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) (“TFMAMA”) จัดตั้งขึ้นจากการจดทะเบียนควบบริษัท เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาค ตามกรอบกติกาการแข่งขันที่สุจริตและ
เป็นธรรม ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

การด�ำเนินงานกับคู่ค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงทางการค้า และปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียก รับ หรือยินยอม
ทีจ่ ะรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใด ซึง่ อยูน่ อกเหนือเงือ่ นไขหรือข้อตกลงทางการค้า รวมทัง้ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี
ตรงไปตรงมา และยุติธรรม โดยให้ความส�ำคัญกับคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานการแข่งขันที่เป็นธรรม เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ตลอดจนมีการเข้าเยี่ยมชมกิจการของคู่ค้าเพื่อประเมินศักยภาพในการด�ำเนินงาน และบริษัทฯ ยังมี
การสื่อสารให้คู่ค้ารับทราบถึงการปฏิบัติตนตามข้อก�ำหนดในการท�ำงานร่วมกัน และบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับกระบวนการจัดซื้อ
จัดหา เพราะเป็นขบวนการส�ำคัญในการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและวัสดุ การควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท ดังนั้นจึงมุ่งเน้นให้มี
กระบวนการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ
ไม่มีกรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า รวมถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการท�ำงานต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบ
เรือ่ งการจัดหาวัตถุดบิ อย่างยัง่ ยืนของลูกค้า
เช่น Unilever (Unilever Responsible
Sourcing Audit - URSA) เพื่อเชื่อมโยง
ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนกับประเทศ
ที่จัดหาสินค้าโภคภัณฑ์และวัตถุดิบหลัก
ให้ แ ก่ ลู ก ค้ า หรื อ กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ที่ มี น โยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Responsible
Business Partner Policy) เป็นต้น
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การบริหารจัดการคู่ค้า
เพื่อให้การด�ำเนินงานของคู่ค้าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำ� หนด สามารถตอบสนองความต้องการสินค้าที่เพิม่ มากขึ้น
บรรลุเป้าหมาย สามารถรักษาคุณภาพของสินค้าและความสัมพันธ์อันดีระหว่างคู่ค้า  รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความตระหนักถึง
จุดยืนขององค์กรด้านความยั่งยืนแก่คู่ค้า ทางบริษัทฯ มีการบริหารจัดการดังนี้
1. มีหลักเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ โดยค�ำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
มาตรฐานการด�ำเนินงาน ความรับผิดชอบต่อสังคมและแรงงาน
2. มีการประเมินทบทวนผู้ขาย เพื่อให้ผู้ขายรักษาและปรับปรุงคุณภาพ การบริการ ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปอันจะท�ำให้
ผู้ขายพัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง
3. มีการจัดท�ำสัญญาซื้อขาย หรือ สัญญาจ้างเหมา ที่เป็นธรรมกับคู่ค้า
		
		
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ปฏิบัติตาม
กฎหมาย และค�ำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ ผูข้ ายและผูใ้ ห้บริการเป็นผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกลุม่ หนึง่ ทีบ่ ริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญโดย
1. มีการสื่อสารนโยบาย CSR ให้ผู้ขาย/ผู้ให้บริการได้รับทราบ และส่งเสริมให้ข้อมูลเกี่ยวกับ CSR เพื่อให้ผู้ขาย/
ผูใ้ ห้บริการ ร่วมด�ำเนินความรับผิดชอบด้านสังคม อันจะเป็นพืน้ ฐานทีจ่ ะท�ำให้การด�ำเนินธุรกิจมัน่ คงและยัง่ ยืน
2. ให้ข้อมูลแก่ผู้ขาย/ผู้ให้บริการอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และไม่เลือกปฎิบัติ
3. มีการท�ำงานกับคูค่ า้ ด้วยความสัมพันธ์ทดี่ ี มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม มีความโปร่งใส มีความเคารพซึง่ กันและกัน
เพื่อให้แนวทางการด�ำเนินธุรกิจเป็นทิศทางเดียวกัน และสามารถพัฒนา เติบโตไปด้วยกันได้อย่างยั่งยืนและ
มั่นคง
4. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการจัดหาสินค้า และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5. มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินคู่ค้า  เพื่อประเมินความเสี่ยง ก�ำหนดแผนการแก้ไข ประเมินผลภายหลัง
ด�ำเนินการแก้ไขตามแผนร่วมกัน โดยค�ำนึงถึงคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยในการผลิตและส่งมอบ ตามข้อ
ก�ำหนดของบริษัทฯ รวมถึงข้อก�ำหนดตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการจัดการ
ต่างๆ เช่น มาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, GMP,HACCP, BRC เป็นต้น
6. แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยได้มีการสื่อสารนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด การแจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียน ให้ผู้ขาย/ผู้ให้บริการรับทราบ โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบ และแผยแพร่นโยบายและ
แนวทางปฏิบัติดังกล่าวผ่าน Website บริษัทอีกด้วย
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ ห ลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และ
ความมีจริยธรรมในการด�ำเนินงาน โดยมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้
การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ด้วยบริษัทฯ พิจารณา
แล้วว่าการทุจริตจะลดทอนความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ และเป็นอุปสรรคที่ส�ำคัญต่อการพัฒนาองค์กรและประเทศชาติ
จึงได้ก�ำหนดเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ไว้ในนโยบายหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ได้พจิ ารณาอนุมตั ิ ”นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน และข้อปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน ฉบับที่ 1” ไว้เมือ่ วันที่ 16 ตุลาคม
2560 และได้พิจารณาทบทวนพัฒนาปรับปรุง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 โดยนโยบายได้ก�ำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรว่า 
“ห้ามกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ยอมรับหรือสนับสนุนการ คอร์รปั ชันทุกรูปแบบ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม” ทัง้ นี้ นโยบาย
การต่อต้านคอร์รัปชันดังกล่าวได้รับการทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี
ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ ได้เข้าร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
(Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 และได้รับการรับรองเป็นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
104

บริษัท ไทยเพรซิ เดนท์ ฟู ดส์ จ� ำ กั ด (มหาชน) | รายงานประจ� ำ ปี 2561

       ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ก�ำหนดนโยบายมุ่งเน้นส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม”นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน
และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ฉบับที่ 1” ของบริษัทฯ โดยก�ำหนดให้มีการสื่อสารนโยบายฯ แก่กรรมการบริษัท ผู้
บริหารและพนักงาน ในหลายช่องทาง เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศ การอบรมสัมมนา การปิดประกาศ จัดท�ำ QR code และการเผยแพร่
ผ่านระบบสารสนเทศภายในองค์กร เป็นต้น
       ปี 2561 ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ยังคงแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการด�ำเนินนโยบายด้านการต่อต้านทุจริตและ
คอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง และแผ่ขยายนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ ต่อไปยังบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ตั้งอยู่ใน
ประเทศไทยทุกบริษทั ตลอดจนถึงบริษทั คูค่ า้ รายใหญ่ทสี่ ำ� คัญ เพือ่ มีสว่ นร่วมตระหนักถึงความส�ำคัญของมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันของบริษัทฯ และพร้อมกันนี้ก็ให้ความร่วมมือในการเข้าเป็นแนวร่วมกับบริษัทฯ โดยการลงนามในค�ำประกาศเจตนารมณ์
เป็นแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันกับ TFMAMA ด้วยเรียบร้อยแล้ว
    
ส�ำหรับการด�ำเนินกิจกรรมในปี 2561 บริษทั ฯ ได้สง่ เสริมความรูเ้ รือ่ งการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันให้กบั คณะกรรมการบริษทั
ผู้บริหาร และพนักงานภายในองค์กรและขยายสู่คู่ค้าภายนอกองค์กร
3. การเคารพสิทธิของมนุษยชน

บริษทั ฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกคน ให้ความเสมอภาค และให้เกียรติ พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ใน
ด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิในสถานที่ท�ำงาน รวมถึงปราศจากการล่วงละเมิดหรือการข่มเหงในทุกรูปแบบ ตลอด
ระยะเวลาทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ ไม่เคยมีประวัตหิ รือคดีขนึ้ ศาลเกีย่ วกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีระบบการพิจารณาทบทวน
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยภายในโรงงานที่ไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงานหรือผู้เกี่ยวข้อง
อื่นๆ เช่น การติดกล้องทีวีวงจรปิดหรือการตรวจค้นยานพาหนะก่อนออกจากโรงงาน เป็นต้น
บริษทั ฯ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ในเรือ่ งของสวัสดิการ สภาพการท�ำงาน ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย ผ่านตัวแทนของพนักงานที่เป็นคณะกรรมการสวัสดิการ และคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย อีกด้วย
บริษัทฯ ค�ำนึงถึงความเท่าเทียมกันในการจ้างงาน ไม่เลือกปฏิบัติ มีการจ้างงานผู้พิการเข้าท�ำงานจ�ำนวน 23 คน จากการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย จริยธรรมธุรกิจและแนวปฏิบัติของบริษัท ในด้านสิทธิมนุษยชน ท�ำให้ในปี 2561 ไม่เกิดข้อร้องเรียนและไม่มี
เหตุการณ์เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการเลือกปฏิบัติ

รายงานความยั่ ง ยื น
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ข้อมูลด้านพนักงาน
ข้อมูล

ปี 2561
จ�ำนวน (คน)

จ�ำนวนแรงงานทั้งหมด
จ�ำแนกตามเพศ
• ชาย
• หญิง
จ�ำแนกตามระดับ
• ผู้บริหารระดับสูงสุด
• ผู้บริหารระดับสูง
• ผู้บริหารระดับกลาง
• หัวหน้างานระดับบังคับบัญชา
• พนักงานระดับปฏิบัติการ (รายเดือน)
• พนักงานระดับปฏิบัติการ (รายวัน)
สัดส่วนของพนักงานทั้งหมดจ�ำแนกตามช่วงอายุ
• 18-20 ปี
• 20-25 ปี
• 25-30 ปี
• 30-40 ปี
• มากกว่า 40 ปี
สัดส่วนของพนักงานใหม่ จ�ำแนกตามช่วงอายุ
• 18-20 ปี
• 20-25 ปี
• 25-30 ปี
• 30-40 ปี
• มากกว่า 40 ปี
สัดส่วนของพนักงานใหม่จ�ำแนกตามเพศ
• ชาย
• หญิง
สัดส่วนของพนักงานลาออก จ�ำแนกตามช่วงอายุ
• 18-20 ปี
• 20-25 ปี
• 25-30 ปี
• 30-40 ปี
• มากกว่า 40 ปี
สัดส่วนพนักงานลาออก จ�ำแนกตามเพศ
• ชาย
• หญิง
การกลับมาท�ำงานหลังลาคลอดของผู้หญิง
• พนักงานที่ลาคลอดบุตร
• พนักงานที่กลับมาท�ำงานหลังคลอดบุตร
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คิดเป็นร้อยละ

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
1,637
590
1,047

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
100.00
36.04
63.96

105
84

100.00
80.00

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ เล็งเห็นว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยส�ำคัญของธุรกิจ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต จึงให้ความส�ำคัญต่อ
พนักงานในการดูแล และปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม รวมไปถึงการสร้างความสุขในการท�ำงาน ภายใต้บริหารจัดการให้เกิด
ความสมดุลระหว่างการท�ำงานและการด�ำเนินชีวติ สร้างความรักความผูกพันต่อองค์กร สร้างความเข้าใจอันดีซงึ่ กันและกัน ระหว่าง
พนักงานกับพนักงาน และพนักงานกับองค์กร อันเป็นพื้นฐานของแรงงานสัมพันธ์ที่ดี

•

การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
บริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญในการสรรหาคัดเลือก
และจ้างงาน โดยยึดหลักความเป็นธรรม และความเสมอภาค
ไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งในด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ทั้งนี้ บริษัทฯ ยัง
มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานอย่างเป็นธรรม
โดยใช้ระบบตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั งิ าน (KPI) น�ำมาประยุกต์ใช้ใน
องค์กร อีกทัง้ ยังมีการปรับค่าจ้าง โบนัส เพือ่ สร้างขวัญและก�ำลัง
ใจ และความก้าวหน้าในอาชีพให้กับพนักงาน

•

การมีส่วนร่วมของพนักงาน
         
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีบทบาทและ
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ผ่านทางตัวแทนคณะกรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบการ คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อประชุมปรึกษาหารือ หา
แนวทางแก้ ไ ข ในเรื่ อ งต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ นายจ้ า งและลู ก จ้ า ง
นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น
กล่องรับข้อเสนอแนะ ผูร้ บั ข้อร้องเรียน เพือ่ น�ำมาปรับปรุงพัฒนา
ดูแลพนักงานให้มีความเหมาะสม

•

การดูแลพนักงาน

บริ ษั ท ฯ ได้ ใ ส่ ใ จสุ ข ภาพของพนั ก งาน โดย
จัดสวัสดิการและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับพนักงาน เพื่อ
ส่งเสริมให้พนักงานมีสขุ ภาพดีทงั้ ด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์
อาทิเช่น การออกก�ำลังหลังเลิกงาน การตรวจสุขภาพประจ�ำปี
กิจกรรมโรงอาหารเพื่อสุขภาพ การอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพ
ติดและพิษภัยบุหรี่ การสุ่มตรวจหาสารเสพติด

•

การพัฒนาบุคลากร
    
การพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ
ในการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อ
ร่วมพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ส�ำหรับทุกคน เป็น
หนึ่งในพันธกิจของไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ โดยให้ความส�ำคัญต่อ
คุณค่าของพนักงานและถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่าสูงสุดของ
องค์กร ตามแผนพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์
และเสริมสร้างค่านิยมองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง โดยก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคลากรใน
ปัจจุบัน ดังต่อไปนี้
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1. เสริมสร้างค่านิยมองค์กรให้ไปสู่องค์กรที่เป็นผู้น�ำในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารในระดับโลก ส่งเสริมค่านิยม
องค์กร TF-POWERS ให้พนักงานทุกระดับได้เข้าใจและสามารถยึดถือและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง
2. การเตรียมความพร้อมทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต
								
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดท�ำแผนการฝึกอบรมประจ�ำปี ส�ำหรับพนักงานทุกต�ำแหน่ง เฉพาะต�ำแหน่ง พัฒนางาน
ตามสายอาชีพ และมีการฝึกอบรมทบทวนความรู้ความสามารถให้กับพนักงานทุกระดับอย่างสม�่ำเสมอเป็นประจ�ำทุกปี

•

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีค่า บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท�ำงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในการท�ำงานของพนักงาน บริษัทฯ จึงได้น�ำระบบ มอก.18001และOHSAS18001 ซึ่งเป็น
มาตรฐานการจัดการงานด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย น�ำมาพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งและรองรับกระบวนการผลิตทีม่ กี ารพัฒนา
อย่างไม่หยุดยั้ง โดยมีการก�ำหนดนโยบาย มาตรฐาน วิธีการปฏิบัติงาน และกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
			 ด้านความปลอดภัย
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพของ
พนักงาน โดยก�ำหนดระเบียบ วิธกี ารปฏิบตั ิ และมาตรฐานการท�ำงานทีป่ ลอดภัย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความ
ปลอดภัยอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท พนักงาน คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ในปี 2561 บริษัทฯ มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการท�ำงานค�ำนวณตาม TCIR เท่ากับ 0.99 รายต่อ
พนักงาน 100 คนต่อปี ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกินจากค่ามาตรฐาน (TCIR : Total Case Incident Rate คือ จ�ำนวนอุบัติเหตุจากการ
ท�ำงาน ค�ำนวณเฉลี่ยที่พนักงาน 100 คน ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ซึ่งองค์กรที่มีมาตรฐานความปลอดภัยที่ดี TCIR จะอยู่ที่ 1.0 หรือต�่ำ
กว่า)
			 ด้านอาชีวอนามัย
บริษัทฯ เห็นความส�ำคัญในการดูแลสุขภาพของพนักงาน จึงก�ำหนดแนวทางเริ่มจากการปลูกฝังให้พนักงานมี
ความรู้และใส่ใจในสุขภาพที่ดีของตนเองก่อนในเบื้องต้นโดย
- ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวเรื่องโรค ที่พนักงานมีสถิติเจ็บป่วยบ่อย
- การจัดแพทย์มาบรรยายเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องโรค โดยเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
ได้เชิญแพทย์จากโรงพยาบาลมาให้ความรู้เรื่อง“เคล็ด (ไม่ลับ) พิชิตออฟฟิศซินโดรม” และในวันที่
17 กรกฎาคม 2561 จัดให้ความรู้เรื่อง “รู้เท่าทัน โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจในช่วงวัยของคน
ท�ำงาน” เป็นต้น
- การจัดให้มีกิจกรรมการออกก�ำลังกายหลังเลิกงาน อาทิเช่น การเต้นแอโรบิค และตีปิงปอง
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			 ด้านสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
บริษทั ฯ จัดให้มกี ารตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ประกอบด้วย การตรวจวัดความร้อน เสียง แสงสว่าง
ในพื้นที่ปฏิบัติงาน ตรวจวัดคุณภาพอากาศ และสารเคมีรวมไปถึงฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในการท�ำงาน เพื่อให้มั่นใจว่า
พนักงานจะปฏิบตั งิ านภายใต้สภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมและปลอดภัยจากอันตรายทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย และสุขภาพ
ของพนักงาน

			

การส่งเสริมความปลอดภัย
บริษัท มุ่งเน้นส่งเสริมศักยภาพของพนักงานด้วยการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ตรงกับสายงานที่สามารถน�ำไป
ประยุกต์ในงานได้ และยังค�ำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวติ สุขภาพของพนักงาน อาทิเช่น การจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการ
เป็นหัวหน้างานที่ดี, หลักสูตร 5 ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต หลักสูตรการซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น การซ้อมอพยพหนีไฟ และการใช้อุปกรณ์
ที่จ�ำเป็น รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ส่งเสริมให้พนักงานรู้รักและสามัคคีกัน ด้วยการท�ำกิจกรรมร่วมกันเพื่อกระชับ
ความสัมพันธ์ และให้รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมือนครอบครัวเดียวกัน
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษทั ฯ ด�ำเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานของจริยธรรมและคุณธรรม ไม่ลว่ งละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา แต่มงุ่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนานวัตกรรม
อาหาร โดยน�ำเทคโนโลยีเครือ่ งจักรทีท่ นั สมัยมาใช้ในการผลิตสินค้า ควบคูก่ บั การพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้ ความเชีย่ วชาญในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า  บริษัทคงไว้ซึ่งจริยธรรม ในการรักษาความเป็นส่วนตัว และความลับ
ลูกค้าในทุกระดับ โดยจะเก็บรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูล ถือเป็นจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด      
			 ความรับผิดชอบด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
การบริหารจัดการด้านคุณภาพเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ โดยได้น�ำข้อก�ำหนดลูกค้า 
ระเบียบและข้อก�ำหนดตามกฏหมายของประเทศนั้นๆ มาพิจารณาเป็นปัจจัยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลังจากพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้นแบบส�ำเร็จแล้ว บริษทั จะให้ความใส่ใจในขบวนการผลิตทุกขัน้ ตอน เริม่ ตัง้ แต่กระบวนการคัดสรรวัตถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ การท�ำความ
สะอาดวัตถุดิบ การควบคุมการปนเปื้อนของวัตถุดิบ ขบวนการผลิต การบรรจุสินค้า  การขนส่ง การควบคุมคุณภาพ ความสะอาด
และความปลอดภัยในทุกขัน้ ตอน เพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพและความปลอดภัยสูงสุด อันเป็นหัวใจส�ำคัญในการด�ำเนิน
ธุรกิจ รวมทั้งการคงไว้ซึ่งการรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล เช่น
1. มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001 : 2008)
2. มาตรฐานหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice : GMP)
3. มาตรฐานการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (Hazard Analysis
   
and Critical Control Point : HACCP)
รายงานความยั่ ง ยื น
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4. มาตรฐาน British Retail Consortium (BRC) ซี่งบริษัทได้รับการรับรองและมีการตรวจประเมิน อย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อรักษาด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารต่อผู้บริโภค และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังพิจารณาไปถึงโอกาสและความคุ้มครองต่อร่างกายของผู้บริโภค โดยการท�ำประกันความ
คุ้มครองผู้บริโภค (Product Liability) ครอบคลุมทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างต่อเนื่องทุกปี

ความรับผิดชอบด้านการสื่อสารทางการตลาด / การส่งเสริมความรู้ทางโภชนาการ
-

-

-

-

บริษัทมุ่งเน้นการสื่อสารการตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ โดยเน้นการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง
บริษทั ได้แสดงฉลากผลิตภัณฑ์เป็นไปตามหลักสากล ตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
(สคบ.) และตามหลักเกณฑ์ของแต่ละประเทศที่ส่งออก เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
การให้ขอ้ มูลโภชนาการบนฉลากทีถ่ กู ต้อง เช่น ข้อมูลทางโภชนาการ (nutrition facts หรือ GDA) หรือข้อมูลชีเ้ ฉพาะ
ของผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากข้าว เช่น Gluten Free, Low Fat, Low Calories หรือ No preservatives เป็นต้น โดยข้อมูล
ดังกล่าวเป็นผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ จากห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานและได้รับการรับรองมาตรฐาน
การตรวจสอบจากส�ำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
สินค้าที่มีส่วนประกอบเป็นสารก่อภูมิแพ้(Allergen) หากผลิตภัณฑ์มีองค์ประกอบของสารก่อภูมิแพ้ แม้เพียง
เล็กน้อย บริษัทจะแสดงข้อมูลที่ถูกต้องบนฉลาก ให้มั่นใจได้ว่า  ชัดเจน และเพียงพอบนฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อ
ผู้บริโภคสามารถใช้เปรียบเทียบ และตัดสินใจซื้อได้ รวมทั้งมีมาตรการทดสอบ ตรวจสอบความถูกต้อง และการ
ป้องกันการปนเปื้อนของสารก่อภูมิแพ้ในผลิตภัณฑ์
บริษทั จัดให้มกี ารแสดง เบอร์โทรศัพท์ฝา่ ยลูกค้าสัมพันธ์ ส�ำหรับโทรฟรีภายในประเทศ หรือโทรปกติจากต่างประเทศ
เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคสอบถามผลิตภัณฑ์ รวมทัง้ แจ้งปัญหาทีพ่ บในผลิตภัณฑ์ตอ่ บริษทั ได้สะดวกมากขึน้ เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั
ที่ท�ำหน้าที่ให้บริการนี้ จะได้รับการอบรมขั้นตอนและมารยาทในการให้บริการ และการปฏิบัติต่อลูกค้าจะกระท�ำ
อย่างมีน�้ำใจ
นอกจากนี้ มีการให้ข้อมูลผู้ผลิต และเว็บไซด์ของบริษัทบนฉลาก เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อและสอบถาม
ข้อมูลได้อีกทางหนึ่ง

กระบวนการรับข้อร้องเรียนและระบบติดตามข้อร้องเรียน

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางหลากหลายเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อติชม และข้อร้องเรียนจากลูกค้าหรือผู้บริโภค และมีการ
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนทีร่ วดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารปรับปรุงและพัฒนาระบบต่อไป โดยจัดให้มบี ริการลูกค้าสัมพันธ์
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.mama.co.th และระบบ Call center โทรศัพท์ 02-374 7955
ในปี 2561 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยส�ำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่น บริษัทฯ ได้น�ำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ ข้อ
บกพร่อง ด�ำเนินการแก้ไข ป้องกัน ติดตามทั้งระบบ และปรับใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นซ�้ำอีก
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

•

การจัดการที่ดีในโรงงาน
มุ่งเน้นการดูแลเอาใจใส่ ตรวจตรารักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโรงงาน รวมถึงการตรวจติดตามซ่อม
บ�ำรุงและการบ�ำรุงรักษาที่ดี ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
- การดูแลรักษา ตรวจสอบ และซ่อมบ�ำรุงเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์อย่างสม�่ำเสมอ
- การป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งระบบไฟ และแสงสว่างที่เหมาะสม
- การท�ำความสะอาด ก�ำจัดฝุ่น และสิ่งสกปรก รวมถึงระบบการระบายอากาศ
- การจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และสินค้าอย่างเป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกในการท�ำงาน
- การคัดแยกและจัดเก็บของเสียอย่างถูกวิธี

110

บริษัท ไทยเพรซิ เดนท์ ฟู ดส์ จ� ำ กั ด (มหาชน) | รายงานประจ� ำ ปี 2561

										
การป้องกันมลพิษ
มีการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นครอบคลุมทั้งวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ การเกิดของเสีย ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ จัดให้มีระเบียบปฏิบัติงานทีเหมาะสม มีมาตรการ หรือโครงการที่ช่วยลด
หรือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

•
•

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มีความรับผิดชอบและให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ความส�ำคัญกับการรักษาสภาพแวดล้อมในทุกขั้นตอนการด�ำเนินงาน และยึด
แนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO-14001 พร้อมทั้งฝึกอบรมพนักงานทุกระดับชั้นให้เข้าใจ
ถึงความส�ำคัญของสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง
ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากกระบวนการผลิต ซึ่งอาจจะส่งผลท�ำให้เกิด
ความเสียหายต่อชุมชนและธุรกิจได้ ดังนั้นจึงได้ก�ำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมของเสียจากการผลิตก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม
โดยด�ำเนินการป้องกันและติดตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยู่สม�่ำเสมอ ดังเช่น มาตรการบ�ำบัดน�้ำเสียเพื่อน�ำมาหมุนเวียนใช้
ในโรงงาน มาตรการบ�ำบัดอากาศจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงก่อนปล่อยสู่บรรยากาศ  มาตรการป้องกันสารเคมี น�้ำมันเตา มิให้
รั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อม การสั่งซื้อถ่านหินที่บรรจุด้วย Big Bag เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นถ่านหิน เป็นต้น
และจากการด�ำเนินการตามมาตรการต่างๆ ดังกล่าว ประกอบกับความมุง่ มั่นเพือ่ พัฒนาให้โรงงานผลิตอาหารของ
บริษัทฯ มีมาตรฐานในระดับสากล ส่งผลให้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานตรวจสอบด้านมาตรฐานสากลต่างๆ โดยได้ออกใบรับรอง
มาตรฐานสากลให้กับบริษัทฯ อาทิเช่น มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และมาตรฐานฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์
(Carbon Footprint)

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

        
บริษทั มีการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากร โดยมีการก�ำหนดนโยบายการอนุรกั ษ์พลังงานเป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน
และส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก�ำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินงานของบริษัทฯ สอด
คล้องกับกฏหมายและข้อก�ำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะด�ำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม การเลือกใช้เทคโนโลยีและแนวทางการปฏิบตั ทิ ดี่ ี และถือว่าการอนุรกั ษ์พลังงานเป็นหน้าทีข่ องความรับผิดชอบของเจ้าของ
ผู้บริหาร และพนักงานในบริษัททุกระดับที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่ก�ำหนด
      
การบริหารจัดการพลังงานในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการก�ำหนดเป้าหมายการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็น
แนวทางควบคุมการใช้พลังงานของบริษทั ฯ และก�ำหนดให้มมี าตรการส�ำหรับการอนุรกั ษ์การใช้พลังงานทุกหน่วยงาน เน้นการมีสว่ น
ร่วมในการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายของการใช้พลังงานร่วมกัน ตัง้ แต่ระดับองค์กรไปจนถึงหน่วยการผลิต และจัดให้มโี ครงการ
ลดการใช้พลังงานของบริษัทฯ ดังนี้

รายงานความยั่ ง ยื น
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•

โครงการปรับเปลี่ยน/ปรับปรุงเครื่องจักรการผลิต
- มาตรการปรับปรุงระบบผลิตน�้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Collector)
- มาตรการส�ำรวจและซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบส่งจ่ายไอน�้ำ ฉนวน Steam trap ให้สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา
- มาตรการส�ำรวจและซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบสั่งจ่ายลม และเครื่องอัดอากาศให้สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา
- มาตรการตรวจสอบก๊อกน�้ำ และท่อน�้ำให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เป็นประจ�ำทุกเดือน
- มาตรการควบคุมการน�ำน�้ำคอนเดทเสดกลับมาใช้ใหม่ให้ได้ตามที่ก�ำหนด

•

โครงการส่งเสริมและสร้างจิตส�ำนึกการอนุรักษ์พลังงาน
- การรณรงค์อนุรักษ์พลังงาน เช่น มาตรการเปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาพักกลางวันและก่อนเลิกงาน 15 นาที
และควบคุมอุณหภูมิที่ 25-26 C°
- อบรม/รณรงค์ ให้กับพนักงานทุกคนตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน
- จัดกิจกรรมวัน SHEE DAY เพื่อรณรงค์ให้พนักงานตระหนักเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน
รวมทั้งการอนุรักษ์พลังงาน และรักษ์สิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการมลภาวะทางน�้ำ

บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อการควบคุมมลพิษทางน�ำ้ โดยน�ำ้ เสียทีเ่ กิดขึน้ จากกระบวนการผลิตทัง้ หมดจะเข้าสูร่ ะบบบ�ำบัด
น�้ำเสียของโรงงาน ซึ่งทางบริษัทฯ จัดให้มีระบบบ�ำบัดน�้ำเสียทางชีวภาพแบบใช้อากาศ ชนิด Activated Sludge (AS) เพื่อรองรับ
และบ�ำบัดน�้ำเสียทั้งหมดของโรงงานให้ได้คุณภาพที่ดี และผ่านมาตรฐานการระบายน�้ำทิ้งของกระทรวงอุตสาหกรรมก�ำหนด จัดให้
มีการสุ่มตรวจสอบคุณภาพน�้ำหลังการบ�ำบัดซึ่งจะส่งวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ได้รับการอนุญาตวิเคราะห์จาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อตรวจสอบเป็นประจ�ำเดือนทุกเดือน
สนับสนุนให้มกี ารน�ำน�ำ้ หลังการบ�ำบัดทีม่ มี าใช้ประโยชน์ โดยวิธกี ารน�ำไปรดน�ำ้ ต้นไม้บริเวณพืน้ ทีส่ เี ขียวของโรงงาน และ
การล้างพื้นถนน/รางระบายน�้ำฝนในบริเวณโรงงานให้เกิดประโยชน์ภายใต้กระบวนการผลิตอาหารที่สะอาด ถูกหลักอนามัย
ส่วนปริมาณน�ำ้ ทีเ่ หลือใช้ ได้สบู ไปเก็บกักยังบ่อพักน�ำ้ ธรรมชาติซงึ่ อยูภ่ ายในบริเวณโรงงาน สามารถรองรับน�ำ้ ได้ในปริมาณ
มาก

การบริหารจัดการด้านกากอุตสาหกรรม

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการของบริษัทฯ มีการก�ำหนดสถานที่ วิธีการจัดเก็บและก�ำจัด
ทีถ่ กู วิธี เพือ่ ป้องกันปัญหาการปนเปือ้ นสูส่ งิ่ แวดล้อม ส่งก�ำจัดไปยังบริษทั ผูร้ บั ก�ำจัดของเสียอันตรายทีไ่ ด้รบั อนุญาตประกอบกิจการ
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

•

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบป้องกันและควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซที่เกินมาตรฐาน โดยการติดตั้ง
ระบบบ�ำบัดมลพิษอากาศ ได้แก่ ระบบก�ำจัดฝุน่ (Multi Cyclone) และระบบ Wet Scrubber ซึง่ เป็นระบบทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสามารถ
ก�ำจัดฝุ่นและก๊าซมลพิษได้ประมาณ 90-95% จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศเป็นประจ�ำ ผลการตรวจวัดอยู่ในค่ามาตรฐานที่
ก�ำหนดไว้
7. นวัตกรรมของบริษัท

บริษัทฯ เชื่อว่า  นวัตกรรม จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการได้ หากสามารถตอบสนองความคาดหวัง
ของลูกค้า  หรือผู้บริโภคได้ ทั้งยังช่วยส่งเสริมความสามารถในเชิงการแข่งขัน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนกับธุรกิจด้วย
ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นจากสินค้านวัตกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 โดยส่งผลดีชัดเจนมากขึ้น ด้วย
สินค้าที่ออกใหม่นั้นตรงใจผู้บริโภค ประกอบกับแผนงานส่งเสริมการขายสินค้าใหม่และเก่าที่สม�่ำเสมอตลอดปี ท�ำให้เราสามารถ
สร้างการเติบโตให้กับบริษัทฯ ได้อย่างน่าพอใจ
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•

นวัตกรรมในตัวผลิตภัณฑ์
   
บะหมี่ ในปี 2561 บริษัทฯ มองว่าแนวโน้มอาหารเกาหลียังคงได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่อง โดย
เฉพาะในกลุ่มลูกค้าที่มีก�ำลังซื้อสูง ที่มองหาความแปลกใหม่ มีคุณภาพ ความอร่อย และคิดว่าคุ้มค่าแม้ว่าจะต้องจ่ายแพงขึ้นบ้าง
ดังนั้น สินค้าบะหมี่ในตระกูล OK Series จึงถูกพัฒนาขึ้น โดยใช้แป้งสาลีคุณภาพสูงที่จะให้ขนาดเส้นโต แต่มีความนุ่มนวลสไตล์
เกาหลี พร้อมรสชาติที่เผ็ดจัดจ้านถูกใจวัยรุ่นและวัยท�ำงาน คือ รสฮอตโคเรียน และรสกุ้งผัดซอสต้มย�ำ
เส้นหมี่ ก๋วยเตี๋ยว บริษัทฯ พัฒนาเส้นก๋วยเตี๋ยวกึ่งส�ำเร็จรูปรสเล้งแซ่บ ในรูปแบบถ้วย โดยออกแบบที่สะดุดตา
ทันสมัย และเหมาะกับคนรุ่นใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ลักษณะเส้นนุ่มเหนียวเป็นพิเศษเสริฟในน�้ำซุปรสชาติที่เป็นรสต้มย�ำเล้ง ปรุงด้วย
พริกเขียวสดๆ ให้ความรู้สึกเหมือนได้รับประทานก๋วยเตี๋ยวปรุงใหม่สดจากร้านก๋วยเตี๋ยวจริงๆ ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะกับผู้บริโภค
ที่มองหาความอร่อย อิ่มพอดีและไม่หนักท้อง
บิสกิต บริษัทฯ มีการพัฒนาสินค้าหลายรายการ อาทิเช่น บิชชินบัตเตอร์โคโคนัท ที่มีการปรับเปลี่ยนการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัยในรูปแบบของเฟล็กซิเบิ้ลแพค ปูพื้นสีทองให้ดูพรีเมี่ยมและสะดุดตายิ่งขึ้น
โฮมมี่สแน็คบิสกิตแบบแท่ง (Homey Snack Biscuit –Stick Type) เป็นอาหารว่าง รสเค็ม ส�ำหรับคนไม่ชอบหวาน
ทานได้เรื่อยๆ สามารถทานได้กับเครื่องดื่มนานาชนิด มีให้เลือก 3 รส คือ ออริกาโน่(Oregano) บัตเตอร์กาลิก (Butter Garlic) และ
ต้มย�ำกุ้ง (Shrimp Tom Yum)
เวเฟอร์รสผลไม้ไทย ที่ประสบความส�ำเร็จและเปิดตลาดส่งออกไปยังประเทศจีน เคล็ดลับของความส�ำเร็จมาจาก
การน�ำเกร็ดผลไม้หลากหลาย ทีช่ าวจีนชืน่ ชอบ มาปรุงกลิน่ และรสของครีมในผลิตภัณฑ์ เวเฟอร์ ตราบิชชิน มีการพัฒนาขึน้ มาทัง้ หมด
6 รสชาติคือ ทุเรียน มังคุด ล�ำไย มะม่วง กล้วย และสับปะรด

•

นวัตกรรมรักษ์โลก
บริษัทฯ ตระหนักดีถึงปัญหาของการเปลี่ยนแปลงสภาวะใน
บรรยากาศของโลก ที่เป็นหน้าที่ของทุกคนในทุกประเทศต้องช่วยกันดูแล
บริษทั ฯ จึงยังคงด�ำเนินการเรือ่ งฉลากคาร์บอนในผลิตภัณฑ์เส้นหมี่ ก๋วยเตีย๋ ว
กึ่งส�ำเร็จรูป อย่างต่อเนื่องทุกปี รวมถึงแนวคิดการใช้บรรจุภัณฑ์รีไซเคิลให้
มากขึ้น ลดปริมาณการใช้พลาสติก ในผลิตภัณฑ์ใหม่เท่าที่มีโอกาส

•

นวัตกรรมการผลิต
ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) เป็นเรื่องที่ได้รับความ
สนใจสูงมากในโลกปัจจุบนั ประกอบกับนโยบายรัฐบาลทีจ่ ะน�ำพาและพัฒนา
ประเทศไทยไปสูย่ คุ 4.0 บริษทั ฯ จึงมีดำ� ริทจี่ ะน�ำ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ หรือ
การท�ำให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถคล้ายมนุษย์ ในเบื้องต้นคือ ความ
พยายามน�ำหุ่นยนต์ (ROBOT) มาท�ำงานแทนต�ำแหน่งคนที่ต้องท�ำงานซ�้ำๆ
เป็นเวลานานๆ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ปัญหาการเจ็บป่วยจาก
การท�ำงาน ปัญหาความผิดพลาดที่เกิดจากความเหนื่อยล้า  เนื่องจากการ
ท�ำงานซ�ำ้ ๆ เป็นเวลานาน นอกจากนีก้ ารใช้ ROBOT ยังช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตเนื่องจากลดความผิดพลาด ท�ำให้ปริมาณงานที่ได้สม�่ำเสมอและ
แน่นอน บริษัทฯ ได้เลือกสายการผลิตสายหนึ่งในโรงงานที่จังหวัดล�ำพูน ให้
เป็น MODEL LINE หรือสายการผลิตต้นแบบ ซึ่งถือเป็นโครงการน�ำร่องที่จะ
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาปรับปรุงพัฒนา  และเมื่อท�ำการทดลองแล้ว
วัดประสิทธิภาพได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ก็จะด�ำเนินการขยายผลน�ำไปใช้กับ
สายการผลิตอื่นๆ ที่โรงงานแห่งอื่นต่อไป
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8. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายด�ำเนินธุรกิจควบคู่ไปพร้อมกับการท�ำงานร่วมกับชุมชนและสังคมโดยมุ่งเน้นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาส การศึกษาและเยาวชน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน การอยู่ร่วมกับชุมชนอย่าง
ยั่งยืน การอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นสนับสนุนกิจกรรมวันส�ำคัญทางศาสนา รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
ในชุมชน อีกทั้งยังมีการส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมในทุกโอกาส
1. ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ได้มีความรู้
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างคุณค่าให้กับตนเอง

•

		 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ในปี 2561 บริษัทฯ ร่วมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 โดยให้การสนับสนุนการสร้างอาชีพแก่คนพิการ จ�ำนวน 23 สิทธิ์ ได้แก่
• อาชีพช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 5 สิทธิ์
• อาชีพช่างวาดภาพ 2 สิทธิ์
• จ้างงานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ 7 สิทธิ์ ได้แก่
1. โรงเรียนปัญญาวุฒิกร
ได้รับการจ้างงานจ�ำนวน 3 สิทธิ์  
2. ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนคลองเตย  
ได้รับการจ้างงานจ�ำนวน 1 สิทธิ์
3. ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนทุ่งสองห้อง
ได้รับการจ้างงานจ�ำนวน 1 สิทธิ์
4. ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา
ได้รับการจ้างงานจ�ำนวน 1 สิทธิ์
5. ศูนย์พัฒนาปัญญา
ได้รับการจ้างงานจ�ำนวน 1 สิทธิ์
• โครงการมูลนิธินวัตกรรมเพื่อสังคม 9 สิทธิ์ ได้แก่
1. ชมรมคนพิการนิคมพัฒนา จังหวัดล�ำปาง (กลุ่มร้านค้าชุมชน ปี 2)
จ�ำนวน 4 คน
2. เครือข่ายโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล
(โครงการทอผ้าซาโอริ)
จ�ำนวน 3 คน
3. เครือข่ายมูลนิธิธิดาเมตตาธรรม
(เกษตรอินทรีย์และเลี้ยงปลาดุก) จ�ำนวน 2 คน

114

บริษัท ไทยเพรซิ เดนท์ ฟู ดส์ จ� ำ กั ด (มหาชน) | รายงานประจ� ำ ปี 2561

•

		 โครงการ “จิตอาสาช่วยเหลือเสริมสร้างพัฒนาการเด็กอ่อนวัยแรกเกิด ถึง 5 ปี ครั้งที่ 1 – 11
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินโครงการ “จิตอาสาช่วยเหลือเสริมสร้างพัฒนาการเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี” ให้กับเด็กๆ ที่ มูลนิธิ
เด็กอ่อนในสลัม บ้านแห่งความหวัง อ่อนนุช 88 กรุงเทพฯ จ�ำนวน 50 คน ในปี 2561 ได้ด�ำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรม
ต่างๆ ในแต่ละครั้งดังนี้
วันที่

25
22
26
24
21
26
23
25
31
29
26

มกราคม
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

กิจกรรมจิตอาสา

2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561

ร้องเล่นเต้นร�ำ และพับนกกระดาษ
ระบายสีปูนปั้น สร้างสรรค์จินตนาการ
ดอกไม้หรรษา
การ์ดของหนู (LOVELY KIDS CARD)
หมวกไดโนเสาร์น้อย (LITTLE DINOSAUR)
เสื้อกันฝนแฟนซี
DIY FOR KIDS & กิจกรรมแม่งูเอ๋ย
ติดปีกให้น้อง (BIRD OF PARADISE)
สอนน้องระบายสี
มงกุฏการ์ตูน
มินิปาร์ตี้ปีใหม่

โครงการดังกล่าวมุ่งหวังเพื่อให้เด็กๆ สามารถเข้าสังคมกับเพื่อนในวัยเดียวกันได้ดี มีการพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
เช่น ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจและสังคม การพัฒนาการที่ล่าช้าให้ได้รับการกระตุ้นให้มีพัฒนาการที่สมวัย และได้รับ
การรักษาทีถ่ กู ต้องในรายทีม่ คี วามผิดปกติมาก ซึง่ จะท�ำให้เด็กๆ นัน้ เติบโตเป็นผูใ้ หญ่ทมี่ คี ณ
ุ ภาพในอนาคต อีกทัง้ เพือ่ ให้เด็กมีรา่ งกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ เคลื่อนไหวคล่องแคล่ว สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีอารมณ์แจ่มใส รู้จักควบคุมอารมณ์ เข้ากับผู้อื่นได้ดี มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงความคิดเห็น ฝึกสมาธิให้กับเด็กๆ มีความฉลาดทั้งทางปัญญา (IQ) อีกทั้งความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เสริมสร้าง
สภาพจิตใจให้สดชื่นแจ่มใส และมีความสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว
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2. ด้านพัฒนาการศึกษาและเยาวชน บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการพัฒนาเยาวชน เพื่อเป็นก�ำลังส�ำคัญในอนาคตและ

เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

•

การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา โครงการ
		 โรงเรียนวันเสาร์ “Saturday School Season 7”
บริษทั ฯ ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ บะหมีก่ งึ่ ส�ำเร็จรูป
ตรา “มาม่า” และขนมปังกรอบตรา “โฮมมี” เพื่อเป็นอาหารว่างใน
กิจกรรมการเรียนการสอนโครงการโรงเรียนวันเสาร์ Saturday School
Season 7 ประจ�ำปี 2561 โดยระยะเวลาโครงการเริ่มตั้งแต่วันที่ 3
พฤศจิกายน 2561 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมกับทางมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ จ�ำนวน 9 โรงเรียนได้แก่
โรงเรี ย นแก่ น ทองอุ ป ถั ม ภ์ โรงเรี ย นเพี้ ย นพิ น อนุ ส รณ์ โรงเรี ย น
แจงร้อนวิทยา โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม โรงเรียนวัดปทุมวราราม
โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว โรงเรียนราชวินิต
ประถมบางแค และโรงเรียนวัดดวงแข
โครงการโรงเรียนวันเสาร์ Saturday School เป็นกลุม่
คนรุ่นใหม่ที่ได้จัดตั้งมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ Saturday School โดย
มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาไทย นอก
เหนือจากวิชาที่เรียนในโรงเรียน ซึ่งท�ำให้กับเด็กไทยที่ด้อยโอกาสใน
เขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร ได้มโี อกาสในการพัฒนาศักยภาพทีแ่ ท้จริง
ของตัวเองสูงสุด ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ตลอดจนไปถึงความฝัน
ในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นผ่านกิจกรรมที่พวกเขาอยากจะเรียนรู้ การให้
การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษากับเยาวชนของประเทศ จึงถือ
เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน ซึ่งส่งผลให้เยาวชนได้มี
โอกาสในการพัฒนาตนเอง เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณธรรม ความรู้
ความสามารถ และมีศักยภาพในการด�ำเนินชีวิตในสังคม

•

กิจกรรม “SAHAPAT ADMISSION ครั้งที่ 21”
		 ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย
บริ ษั ท ฯ ร่ ว มกั บ บริ ษั ท ในเครื อ สหพั ฒ น์ โดย
ผลิตภัณฑ์มาม่า บิสชิน มองต์เฟลอ และริชเชส น�ำโดย คุณเวทิต
โชควัฒนา  กรรมการบริษัทฯ เปิดโครงการ "Sahapat Admission
ครัง้ ที่ 21" เมือ่ วันที่ 1 ถึง 6 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
พร้อมจัดเต็มเทคนิคการท�ำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย จากติวเตอร์
ขั้นเทพ ไอดอลคนเก่ง และรุ่นพี่จากคณะต่างๆ มากมายมาแบ่งปัน
ความรู้และประสบการณ์จริง
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3. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนให้น่าอยู่ โดยได้ด�ำเนินโครงการต่างๆ ร่วมกับชุมชน

•

กิจกรรมวันแรงงานปลูกป่า ณ วัดเขาชะเมา
		 จังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมกับส�ำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง
ในโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์สาธารณกุศล ประกอบกิจกรรมทาสีกฏุ ิ
และโบสถ์เก่า  ปรับปรุงห้องน�้ำ ท�ำความสะอาด และปลูกป่า  ณ วัด
เขาชะเมา  จ. ระยอง โดยมีบริษัทต่างๆ ในจังหวัดระยองเข้าร่วม
กิจกรรม อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มผู้ประกอบ
การอีกด้วย

		
•

กิจกรรมปลูกต้นไม้ โรงเรียนบ้านป่าพลู
เมื่ อ วั น ที่ 8 มิ ถุ น ายน 2561 ทางบริ ษั ท ฯ ร่ ว มกั บ
หนังสือพิมพ์สื่อล�ำพูนและพันธมิตร (เหล่ากาชาด, บิ๊กซี, บริษัท
สหโคเจน และการไฟฟ้าภูมภิ าค) ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการแบ่งปัน
เพื่อน้อง ที่ป่าพลู ณ โรงเรียน ป่าพลู ล�ำพูน โดยร่วมจัดกิจกรรม
สันทนาการให้กับนักเรียนจ�ำนวน 91 คน ชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา
ปี ที่ 6 และร่ ว มกั น ปลู ก พื ช ผั ก สวนครั ว เพื่ อ เป็ น อาหารกลางวั น
ให้กับนักเรียน

			
• กิจกรรมสร้างฝายชะลอน�้ำ

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ตัวแทนพนักงานโรงงาน
ศรีราชาร่วมกิจกรรม โครงการสร้างฝายชะลอน�ำ้ ตามรอยพ่อ "รักษ์ปา 
่
สร้างฝาย สร้างสายน�้ำ คืนชีวิตสู่ป่า" ร่วมกับศูนย์วิจัยและเตือนภัย
มลพิษโรงงานภาคตะวันออก และชมรม IRPC off Road Club ใน
พื้ น ที่ ป ่ า ต้ น น�้ ำ บริ เ วณเขาส� ำ นั ก ชะมด ซึ่ ง อยู ่ ใ นพื้ น ที่ ร อยต่ อ ของ
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก และเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ โดยท�ำฝายน�้ำล้นบริเวณเชิงเขา และ
บริเวณน�้ำตกบนเขา เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ ลดความแห้ง
แล้ง และลดอัตราการเกิดไฟป่า

รายงานความยั่ ง ยื น

117

4. ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งเน้น

ในพื้นที่ชนบทห่างไกลความเจริญ เพื่อให้คนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเหมาะสมและสงบสุข ไม่เป็นภาระและไม่
เกิดปัญหาแก่สังคม โดยบริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยความจ�ำเป็นขั้นพื้นฐานให้ชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนได้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นเข้มแข็งและยั่งยืน

•

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติร่วมกับสภาอุตสาหกรรม		
		 จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 ทางบริษัทฯ ได้ร่วม
กิจกรรมวันเด็กร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี จัดขึ้นที่สวน
สาธารณะข้างโรงยิมเนเซี่ยม อ.เมือง จ.ราชบุรี บริษัทฯ ได้ให้การ
สนับสนุนอาหารกลางวัน เครือ่ งดืม่ เช่น เส้นหมีข่ า้ วกล้องลูกชิน้ น�ำ้ ใส,
น�้ำผลไม้ดีโด้, ไอศกรีม ฯลฯ โดยมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม และยัง
จัดกิจกรรมให้เด็กๆ ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

•

โครงการแข่งขันกีฬาประจ�ำปี “ห้วยปราบเกมส์”
ทางบริษทั ฯ ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ Bissin ในงาน
แข่งขันกีฬาประจ�ำปีของโรงเรียนห้วยปราบ “ห้วยปราบเกมส์”
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 โดยทางบริษัทฯ ได้รับเชิญเป็นผู้
มอบรางวัลส�ำหรับการแข่งขันกีฬาอีกด้วย

•

โครงการ “ปันน�้ำใจ...เพื่อน้อง”
การพัฒนาองค์กรและการพัฒนาประเทศชาติให้มี
ความผาสุขอย่างยั่งยืน มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเริ่มจากการ
พัฒนาเยาวชนของชาติให้มโี อกาสได้ทำ� กิจกรรมทีส่ ง่ เสริมการพัฒนา
ศักยภาพด้านการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อให้เติบโตเป็นบุคลากรที่ดีมี
คุณภาพทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ และสติปญ
ั ญา ซึง่ น�ำไปสูก่ ารเป็นก�ำลัง
ส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาสั ง คมที่ ป กติ สุ ข อย่ า งยั่ ง ยื น บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด
โครงการ “ปันน�้ำใจ...เพื่อน้อง” ครั้งที่10 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561
ณ โรงเรียนบ้านหนองห้าง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี โดยผูบ้ ริหาร
และพนักงานได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การกีฬา 
อุปกรณ์การเรียน อีกทั้งร่วมกันเลี้ยงอาหารว่าง และมอบผลิตภัณฑ์
บะหมี่กงึ่ ส�ำเร็จรูปและขนมปังกรอบเป็นชุดของขวัญ จ�ำนวน 150 ชุด
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 อีกทั้งยังมอบทุนทรัพย์ที่ร่วมกัน
บริจาค จ�ำนวน 45,000 บาท สมทบทุนในการสร้างหลังคากันสาดของ
โรงเรียน เพื่อกันฝนกันลมให้กับนักเรียนอีกด้วย
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•

โครงการแต้มฝัน-ปันรัก จากพี่สู่น้อง
เมื่อวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ ได้เข้า
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “โครงการแต้มฝัน-ปันรัก จากพี่สู่น้อง”
ณ โรงเรียนบ้านเต้าปูนหาย ต. สองสลึง อ. แกลง จ. ระยอง ในการนี้
ทางบริษทั ฯ ได้จดั กิจกรรมเข้าร่วมจิตอาสาในการพัฒนาโรงเรียนอาทิ
เช่น การทาสีเครื่องเล่นกีฬา การหาอุปกรณ์การออกก�ำลังกาย การ
มอบอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กฬี าต่างๆ ให้กบั ทางโรงเรียน เพือ่
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียนและชุมชน

•

กิจกรรมตลาดนัดปันบุญบริจาคเงินให้โรงเรียน
		 ในชุมชน
ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมตลาดนัด ปัน-บุญ ประจ�ำปี
2561 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ที่โรงงานศรีราชา โดยมีพนักงาน
เข้าร่วมกิจกรรม น�ำของมือสองมาขาย และมีการบริจาคเงิน จาก
กิจกรรมนี้ได้เงินบริจาคทั้งสิ้นจ�ำนวน 16,588 บาท โดยน�ำเงินส่วนนี้
ไปบริจาคให้กบั โรงเรียนทุง่ ศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” อ. ศรีราชา
จ. ชลบุรี เมือ่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เพือ่ น�ำไปปรับปรุงและขยาย
โรงอาหารต่อไป

5. ด้านการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น บริษัทฯ ตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการอนุรักษ์ประเพณี

และวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงได้สนับสนุนและจัดกิจกรรมในชุมชน

•

กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างหลังคา
กระเบื้องกุฏิวัดหนองหูช้าง
วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ทางบริษัทฯ ได้จัด
กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพือ่ สมทบทุนสร้างหลังคากระเบือ้ งกุฏวิ ดั
หนองหูช้าง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร
และพนักงาน มอบเงินท�ำบุญทั้งหมด 7,760 บาท

•

กิจกรรมท�ำบุญโรงทานอุปสมบทหมู่ ปีที่ 19
เพือ่ เป็นการสืบสานและท�ำนุบำ� รุง พระพุทธศาสนา ทางบริษทั ฯ ได้รว่ มท�ำบุญโรงทานงานอุปสมบทหมู่ และบริจาค
ทุนการศึกษาให้กบั เด็กนักเรียนปีที่ 19 ณ วัดเนินตอง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี เมือ่ วันที่ 24 มิถนุ ายน 2561 โดยได้มพี นักงาน
ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมถวายเงิน และเข้าร่วมกิจกรรมท�ำบุญโรงทานดังกล่าว ซึ่งมียอดเงินท�ำโรงทาน จ�ำนวน 4,153 บาท และยอดเงิน
เป็นเจ้าภาพอุปสมบท 1 รูป จ�ำนวน 5,000 บาท
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•

ถวายเทียนพรรษา ณ วัดสันหลวง
เมือ่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ทางบริษทั ฯ ได้จดั กิจกรรม
ถวายเทียนพรรษา พร้อมจตุปัจจัย และร่วมกันท�ำความสะอาดวัด ณ
วัดสันหลวง ทัง้ นี้ ผูบ้ ริหารโดย คุณสุชาดา พะเนียงเวทย์ และพนักงาน
ร่วมกันหล่อเทียนเพื่อใช้ในกิจกรรมดังกล่าว โดยได้ร่วมจัดตั้งกอง
ผ้าป่า เพือ่ น�ำรายได้สมทบทุนสร้างซุม้ ประตูวดั เป็นจ�ำนวนเงิน 10,220
บาท มอบให้วัด

•

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ทางโรงงานศรีราชา 
ได้จดั กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดเนินบุญญาราม (วัดต้นมะม่วง)
ต. ทุง่ สุขลา อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี โดยได้รบั ความร่วมมือและเงินบริจาค
จากพนักงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,310 บาท

					
•

ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเนินตอง
เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีเข้าพรรษาตามแบบวิถีไทย บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานถวายเทียนพรรษา ณ วัดเนินตอง โดยมี
ผู้บริหาร, หัวหน้างาน และพนักงาน ได้ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน�้ำฝนและปัจจัย ณ วัดเนินตอง อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี เมื่อวันที่
26 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา 

•

กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดผึ้งหลวง
เมื่อวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ทางบริษัทฯ
ได้จัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถวัด
ผึ้งหลวง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โดยมีผู้บริหารและพนักงานของ
บริษัทฯ เข้าร่วมท�ำบุญ และบริจาคเงินจ�ำนวนทั้งสิ้น 86,455 บาท
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6. กิจกรรมสาธารณกุศลต่อสังคมและชุมชน บริษัทฯ ได้ปลูกจิตส�ำนึกให้พนักงานมีจิตสาธารณะพร้อมที่จะมีส่วนร่วม

ในการช่วยเหลือสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทน จึงได้สนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

•

จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม (โกะ) รายการ
		 “Mama Cup Go International Championship 2018”
บริษทั ฯ ร่วมกับ บริษทั ในเครือสหพัฒน์ นายสุวทิ ย์ กิง่ แก้ว
เลขาธิการ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และนายสมเกียรติ
วิทยาศิริกุล ผู้อ�ำนวยการ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 2 จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม(โกะ) รายการ “Mama Cup Go
International Championship 2018” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2561 โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้เยาวชนไทยและผู้เล่นกีฬาหมากล้อมได้มีโอกาสเข้าร่วม
การแข่งขันกับนักกีฬาอาชีพจากต่างชาติ เพื่อพัฒนาตนเอง เสริมสร้าง IQ
และ EQ ให้เกิดทักษะในการคิด แก้ปญ
ั หา รูจ้ กั การวางแผนอย่างเป็นระบบ
รู้จักการให้ รู้แพ้ และรู้อภัย โดยในปีนี้มีนักกีฬาหมากล้อมเข้าร่วมแข่งขัน
กว่า 600 คน จาก 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย ญี่ปุ่น เยอรมนี สเปน เกาหลีใต้
จีน เวียดนาม สิงคโปร์ ไอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา จัดขึ้น ณ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2

•

กิจกรรมวิ่ง “ MAMA RUN 2018”
บริษทั ฯ ร่วมกับ บริษทั ในเครือสหพัฒน์ จัดงานเดิน-วิง่
“ MAMA RUN 2018” ในวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 ณ สวนหลวง
ร.9 โดยมีวัตถุประสงค์ชวนทุกคนออกวิ่งเพื่อสุขภาพ ร่วมกับการ
ท�ำบุญให้นอ้ งๆ โดยจะน�ำรายได้มอบให้กบั มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา 
เพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษา  สาธารณประโยชน์ และมอบให้กับ
โครงการอาหารกลางวันเด็ก
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•

กิจกรรมบริจาคโลหิต ทุกๆ 3 เดือน
บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับภาค
บริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี สภากาชาดไทย โดยจัดขึ้น
ทุกๆ 3 เดือน ตัง้ แต่เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องอบรมโรงงานบ้านโป่ง
โดยให้พนักงานโรงงานบ้านโป่ง ได้เข้าร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งในแต่ละ
ครัง้ จะมีทา่ นนายอ�ำเภอและคณะเหล่ากาชาดมาเยีย่ มเยียนให้กำ� ลัง
ใจพนักงานทุกครั้ง ส�ำหรับปี 2561 ได้จัดขึ้นทั้งหมด 3 ครั้ง ได้แก่
วันที่ 6 ก.พ., 13 มิ.ย. และ 16 ต.ค. โดยแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมบริจาค
ไม่น้อยกว่า 35 ราย

•

การบริจาคเพื่อสมทบทุนก่อสร้าง
		 มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย
เมือ่ วันที่ 24 สิงหาคม 2561 คณะผูบ้ ริหารพนักงาน ร่วม
บริจาคเพื่อสมทบทุนก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์สูง 3 ชั้น โรงเรียน
ปัญญาวุฒกิ ร มูลนิธชิ ว่ ยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์

•

กิจกรรมบริจาคล็อตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัล
เนือ่ งจากทุกๆ เดือนจะมีลอ็ ตเตอรีข่ องพนักงานทีไ่ ม่
ถูกรางวัล และจะถูกทิ้งโดยไม่เกิดประโยชน์ใดๆ ทางบริษัทจึงจัด
กิจกรรมรับบริจาคล็อตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลจากพนักงาน เพื่อน�ำไป
มอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษวัดห้วยหมู จังหวัดราชบุรี โดยทาง
ศูนย์ฯ จะน�ำล็อตเตอรีม่ าประดิษฐ์เป็นดอกไม้จนั ทน์และพวงหรีด เพือ่
เป็นรายได้เข้าศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษฯ ต่อไป ถือเป็นการน�ำวัสดุเหลือ
ใช้มาสร้างเป็นรายได้ให้กับผู้อื่น

122

บริษัท ไทยเพรซิ เดนท์ ฟู ดส์ จ� ำ กั ด (มหาชน) | รายงานประจ� ำ ปี 2561

•

บริจาคคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช้แล้ว
เนื่ อ งจากคอมพิ ว เตอร์ ที่ ใ ช้ ง านในบริ ษั ท ฯ ถึ ง
ก�ำหนดการเปลี่ยนเครื่องใหม่ จึงท�ำให้มีคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าที่ยัง
สามารถใช้งานได้เหลือเป็นจ�ำนวนมาก ทางบริษัทฯ จึงได้บริจาคให้
กับโรงเรียนวัดสันป่าสัก ต. ป่าสัก อ. เมืองล�ำพูน จ. ล�ำพูน จ�ำนวน
5 เครื่ อ งเพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ ใ ช้ ศึ ก ษาหาความรู ้ เ พิ่ ม เติ ม จากทาง
อินเตอร์เน็ตได้
		
กิจกรรมปลูกข้าวนาโยน
ทางบริษัทฯ ร่วมกับกลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒน์ ร่วม
กิจกรรม ปลูกข้าวนาโยน ในงานสานพลังประชารัฐรวมใจปลูกข้าว ณ
ศูนย์การเรียนรู้ โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควัฒนา ในงาน
สานพลังประชารัฐ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ โดยมี นายอรรษิษฐ์
สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดล�ำพูน เป็นประธานเปิดงาน คุณ
สุชาดา พะเนียงเวทย์ ผูจ้ ดั การโรงงานล�ำพูน และพนักงานร่วมกันปลูก
ข้าวนาโยน เพื่อสืบสานแนวทางการด�ำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

•

•

กิจกรรมบริจาคถังขยะให้กับโรงเรียน
บริษัทฯ เล็งเห็นความส�ำคัญของการคัดแยกขยะ ที่
ควรปลูกฝังความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งนีใ้ ห้แก่เด็กๆ จึงได้จดั หาถังขยะ 3
ประเภท จ�ำนวน 15 ถัง โดยบริจาคให้แก่โรงเรียนทุง่ ศุขลาพิทยา “กรุง
ไทยอนุเคราะห์” โรงเรียนพระประทานพร โรงเรียนพิบูลสัณหธรรม,
โรงเรียนวัดจุกกระเฌอ และโรงเรียนวัดหนองคล้า บริจาคโรงเรียนละ
3 ถัง ตามประเภทของขยะ และได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และ
เล่นเกมส์คัดแยกขยะอีกด้วย
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