
คว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ 

กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) โดย
นำาหลกัการความรับผิดชอบตอ่สงัคมของกจิการมาเป็นแนวทางในการ
ประกอบธุรกิจ ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบต่อ 
การกำาหนดจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ เพื่อรักษาผลประโยชน์
ของผู้มสีว่นไดเ้สยีทกุๆ กลุม่ โดยเนน้หลกัการของความซือ่สตัยส์จุรติ 
ความโปร่งใส การกำากับดูแลกิจการ และจริยธรรรมทางสังคมที่ดี  
เพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ และได้เผยแพร่
จรรยาบรรณในการดำาเนนิธรุกิจดงักลา่วใหแ้ก่ ผูบ้รหิาร และพนกังาน
ของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งหมดได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติด้วย

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

การแข่งขันที่เป็นธรรม 

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการปฏิบัติกับคู่ค้าอย่างเสมอภาคและ 
เป็นธรรม โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ได้แก่
• ให้ข้อมูลข่าวสาร และคำาแนะนำาท่ีถูกต้อง เพียงพอ ทัน

เหตุการณ์ต่อคู่ค้า เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และ
บริการอย่างถูกต้อง

• ระบุเงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ อย่างชัดเจนไว้ในสัญญาซื้อขาย 
และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด

• สง่มอบสนิคา้ทีม่คีณุภาพตรงตามขอ้ตกลงกบัลกูคา้ในราคาที ่
เป็นธรรม 

• กำาหนดให้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจัดซื้อ จัด
จ้าง ที่มีมูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาท โดยกำาหนดให้ใช้วิธีการ
จัดหาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมด้วยการเปิดซองประกวด
ราคา และพิจารณาข้อมูลโดยคณะกรรมการ

แนวปฏิบัติสำาหรับคู่ค้า

1. ดำาเนินธุรกิจทั้งด้านการผลิต จำาหน่ายสินค้า และบริการ  
ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2. รักษาความลับหรือข้อมูลของคู่ค้า ไม่นำาข้อมูลดังกล่าวไปใช้
เพื่อประโยชน์ตนเอง หรือผู้เกี่ยวข้อง

3. ปฏบิตัติามขอ้ตกลงทางการคา้ ในกรณทีีไ่มส่ามารถปฏบิตัไิด ้
ให้รีบแจ้งคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหา แนวทางแก้ไข
และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์
อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือจากข้อตกลงทางการค้า

 

นโยบายการคัดเลือกคู่ค้า

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญหรือบริการ เพื่อประโยชน์ในด้านการ
บริหารต้นทุนด้านประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ 
มีการกำาหนดแนวทางปฏิบัติและการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า รวม
ทั้งกำาหนดกระบวนการจัดซื้อสินค้าหรือบริการให้มีความโปร่งใส
และเป็นธรรม โดยกำาหนดอำานาจของผู้อนุมัติเป็นระดับขั้นตาม
ลักษณะและมูลค่าสินค้าหรือบริการ ตามที่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการกำาหนดคุณสมบัติของคู่ค้า ดังนี้
• มีบุคลากร เครื่องจักร อุปกรณ์สินค้า การบริการ คลังสินค้า 

สถานภาพทางการเงนิ และประวตักิารดำาเนนิกจิการทีน่า่เชือ่
ถือ

• เป็นผู้ที่มีผลงานน่าพอใจ ทั้งด้านคุณภาพสินค้า การบริการ  
การส่งมอบตามกำาหนดเวลา การให้บริการหลังการขาย การ
รับประกัน หรือเงื่อนไขอื่นๆ ในการทำาธุรกรรมตามที่ตกลง
ร่วมกัน

• เป็นคู่ค้า/คู่ธุรกิจที่ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของ 
บริษัทฯ และไม่มีประวัติต้องห้ามทำาการค้า อันเนื่องจากการ 
กระทำาทุจริต  หรือประวัติการละทิ้งงาน หรืออยู่ในบัญชี 
รายชื่อบริษัทต้องห้ามของทางราชการและเอกชน

แนวปฏิบัติสำาหรับคู่แข่งขัน

1. ปฏิบัติต่อคู่แข่งภายใต้กรอบกติกาและหลักสากลของการ
แข่งขันที่ดี

2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการท่ี 
ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

3. ไม่กล่าวหาในทางร้ายต่อคู่แข่ง โดยปราศจากซ่ึงมูลแห่งความจริง
4. ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้า

กับคู่แข่งของบริษัทฯ
5. ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อคู่แข่งอย่างเคร่งครัด

การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น 
โดยไดก้ำาหนดนโยบายไว้ใหแ้กผู่บ้รหิารและพนกังานเพือ่ให้ยดึถอื
เป็นแนวทาง โดยกำาหนดให้ผู้บริหารดูแลให้มั่นใจว่าไม่มีการ
ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย รวมท้ัง พนักงาน คู่ค้า 
สังคม โดยส่วนรวม คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้ จากการกระทำา
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หรือการตัดสินใจใดๆ ของบริษัทฯ นอกจากน้ันบริษัทฯ  
มนีโยบายทีจ่ะไมเ่กีย่วขอ้งกับการละเมดิทรพัย์สนิทางปญัญา และ
ได้กำาหนดเป็นมาตรฐานการดำาเนินงานท่ีชัดเจนท่ีจะใช้งาน
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเฉพาะที่มีใบอนุญาตการใช้เท่านั้น 

การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญในเร่ืองการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
โดยกำาหนดแนวปฏิบัติดังนี้
1. ดำาเนินธรุกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพัน

ตามสัญญาท่ีเก่ียวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. ดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ไม่ให้ถูกละเมิด  

ทำาซ้ำา ดัดแปลง นำาไปใช้หรือนำาไปให้บุคคลอ่ืนใช้โดยมิได้รับ
อนุญาตจากบริษัทฯ

3. เคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน ไม่ละเมิดหรือนำาผลงาน
ของผู้อ่ืนไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุญาต หรือ
ให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน

4. รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเม่ือพบเห็นการกระทำาท่ีเป็นการ 
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการกระทำาท่ีอาจก่อให้เกิด 
ข้อพิพาทเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ

การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจ 

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมใน
ห่วงโซ่ธุรกิจ ซ่ึงได้กำาหนดไว้เป็นหลักปฏิบัติของผู้บริหาร และ
พนักงานในอันที่จะต้องให้ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และ
บรรดากลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสียต่างๆ เพ่ือสร้างความม่ันค่ัง และการเติบโต
ท่ีม่ันคงของบริษัทฯ      

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ได้กำาหนดแนวทางในการดำาเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล 
ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ให้
ความสำาคญัในการตอ่ตา้นการทจุรติ และคอรร์ปัชัน่มาโดยตลอด 
ท้ังนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2560  
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติให้มีการลงนามใน 
คำาประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action 
Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของ 
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption Council) 

เพ่ือให้การดำาเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการดำาเนินงานด้วยความซ่ือสัตย์ 
สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งสามารถบรรลุเป้าหมายตาม

เจตนารมณข์องบรษิทัฯ ตลอดจนเพือ่ให้เปน็แนวทางในการปฏบิตัิ
ที่ชัดเจนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งหมด บริษัทฯ 
จงึไดก้ำาหนดนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัช่ันขึน้เพ่ือใช้เปน็แนวทางการ
ปฏิบัติ หรือดำาเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

หมายเหตุ : นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้

หัวข้อ “การกำากับดูแลกิจการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำาป ี

ของบริษัทฯ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้กำาหนดให้ 
คณะกรรมการและ/หรือฝ่ายบริหารอาวุโสของบริษัทฯ ดูแลให้
มัน่ใจว่าไม่มีการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย ซ่ึงรวมถึงการไม่ละเมิดสิทธิ
มนุษยชนจากการกระทำาหรือการตัดสินใจใดๆ ของบริษัทฯ  
บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการท่ีสำาคัญเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน โดย
ได้กำาหนดแนวปฏิบัติดังน้ี
1. ปฏิบัติต่อกันด้วยการเคารพหลักการด้านสิทธิมนุษยชน  

ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ปฏิบัติต่อกัน
ด้วยความเท่าเทียม โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างด้านร่างการ จิตใจ 
เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ ภาษา สีผิว การศึกษา สถานะ
ทางสังคม

2. ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือป้องกันความเส่ียง 
ท่ีจะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน สอดส่องดูแลเร่ืองการเคารพ
สิทธิมนุษยชน และรายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือป้องกันการกระทำา
ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

3. ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการของการจ้างงาน 
ต้ังแต่การสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน เวลาทำางาน และวันหยุด  
การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม
และพัฒนา การวางแผนความก้าวหน้า โดยไม่เลือกปฏิบัติ

4. ไม่ใช้แรงงานบังคับ แรงงานท่ีมาจากการค้ามนุษย์ หรือแรงงาน
เด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย

4.  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ้างงานท่ีถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่
กีดกันทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือรสนิยมทางเพศ และไม่จ้าง
งานแรงงานบังคับ หรือแรงงานเด็กอายุต่ำากว่า 18 ปีบริบูรณ์เข้า
ทำางาน รวมทั้ง ยังให้โอกาสแก่คนพิการโดยการรับไว้ทำางานและ
จัดหาตำาแหน่งงานที่เหมาะสมให้เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต  
มีการบริหารจัดการสภาพการจ้าง สภาพการทำางาน และสวัสดิการต่างๆ 
ภายใต้กฎหมายแรงงาน โดยยดึหลักความยตุธิรรม จรยิธรรม และ
ความโปร่งใส และให้ความสำาคัญกับการสรรหา คัดเลือก ว่าจ้าง 
และบรรจุบุคคลเข้าทำางาน โดยพิจารณาความรู้ความสามารถ
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ประสบการณท์ีเ่หมาะสมกบัตำาแหนง่ตามทีบ่รษิทัฯ กำาหนดพรอ้ม
กับการพิจารณาให้ค่าตอบแทนและการเล่ือนตำาแหน่งและยังมี
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น กองทุนสำารองเล้ียงชีพ  
ค่ารักษาพยาบาล การประกันอุบัติเหตุ การประกันสุขภาพ  
หอ้งพกัพนกังาน การจดัฝกึอบรมทัง้ภายในและภายนอกบรษิทัฯ 
เพื่อพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เป็นต้น 

บริษัทฯ มีนโยบายชัดเจนที่จะดูแลกำาหนดค่าตอบแทนและ
สวสัดกิารให้อยู่ในลักษณะท่ีเปรียบเทียบได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน
และเช่ือมโยงกบัผลการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ และผลการปฏบิตัิ
งานของแต่ละบุคคล โดยได้กำาหนดไว้ในจรรยาบรรณในการ
ดำาเนินธุรกิจ ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว 

ทั้งนี้บริษัท ได้กำาหนดแนวปฏิบัติสำาหรับพนักงานดังนี้
1. ปฏิบัติต่อพนักงานทั้งหมดอย่างยุติธรรม และเป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางานของบริษัทฯ
2. ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในการจ้างงาน ไม่เลือกปฏิบัติ  

ไม่กีดกันทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ หรือ
สถานะอื่นใดที่ไม่ได้มีผลเกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน

3. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของบุคลากรอย่างท่ัวถึง รวมท้ังเป็นการสร้าง
โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคนด้วย

4. ให้ ผลตอบแทนที่ เป็ นธรรม เหมาะสมตามความรู้   
ความสามารถ ผลการปฏิบัติงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ

5. จัดให้มีสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน 
ได้แก่ การรักษาพยาบาล กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

6. จัดหาสิ่งอำานวยความสะดวกท่ีจำาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่  
รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำางาน โดยคำานึงถึงหลัก 
ความปลอดภัย และถูกสุขอนามัย

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯ ส่งเสริมการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะความรู้และความสามารถ ให้บุคลากรมีโอกาสก้าวหน้า 
ในหน้าท่ีการงาน มุ่งเน้นการทำางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
เสริมสร้างความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมท่ีดี 
ในการทำางาน เช่น หลักสูตรกิจกรรมการฝึกอบรมความปลอดภัย 
อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทำางาน  หลักการใช้ในระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008  หลักปฏิบัติสุขอนามัยส่วนบุคคล 
การสุขาภิบาลโรงงาน และ GMP เป็นต้น เพ่ือขวัญกำาลังใจ  
ความม่ันคง และคุณภาพชีวิตในการทำางานท่ีดี การสร้างตน้แบบของ
ผู้นำาที่ดีและการสร้างจิตสำานึกความรับผิดชอบต่อองค์กร

นอกจากนัน้บรษัิทฯ ยงัให้ความสำาคญักบัการสร้างความปลอดภัย
ในการทำางานและสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ให้แก่พนักงานด้วย  
โดยการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ  

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัย และ 
ความปลอดภยั เพือ่ทำาหน้าทีด่แูลให้มกีารปฏบิตัติามระบบมาตรฐาน 
ภายใต้ข้อกำาหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัย และ 
ความปลอดภัย OHSAS 18001 และ TIS 18001 อย่างถูกต้อง
และต่อเน่ือง รวมทั้ง ทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้าน 
สิง่แวดล้อม อาชวีอนามัยและความปลอดภัยอย่างสมำา่เสมอ ทัง้นี้ 
บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวจนเป็นที่ยอมรับ 
และได้รับการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐาน OHSAS 
18001 และ TIS 18001 จากสถาบนัทีเ่กีย่วข้องเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว 

จากการท่ีบริษัทฯ ได้รณรงค์การลดอุบัติเหตุจากการทำางานมาอย่าง
ตอ่เน่ือง ส่งผลใหอ้ตัราการเกดิอบุตัเิหตจุากการทำางานลดลง ท้ังนี ้
โรงงานของกลุ่มบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการประกวดสถาน
ประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการทำางาน ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยมีจุดประสงค์ในการกระตุ้นเตือน
ให้พนักงานทุกคนมีความตื่นตัว มีวินัยในการทำางาน ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ของความปลอดภัยและช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ในการทำางานด้วย 
บริษัทฯ ได้กำาหนดแนวปฏิบัติสำาหรับเรื่องสุขภาพและความ
ปลอดภัย ดังนี้
1. ดำาเนนิงานตามกฎหมาย มาตรฐาน และระเบยีบปฏิบตัติา่งๆ 

ด้านสุขภาพและความปลอดภัย เพ่ือช่วยป้องกันหรือลดผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้น

2. รายงานผู้บังคับบัญชาทันที เมื่อพบเห็นสิ่งผิดปกติท้ังจาก
เครื่องจักร อุปกรณ์ และสถานที่ในบริเวณที่ทำางานท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อสุขภาพ และความปลอดภัย

3. ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงเรื่องความ
ปลอดภัยในการทำางาน ควรกำาหนด ประชาสัมพันธ์หรือ
ประกาศแนวทางในการปอ้งกันและควบคมุไมใ่หเ้กิดอุบตัเิหต ุ
รวมถึงควรสอดส่อง ดูแลสุขภาพพนักงานตามความเส่ียงของงาน

4. มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดย
จัดฝึกซ้อม และปรับปรุงแผนฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อ
ปอ้งกนัหรอืลดความสูญเสยีตอ่ชวีติ และทรพัยส์นิของบรษัิทฯ 
พนักงาน คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องอื่น

5. สง่เสรมิการปลกูฝังจติสำานกึในเรือ่งของการดแูลรกัษาสขุภาพ 
และความปลอดภัยให้กับผู้ร่วมงานทั่วท้ังองค์กร เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยในการทำางานได้อย่างยั่งยืน 

5.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในทุกข้ันตอน 
การผลิตมีระบบการสอบกลับที่มีประสิทธิภาพ และพิสูจน์ยืนยัน

บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน) 95



กระบวนการผลิตด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือที่มี
ความทนัสมยัไดม้าตรฐาน นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัมคีวามมุง่มัน่ใน
การผลิตอาหารตามระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร ตามหลัก 
HACCP และ GMP เพ่ือควบคุมส่ิงท่ีเป็นอันตรายต่อความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์อาหารและปฏิบัติตามข้อกำาหนดและกฎหมายที่
เกีย่วกบัความปลอดภยัของอาหารทัง้ในประเทศและประเทศคู่คา้ 
บรษิทัฯ มกีารพฒันาปรบัปรุงกระบวนการจดัการในองคก์รอยา่ง
ต่อเน่ือง เพ่ือกำากับดูแลการบริหารข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
และสามารถเปิดเผยแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน

บรษัิทฯ มนีโยบายในการผลติสนิคา้ใหม้คีณุภาพและมาตรฐานสงู
ด้วยเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ มีระบบ 
การตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกขั้นตอน ทำาให้สินค้าของบริษัทฯ 
ไดก้ารรับรองมาตรฐานคณุภาพระดบัโลก ดงันี ้ISO 9001 : 2008, 
Good Manufacturing Practice (GMP), Hazard Analysis 
Critical Control Point (HACCP), KOSHER และ HALAL
 
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรักษาและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องค์กร เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยใน 
การบริโภค โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพใน 
การผลิตสินค้าตามมาตรฐานสากล ได้แก่ GMP, HACCP, ISO 9001 
และ HALAL จากสถาบันที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ให้
ความสำาคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาสินค้า 
ที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจน
การเพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการ ดังเช่นบริษัทฯ  
ไดร้บัการรบัรองความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบดา้นอาหาร
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากกระทรวงสาธารณสุข

จรรยาบรรณในการดำาเนนิธรุกจิ ของบรษิทัฯไดก้ำาหนดแนวปฏิบตัิ
สำาหรับลูกค้า ดังนี้
1. ดำาเนินธุรกิจทั้งด้านการผลิต จำาหน่ายสินค้า และบริการ  

ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ดำาเนินธุรกิจด้วยความมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาสินค้าและบริการ 

คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้า และเพื่อ
เป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

3. ดำาเนนิธรุกจิด้วยความซือ่สตัย ์สจุรติ เปน็ธรรม และไมก่ระทำา
การใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับของ
ลูกค้า ไม่นำาข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพ่ือประโยชน์ตนเองหรือ 
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยมชิอบ รวมทัง้ไมเ่รยีกรบั หรอืยนิยอมทีจ่ะรับ 
ทรัพยส์นิ หรือประโยชน์อืน่ใดทีไ่ม่สจุรติจากลกูคา้ทัง้ทางตรง 
และทางอ้อม

4. ปฏบิตัติามขอ้ตกลงทางการคา้ ในกรณทีีไ่มส่ามารถปฏบิตัไิด ้ 
ให้รีบแจง้ลกูคา้เปน็การลว่งหนา้ เพือ่รว่มกนัหาแนวทางแกไ้ข
และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

5. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อ
บริษทัฯ รวมทัง้ตดิตาม ตรวจสอบ แกไ้ขคำารอ้งเรยีนของลกูค้า
อย่างเป็นธรรม

การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำาคัญในการแสดงข้อมูลที่ถูกต้อง
ของสินค้า จึงกำาหนดให้พิมพ์ซองและ/หรือฉลากสินค้าท่ีแสดง
ข้อมูลด้านโภชนาการ วิธีปรุงสินค้าที่ถูกต้อง และข้อมูลอื่นที่
สอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานสากล
ต่างๆ ในทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ท้ังนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับ
อรรถประโยชน์สูงสุดในการบริโภคสินค้า

การสื่อสารการตลาดและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งม่ันผลิตสินค้าดี มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย  
ส่งมอบตรงเวลา สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคและปรับปรุง
ระบบคุณภาพอย่างต่อเน่ือง มีการควบคุมการผลิตท่ีเป็นมาตรฐาน
สากล ความพึงพอใจจากลูกค้าจะเป็นตัวช้ีวัดผลการดำาเนินงาน 
ของบริษัทฯ เพ่ือนำามาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและ
การบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป  

 
6.  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริม
ให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำาคัญของการจัดการด้าน 
ส่ิงแวดล้อม โดยได้กำาหนดแนวปฏิบัติด้านส่ิงแวดล้อมไว้ในจรรยาบรรณ
ของบริษัทฯ ดังนี้
1. ดำาเนินงานตามกฎหมาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ด้าน 

ส่ิงแวดล้อม โดยคำานึงถึงผลกระทบด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม
2. สง่เสรมิระบบการจัดการดา้นสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้พฒันาระบบ

การผลิตและการดำาเนนิงานใหม้กีารใชท้รพัยากรและพลงังาน
อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โดยบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล 
และทบทวน เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3. ส่งเสริมการพัฒนา และเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม

4. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม ให้ความรู้ในเรื่องการดูแลรักษา 
ส่ิงแวดล้อมให้แก่พนักงานทุกระดับ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
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การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

จากสถานการณ์ปัจจุบันพลังงานเป็นปัจจัยสำาคัญอย่างหนึ่งต่อ
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจ ด้วยความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น
ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทำาให้บริษัทฯ ตระหนักถึงการใช้
ทรัพยากรอย่างย่ังยืน จึงได้ดำาเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และการใช้พลงังานทดแทน โดยการก่อสร้างโครงการก๊าซชวีภาพ 
เพื่อดำาเนินการผลิตก๊าซชีวภาพจากนำ้าเสียของโรงงาน โดยก๊าซ
ชีวภาพท่ีผลิตได้จะถูกนำาไปใช้เป็นเช้ือเพลิงในการผลิตพลังงาน
ความร้อน เพื่อทดแทนการใช้นำ้ามันเตาในกระบวนการผลิต 
แป้งมนัสำาปะหลงั ซึง่นอกจากจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อบรษิทัฯ 
และบริษัทย่อยโดยการทำาให้ต้นทุนในการผลิตแป้งมันสำาปะหลัง
ลดลงแล้ว ยังสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออก 
สู่บรรยากาศด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังได้รับ
เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตฟริ้นท์สำาหรับผลิตภัณฑ์ของ 
บริษัทฯ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก รวมทั้ง 
บริษัทย่อยยังได้รับการรับรองมาตราฐาน ISO 14001 : 2004 
เป็นระบบการจดัการสิง่แวดล้อม Environmental Management 
System มวัีตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรตระหนกัถงึความสำาคญัของ
การจดัการสิง่แวดล้อมเพือ่ให้เกดิการพัฒนาสิง่แวดล้อมควบคูก่บั 
การพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษ (Prevention 
of Pollution) และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การป้องกันและลดผลกระทบจากมลพิษ

การก่อสร้างโครงการก๊าซชีวภาพ เพื่อนำาก๊าซชีวภาพท่ีได้มาใช้
ทดแทนนำ้ามันเตานั้น กลุ่มบริษัทฯ ได้เลือกใช้ระบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพแบบ Covered Lagoon Bio Reactor (CLBR) ซ่ึงเป็น
เทคโนโลยทีีไ่ด้ถกูพัฒนาให้มีประสทิธภิาพสงู มีเสถยีรภาพ และมค่ีา
ใช้จ่ายในการควบคมุระบบตำา่ สามารถนำามาใช้ประโยชน์ได้ทัง้การ
ผลติก๊าซชีวภาพและบำาบดันำา้เสยีไปพร้อมกนั ซึง่โครงการดงักล่าว
นอกจากจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตแล้วยังเป็นการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพสูงด้วย โดยมีประโยชน์ด้าน
การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

• คณุภาพนำา้ปล่อยออก โดยนำา้เสยีทีผ่่านระบบ CLBR จะมค่ีา 
ความเข้มข้นของสารประกอบอินทรีย์ลดลงร้อยละ 95-97  
ของบรษิทัฯ และบรษิทัในเครอื  และเมือ่ผ่านจากระบบ CLBR 
แล้วนำ้าเสียจะถูกส่งไปยังระบบบำาบัดแบบเปิดซึ่งเป็นระบบ
เดิมของโรงงานและจะมีสภาวะที่ได้มาตรฐานกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เน่ืองจากก๊าซมีเทนเป็นก๊าซ 
เรือนกระจกชนิดหนึ่งที่มีผลกระทบรุนแรงมากกว่าก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดถ์งึ 21 เทา่ การหยดุยัง้การปลดปลอ่ยกา๊ซ 
ดังกล่าวสู่บรรยากาศโดยการนำาไปใช้เป็นพลังงาน จึงถือว่าเป็น 
การลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ในเวลาเดียวกันด้วย 

• กลิน่ ระบบ CLBR จะช่วยลดปัญหาเรือ่งกลิน่เหมน็ท่ีเกดิจาก
นำ้าเสียจากกระบวนการผลิต เนื่องจากเป็นระบบปิด

• สุขอนามัยของพนักงานและชุมชนใกล้เคียงดีขึ้น เป็นการ 
แก้ปัญหาจากต้นเหตุ โดยการขจัดกลิ่นรบกวนและของเสีย 
จากกระบวนการผลิต

นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัให้ความสำาคัญต่อการดแูลรกัษาและอนรุกัษ์ 
สิง่แวดล้อม โดยจะดำาเนนิการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
มกีารตดิตามประเมนิผลและทบทวนเพือ่การพฒันาอย่างต่อเนือ่ง 
และได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน 
มอก. 14001-2548 (ISO 14001 : 2004) และให้เป็นอตุสาหกรรม
สีเขียวระดับ 3 (ระบบสีเขียว) ซึ่งเป็นระบบที่แสดงศักยภาพของ
การเป็นมติรกับสิง่แวดล้อมจากกระทรวงอตุสาหกรรม นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบบำาบัดของเสียจากกระบวนการผลิต เพื่อ
บำาบดัมลพษิให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม 
อาทิ ระบบบ่อบำาบัดนำ้าเสียด้วยวิธีธรรมชาติบนเนื้อที่ประมาณ 
50 ไร่ และระบบบำาบัดอากาศเสียด้วยเครื่อง Wet Scrubber 
และ Cyclone Scrubber เพือ่ทำาการดกัจบั ฝุ่นละอองต่างๆ รวมทัง้ 
ควนัจากการเผาไหม้ก่อนระบายออกจากโรงงาน โดยมวีศิวกรและ
ทีป่รกึษาผูช้ำานาญงานดำาเนนิการตรวจสอบ แก้ไข และปรบัปรงุระบบ
ให้ทำางานอย่างปกติตลอดเวลา
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7.  การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนใกล้เคียงโรงงานเสมอมา โดยได้กำาหนดแนวปฏิบัติในเรื่องชุมชน 
และสังคมไว้ดังนี้
1. ไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม
2. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน รวมทั้งให้การสนับสนุนในกิจกรรมของชุมชน ที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์
3. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม ในการพัฒนาชุมชนและสังคม ดังนี้

โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำาประปา

บรษิทัฯ ได้ส่งทมีช่างเครือ่งกลไปทำาการปรบัปรงุท่อระบายนำา้ทิง้ของ
ระบบผลิตนำ้าประปาให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ที่บ้านวังหิน หมู่ท่ี 18 
อำาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งดำาเนินการสร้างและติดตั้ง
โครงพรางแสง บริเวณที่ใช้ในการผลิตนำ้าประปา เพื่อพรางแสงแดด
ส่องบ่อพักนำ้า และลดการเกิดตะไคร่นำ้า        

โครงการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-Money Card  

บริษัทฯ เปิดรับให้เกษตรกรทำาการลงทะเบียนในการจองคิวขาย 
หัวมันสำาปะหลังให้กับบริษัทฯ เพื่อให้เกษตรกรม่ันใจในการปลูก 
มนัสำาปะหลงัและมตีลาดรบัซือ้ทีแ่น่นอนและได้รับราคาประกนัขัน้ตำา่ 
โดยบริษัทฯ สามารถวางแผนการรับซื้อหัวมันสำาปะหลังให้เป็นไป 
ตามแผนงานอย่างต่อเนือ่ง โดยระบบจองควิในการขายหวัมนัสำาปะหลัง 
และการจ่ายเงินค่าหัวมันสำาปะหลังผ่านระบบ e-Money Card  
ของธนาคารที่บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ  
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กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

บรษิทัฯ จดักจิกรรมส่งเสรมิวฒันธรรมต่อเน่ืองทุกปี อาทิ งานประเพณี
แข่งเรอืพมิาย หมูท่ี ่8, 11, 18 และ 20 อำาเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา 
เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามในพื้นที่ ให้คงอยู่
ต่อไป  

โครงการขุดลอกคลองทำาแก้มลิงกักเก็บน้ำา

บรษิทัฯ ได้เข้าร่วมโครงการขดุลอกคลองทำาแก้มลงิกกัเกบ็นำา้ โดยการ
ลอกวัชพืชในอ่างเก็บนำ้าสาธารณะ อำาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เป็นการลดปัญหาภัยแล้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี อันเป็นผลจาก 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของโลก และได้รบัการยอมรบัเรือ่ง
การใช้นำ้าร่วมกับชุมชน  

โครงการฝึกอบรมสมาชิกชาวไร่มันสำาปะหลัง

บรษัิทฯ จัดให้มหีลกัสตูรฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรทีเ่ป็นสมาชกิชาวไร่
มันสำาปะหลังกับโรงงานท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือส่งเสริม 
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคนิคด้านการปลูกและการเพิ่มผลผลิต 
มันสำาปะหลัง และการขับรถอีแต๋นอย่างถูกต้องปลอดภัย  

โครงการแจกท่อนพันธ์ุมันสำาปะหลังให้แก่สมาชิกชาวไร่มันสำาปะหลัง

บริษัทฯ ได้แจกท่อนพันธุ์มันสำาปะหลังที่มีมาตรฐานรับรองให้แก่
เกษตรกรที่เป็นสมาชิกชาวไร่มันสำาปะหลัง เพื่อให้เกษตรกรนำาไป
ขยายพันธุ์และเพาะปลูก ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร และ
มพีนัธุม์นัสำาปะหลงัในการเพาะปลกูทีด่แีละได้รบัการรบัรองพนัธ์ุจาก
หน่วยงานรัฐ เพื่อผลผลิตมันสำาปะหลังที่ดีขึ้น    
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โครงการกั้นฝายน้ำาล้น

บริษัทฯ สนับสนุนโครงการกั้นฝายนำ้าล้น ห้วยหลวงเพื่อการเกษตร 
บ้านจำาปา ตำาบลเชียงยืน อำาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อส่งเสริม
การเพาะปลูกของเกษตรกร  

โครงการกิจกรรมจิตอาสาประชารัฐพัฒนาแหล่งน้ำา

บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการกิจกรรมจิตอาสาประชารัฐพัฒนาแหล่งนำ้า 
พื้นที่คลองลัด ตำาบลท่าข้าม อำาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ในการขุดลอกคูคลอง กำาจัดผักตบชวา วัชพืช และสิ่งปฏิกูลอื่นๆ  
ที่กีดขวางทางนำ้า   

โครงการ 70 ปี ไทยวารักษ์ป่า

บริษัทฯ มุ ่งหวังให้พนักงานมีความสำานึกรับผิดชอบในเรื่องของ 
สิง่แวดล้อม เช่น โครงการ 70 ปีไทยวารกัษ์ป่า ซ่ึงพนกังานได้ร่วมปลูก
ต้นโกงกาง บรเิวณป่าชายเลน ณ วดัคลองโคลน จงัหวดัสมทุรสงคราม 
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ 

การมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน  

บริษทัฯ ส่งเสรมิและสนบัสนุนการศึกษาของเยาวชน ซึ่งเปน็รากฐาน
สำาคญัของการพฒันาสงัคมทีย่ัง่ยนื ด้วยการมอบทนุการศกึษาแก่บตุร
ของพนกังานบริษัทฯ ทีม่คีวามประพฤตดิ ีผลการเรยีนด ีแต่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์  
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โครงการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

บริษัทฯ ดำาเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านทาง 
แอปพลิเคชั่นที่บรรจุอยู่ในเครื่องแทปเล็ต สำาหรับนักเรียนประถม
ศึกษาปีที่ 1-6 ประกอบด้วยวิชาภาษาอังกฤษจำานวน 4 ชั่วโมงต่อ
สปัดาห์ โดยเป็นหลกัสตูรพฒันาทกัษะทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน ซึ่งนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน 
ด้วยระบบที่ออกแบบให้นักเรียนและคุณครูเจ้าของภาษาสามารถ 
พูดคุยสนทนาระหว่างกันได้

โครงการต่อเนื่อง
โครงการแปลงใหญ่ประชารัฐ เกษตรสมัยใหม่

โครงการแปลงใหญ่ประชารัฐ เกษตรสมัยใหม่ มันสำาปะหลัง ตำาบล
นิคมสร้างตนเอง อำาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยโครงการ
เกษตรสมยัใหม่แปลงใหญ่ เกษตรกรจะสามารถลดต้นทนุในการปลกู
และเพิม่ผลผลติในการปลกูจากการใช้ระบบนำา้หยดและการปลูกโดย
แบบธรรมชาติ (ใช้นำ้าฝน) ใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี ท่ีได้รับจาก 
การถ่ายทอดสร้างต้นแบบแปลงใหญ่มันสำาปะหลังเพื่อขยายผล 
ความสำาเร็จสู่ชุมชนอื่นๆ ทั้งนี้ ในปี 2560 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
เพิม่ขึน้จากพืน้ทีป่ระมาณ 1,700 ไร่ มาเป็น 2,800 ไร่ ที ่อำาเภอพมิาย 
จงัหวดันครราชสมีา และบรษิทัฯ ได้เข้าร่วมโครงการฯ เพิม่ที ่อำาเภอเมอืง 
จังหวัดอุดรธานี อีกประมาณ 2,000 ไร่ ท่ีได้เข้าร่วมโครงการฯ  
ที่อำาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ในปี 2559 - 2560 ซ่ึงได้รับ 
ผลผลิตที่สูงกว่าเดิม    

โครงการโรงเรียนในโรงงาน  

บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับสำานักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้พนักงานที่ต้องการเพิ่มพูนความรู ้และวุฒิการศึกษา  
ซึ่งสามารถพัฒนาทักษะของพนักงานได้ โดยโครงการโรงเรียนใน
โรงงานนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2559 
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