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ไทยวาเกษตรยั่งยืน 
(Model Farm at School) 

Phase 1 
ปลูกต้นกล้าแห่งความพอเพียง	 	
ปลูกแปลงเกษตรต้นแบบในโรงเรียน

หนึ่งในโครงการ Sustainable Supply Chain เพื่อปลูกจิตสำานึกให้เยาวชน

รุ่นใหม่รักเกษตรกรรมและเข้าใจการทำาเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำาริ 

เป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรในชุมชนได้นำาไปพัฒนาพื้นที่เพาะปลูก 

และสร้างเกษตรกรที่มีศักยภาพกลับคืนสู่ชุมชน

1.	 แปลงบุกไข่
2.	 แปลงมันสําปะหลัง
3.	 โรงเพาะชํา,	โรงปุ๋ย,	โรงไส้เดือน
4.	 เล้าหมูหลุม
5.	 โรงเรือนผักยกแคร่
6.	 แปลงผักอายุสั้น
	 สําหรับให้นักเรียนทําการทดลอง
7.	 แนวปลูกกล้วย
8.	 อุโมงค์ผักไม้เลื้อย	เช่นฟัก
	 มะระ	บวบ	ฯลฯ
9.	 ซุ่มปลูกเสาวรส
10.	แนวปลูกมันสําปะหลัง
11.	ไม้ผล	มะม่วง	ส้มโอ	ฯลฯ
12.	แปลงสมุนไพรและผักสวนครัว
	 เช่น	หมิ้น	ตะไคร้	ฯลฯ
13.	แปลงผัก	เช่นแผงกวา	ถั่วฝักยาว	ฯลฯ
14.	ผลไม้เงาะ
15.	ไม้ยืนต้น

*	ปลูกผักสวนครัวแซมไว้ทั่วแปลงระหว่าง	
ไม้ต้นโต	เช่น	พริกขี้หนู	ข่า	ฯลฯ	
**	ไม้ป่า	จะปลูกกระจายไว้ทั่วโรงเรียน



รู้รับผิดชอบ | เปิดกว้าง หลากหลาย | น้ำาหนึ่งใจเดียว | ยึดมั่นสัญญา | เปิดเผย ยอมรับ

ค่านิยมองค์กร

พันธกิจองค์กร 
เราจะผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมี่ยม

เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า	
และทํางานด้วยความภาคภูมิ	ซื่อสัตย	์และมั่นคง “

“ วิสัยทัศน์องค์กร
ผู้นําในภูมิภาคของผลิตภัณฑ์แป้งมันสําปะหลัง

และผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง



ได้รับการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทให้อยู่ใน
ระดับดีมาก	“Very	Good	CG	Scoring”	
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
(Thai	Institute	of	Directors:	IOD)

ต่อต้านคอร์รัปชั่น

การดำาเนินงานโดดเด่นด้านความยั่งยืน

หุ้นยั่งยืน

Sustainability Disclosure Award

เป็นปีที่สองที่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน	100	บริษัทจดทะเบียน
ที่มีการดําเนินงานโดดเด่นด้านความยั่งยืน	(ESG100)	
จากสถาบันไทยพัฒน์

เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต	(Collective	Action	Coalition)	
พร้อมร่วมแสดงพลังไม่ทนต่อการทุจริต	
ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล	(ประเทศไทย)

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ในปี 2562

เป็นปีแรกที่ได้รับรางวัล	
Sustainability	Disclosure	Award	
จากสถาบันไทยพัฒน์

เป็นปีแรกที่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน	
(Thailand	Sustainability	Investment:	THSI)	
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Very Good CG Scoring



ผลิตภัณฑ์รสชาติยอดเยี่ยม

มาตรฐาน FSSC 22000

เวทีประชุมวิชาการนานาชาติ

ร่วมเป็นแรงขับเคลื่อนในเวทีประชุมวิชาการนานาชาติ	
The	7th	International	Conference	on	Bio	-	Based	Polymers	(ICBP	2019)	
ภายใต้หัวข้อเรื่อง	Bio-Based	Polymers	for	Bio-Circular-Green	Economy	
ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับการรับรองมาตรฐาน	FSSC	22000	(Food	Safety	System	Certification	22000)	
ซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยทางอาหารได้รับการยอมรับทั่วโลก

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	ได้รับรางวัลรสชาติยอดเยี่ยม	(Superior	Taste	Awards)	
จาก	International	Taste	Institute	การรับรองสัญลักษณ์โภชนาการ	(Healthier	Choice)	
จากมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ	สถาบันโภชนาการ	มหาวิทยาลัยมหิดล	และการรับรองจากคณะแพทยศาสตร	์
โรงพยาบาลรารมธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	ว่าสามารถช่วยรักษาสมดุลของระดับน้ําตาลในเลือด
ช่วยสร้างสมดุล	(Low	GI)	ให้แก่ร่างกาย



การพัฒนาธุรกิจให้เติบโต
อย่างแข็งแกร่งควบคู่ไปกับ
การสร้างคุณค่าร่วมกับ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน

ไทยวา

เคียงคู่สังคมไทย
มาตลอดระยะเวลากว่า 72 ปี



6
ภาพรวมของไทยวา
6	 สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8	 ภาพรวมของไทยวา	ห่วงโซ่คุณค่า			

	 และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

12
การดำาเนินงานด้านความยั่งยืน
ของไทยวา
12	 การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่ไทยวา
14	 การมีส่วนร่วมต่อผู้มีส่วนได้เสียและ		
	 ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สําคัญ
17	 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(SDGs)
18	 ขอบเขตผลกระทบของประเด็นที่มี

	 นัยสําคัญ	

22
การกำากับดูแลกิจการที่ดี
23	 การกํากับดูแลกิจการสู่ความยั่งยืน
	 และการบริหารจัดการความเสี่ยง
26	 การต่อต้านทุจริต	และคอร์รัปชั่น

29
การพัฒนาเกษตรกร 
30	 การบริหารจัดการและพัฒนาห่วงโซ่	
	 อุปทานอย่างยั่งยืน

35	 การจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ

43
การพัฒนาโรงงาน & ชุมชนสีเขียว 
44	 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
47	 การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	
	 ตลอดกระบวนการผลิต

56	 การพัฒนาสังคมและชุมชน

59
การพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัว
พนักงาน 
60	 การพัฒนาบุคคลากร
63	 สิทธิมนุษยชน	และการปฏิบัติต่อ	 	

	 แรงงานอย่างถูกต้อง

64
การวิจัยอาหาร Organic & Healthy 
65	 นวัตกรรมต่อกระบวนการ	
	 ผลิตภัณฑ์	และบริการ
66	 การยกระดับคุณภาพ	และความ	 	

	 ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร

72
ภาคผนวก
71	 เกี่ยวกับรายงานเพื่อความยั่งยืนฉบับนี้

73	 ดัชนีข้อมูลตามตัวชี้วัด	GRI	

สารบัญ



สารจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานฉบบัน้ีเป็นเป็นรายงานการพฒันาความยัง่ยนืฉบบัที ่2 

ของไทยวา ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะดำาเนิน

ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้น 

ให้กบัผูบ้รโิภคของเรา บคุลากรของเรา และชมุชนของเรา เรามี 

ความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมแบ่งปันเรื่องราวการเดินทาง

ขององค์กร และหวังว่าจะเป็นอีกแรงบันดาลใจที่สามารถ 

เปิดใจให้ทุกท่านมาร่วมพัฒนาไปกับเรา

ไทยวาถูกขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์หลักในการส่งมอบผลิตภัณฑ์

สู ่ผู ้บริโภคทั่วโลก ผ่านการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ 

ส่งเสริมการสร้างความยั่งยืนตั้งแต่กระบวนการปลูกไปจนถึง

มือผู้บริโภค จากวิสัยทัศน์เพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กรชั้นนำา

แห่งศตวรรษที่ 21 ที่มีการจัดจำาหน่ายสินค้าแล้วครอบคลุม

กว่า 25 ประเทศท่ัวโลก พร้อมมุง่มัน่ดำาเนนิกจิกรรมกบัผูม้ส่ีวน

ได้ส่วนเสียของเราในทุกด้านของห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่กระบวน 

การปลูก การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต ห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจน

การจัดส่งสินค้า การให้บริการลูกค้าและผู้บริโภคของเราอยู่

บนพื้นฐานความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกัน เพื่อตอบ

สนองความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกด้วยผลิตภัณฑ์อาหาร 

ทีด่ทีีส่ดุ ไม่ว่าจะเป็นแป้งมนัสำาปะหลงั แป้งถัว่เขยีว แป้งข้าวเจ้า 

และผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งอื่นๆ ส่งตรงจากภูมิภาคสู ่

ผู้บริโภคทั่วโลก นอกจากนี้เรายังพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อ

เนือ่ง ได้พฒันากว่า 14 โครงการในปี 2562 ภายใต้กลยทุธ์หลกั 

การพัฒนาเกษตรกร การพัฒนาโรงงานและชุมชนสีเขียว การ

พัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวพนักงาน และการวิจัยอาหาร 

ออร์แกนิคและอาหารเพื่อสุขภาพ

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน
SUSTAINABILITY REPORT 20196

ภาพ
รวมของไทยวา



ตัวอย่างโครงการพัฒนาเกษตรกรที่สำาคัญต่างๆ ที่เราได้

ริเริ่มในปีนี้คือ โครงการไทยวาเกษตรยั่งยืน ที่อำาเภอแม่สอด  

จดุประสงค์เพือ่ส่งเสรมิการทำาเกษตรอนิทรย์ีและปลกูจติสำานกึ 

ให้เยาวชนมีความรับผิดชอบต่อสังคม และโครงการส่งเสริม 

ระบบชลประทานนำา้หยดสำาหรบัสมาชกิชาวไร่ไทยวา นอกจากนี้ 

ภายใต้การพัฒนาโรงงานและชมุชนสเีขยีว เราได้รเิริม่โครงการ

โซลาร์รูฟที่โรงงานบางเลน ซึ่งเป็นการใช้เชื้อเพลิงจากแหล่ง

พลังงานสะอาด เพื่อทดแทนการใช้ซัลเฟอร์ในกระบวนการ

ผลิต พร้อมให้ความสำาคัญกับการใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากกุญแจสำาคัญของของเราอยู่บน 

พ้ืนฐานการสร้างคุณค่าร่วมให้กับชุมชนท้องถิ่น ตั้งแต่การ

ทำาการเกษตรสู่กระบวนการผลิต เรามีความมุ่งมั่นในการผลิต

อาหารตามมาตรฐานสูงสุดของความปลอดภัยของอาหาร 

คณุภาพและสิง่แวดล้อม และมาตรฐานด้านสขุภาพ อย่างเป็น

ทีส่ดุ ในปี 2562 เราได้ให้ความสำาคญัด้านพลงังานทดแทนมาก

ขึ้น โดยทำาหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นอกจากนี้ ไทยวามีความภาคภูมิใจอย่างมากที่ได้รับการ 

คัดเลือกให้อยู ่ในรายชื่อหุ ้นยั่งยืน ปี 2562 “Thailand  

Sustainability Investment (THSI)” โดยตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการดำาเนินกิจการ

สู่เป้าหมายความยั่งยืนขององค์กร รวมถึงการตรวจสอบและ

ติดตาม ผ่านกลยุทธ์การพัฒนาเกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม  

ความปลอดภัย และสุขภาวะอนามัย นอกจากนี้เรายังได้รับ

การคัดเลือกให้อยู่ใน ESG100 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน และเป็น

ปีแรกที่ได้รับรางวัล Sustainability Disclosure Award จาก

สถาบนัไทยพฒัน์ อีกทัง้ได้รับการประเมนิการกำากับดูแลกจิการ

บริษัทให้อยู่ในระดับดีมาก “Very Good CG Scoring” ใน 

ปี 2562 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

ซึง่รางวัลดงักล่าวถอืเป็นเครือ่งยนืยนัถงึความมุง่มัน่ของไทยวา

ที่ตั้งใจขับเคลื่อนสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กรต่อไป

อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารถือเป็นหนึ่งในการส่งออกที่

สำาคญัทีส่ดุของภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ และเป็นกญุแจ

สำาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เรามีความมุ่งม่ันใน

การสร้างมูลค่าเพิ่ม ตั้งแต่กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากไร่ 

ไปสู่ผู้บริโภค โดยความสำาคัญตั้งแต่กระบวนการเพ่ิมมูลค่า 

คิดค้นนวัตกรรม และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดทุกขั้นตอน 

ในฐานะคู่ค้าทางธุรกิจที่สำาคัญต่อเกษตรกร และพันธมิตร

ชุมชนท้องถ่ิน เรามคีวามตัง้ใจท่ีจะสนบัสนนุผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี

ทั้งหมด ผ่านวิสัยทัศน์ การสร้างมูลค่าร่วมกัน ซึ่งถือเป็นความ

รับผิดชอบส่วนสำาคัญส่วนหนึ่งของไทยวา

นี่ถือเป็นการตีพิมพ์ครั้งท่ีสองของรายงานความยั่งยืนของ

เรา ท่ีเกิดมาจากความตั้งใจอย่างแรงกล้าของทีมงานของเรา  

ผู้ร่วมงานของเรา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา สุดท้ายนี้ 

ผมขอขอบคุณอีกครั้งสำาหรับการสนับสนุน ข้อเสนอแนะ และ

การให้กำาลงัใจท่ีผ่านมา ในฐานะของไทยวา เราพร้อมจะพฒันา

ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป

นายโฮ เรน ฮวา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ภาพรวมของไทยวา 
ห่วงโซ่คุณค่า และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
บริษัทไทยวาดำาเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารเคียงคู่สังคมไทยมาตลาดระยะเวลากว่า 72 ปี ด้วยความมุ่งมั่นในการ

พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน

โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีลักษณะการประกอบธุรกิจภายใต้ธุรกิจหลัก 2 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจแป้งมันสำาปะหลัง และธุรกิจอาหาร

ด้วยห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ตั้งแต่คู่ค้าทางธุรกิจ ตลอดจนสังคม ลูกค้า  

และผู้บริโภค บริษัทฯ จึงให้ความสำาคัญต่อการบริหารจัดการธุรกิจตามมาตรฐานสากลและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย

ตลอดกระบวนการผลติเพือ่ให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑ์ทีเ่ป่ียมไปด้วยคณุภาพ ปลอดภัยต่อการบรโิภค อกีทัง้ยงัเป็นมติรต่อชมุชน และ

สิ่งแวดล้อม

Expertise	&	Support
for	Farmers

Providing	ongoing	
R&D	and	expertise	for	

suppliers

Investing	in	local	
Manufacturing	plants

Building	brands	
through	responsible	

marketing

Increasing	volume	&	
value	of	sales

การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

1
STEP STEP STEP STEP STEP 

2 3 4 5

Inbound 
Logistics  

Services
Markering 

& Sales
Outbound 
Logistics

Operations

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน
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ภาพ
รวมของไทยวา



ห่วงโซ่คุณค่า

เกษตรกรรมที่ยั่งยืน
และการพัฒนาชนบท

สิ่งแวดล้อม	การผลิต	
และบุคลากร	

โรงงานสีเขียว	

•	การจัดหาวัตถุดิบ	 	
	 เพื่อการผลิตอย่าง	
	 มีประสิทธิภาพ	 	
	 และเพียงพอ	

ความชำานาญ 
และการสนับสนุน

สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องให้

กับคู่ค้าของบริษัท

การลงทุนใน
โรงงานผลิต

สร้างแบรนด์ด้วย
การตลาดอย่างมี
ความรับผิดชอบ

การเพิ่มปริมาณและ
มูลค่าการขาย

ประโยชน์ต่อไทยวา

ประโยชน์ต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย

•	การพัฒนาความ	
	 สัมพันธ์ระหว่าง	
	 ชุมชนและคุณภาพ	
	 ของผลิตภัณฑ์

•	การเพิ่ม	 	
	 ประสิทธิภาพ
	 การผลิต	/

•	การลดต้นทุนใน	
	 การผลิตและการ
	 จัดจําหน่าย

•	การขยายตลาด	/		
	 ความหลากหลาย	
	 ของผลิตภัณฑ์	

•	การเข้าสู่ตลาดใหม่	
	 และตลาดเกิดใหม่	

•	ภาพลักษณ์ที่ดี	/		
	 การสร้างแบรนด์

•	สร้างผลตอบแทน	
	 แก่ผู้ถือหุ้น	

•	การเติบโตของ
	 ยอดขาย	

•	การเป็นผู้นําตลาด

•	คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

•	ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ	

•	 ให้ความรู้แก่เกษตรกร
	 ในการใช้	และใช้	
	 เทคโนโลยี	

•	ความหลากหลาย	
	 ของพันธุ์พืช	
	 เมล็ดพันธุ์	และการ	
	 เพาะปลูกพืช	

•	การพัฒนา	
	 เศรษฐกิจท้องถิ่น	

•	การสร้างงานใน	
	 ชุมชนท้องถิ่น	

•	การลดผลกระทบ	
	 ของสิ่งแวดล้อม	

•	การเข้าถึง	
	 ผลิตภัณฑ์ที่ม	ี
	 คุณค่าทาง	
	 โภชนาการที่เพิ่มขึ้น	

•	สร้างความพอใจให้	
	 ผู้บริโภค

•	การบริโภคสินค้า
	 ที่มีคุณภาพ	

•	สร้างการลงทุน
	 ในท้องถิ่นและการ	
	 เติบโตทางเศรษฐกิจ

ผลิตภัณฑ์และ
ผู้บริโภค	

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
และผู้บริโภค	

การพัฒนาการเกษตร
และชนบท	
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เวียดนาม
Cu	Chi	I	Ho	Chi	Minh
Tay	Ninh

กัมพูชา
Oddar	Meanchey

รวมประเทศที่ส่งออก

ไทยวาขยายกิจการไปยังประเทศต่างๆ
โดยขึ้นกับโอกาสและศักยภาพของแต่ละประเทศ	โดยปัจจุบันบริษัทฯ

•	 มโีรงงานและสาขา
	 ครอบคลุมกว่า	
	 4	ประเทศ

โรงงานและสาขาท้ัหมด

14

2

จีน
Shanghai

ไทย
Bangkok	|	Kalasin
Kamphaeng	Phet	|	Nakhon	Phatom
Nakorn	Ratchasima	|	Udon	Thani
Rayong	|	Tak

•	 ส่งออกไปมากกว่า	
	 26	ประเทศทั่วโลก

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน
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	 China	 Myanmar	 Thailand	 Laos	

	 Cambodia		 Vietnam	 Taiwan	 Hong	Kong	 	

	 Korea	 Japan	 Philippines	 Brunei	

	 Malaysia	 Singapore	 Australia
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	 Bahrain	 Canada	 Czech	Republic	 	England	 	

	 Finland	 Germany	 Israel	 	Mauritius	

	 Netherlands		 Poland	 Russia	 	Sweden	

	 UAE		 USA				
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TWPC CSV

FARMER
FARMER 
DEVELOPMENT
Expertise	&	support	
for	farmers

1

FACTORY
GREEN FACTORY
AND COMMUNITY
“Zero	Waste”	
manufacturing
plants

2

FAMILY
FAMILY WORK
AND LIFE BALANCE
People	&	human
rights	and	compliance

3

FOOD
ORGANIC FOOD AND 
HEALTHY FOOD R&D
Building	brands	
through	responsible
marketing

4

ความรับผิดชอบต่อสังคมสู ่ความยั่งยืนมี

ความสำาคัญต่อศักยภาพของธุรกิจและการ

เติบโตของไทยวาเป็นอย่างมาก เพราะการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนนับเป็นกลยุทธ์สำาคัญที่

จะทำาให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวิสัยทัศน์

ในการเป็นผู้นำาในภูมิภาคของผลิตภัณฑ์

แป้งมันสำาปะหลังและผลิตภัณฑ์อาหาร

จากแป้ง ด้วยตระหนักดีว่าบริษัทฯ ไม่

เพียงแต่นำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ 

ท่ีมีคุณค ่าและปลอดภัยต ่อลูกค ้าและ 

ผู ้บริโภคเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทหน้าที่

ความรับผิดชอบในการสร้างมาตรฐานใน

ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมในทุกด้านของ

ดำาเนินงานทั้งหมดในห่วงโซ่อุปทานอีกด้วย 

ภายใต้กลยุทธ์ความยั่งยืนของไทยวา หรือ 

การสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดกระบวนการ

ผลิตตั้งแต่เริ่มปลูกไปจนถึงมือผู ้บริโภค  

(Creating Value from Farm to Shelf) 

ทีส่นบัสนนุและผลกัดันให้เกิดการขบัเคลือ่น

การเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ ที่ส่งเสริมให้

เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการดูแล

กิจการที่ดี บริษัทฯ มีแนวทางการดำาเนิน

กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมสู ่ความ

ยั่งยืน โดยคำานึงตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ 

ไปจนถึงผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค 

บริษัทฯ ได้จัดทำารายงานเพื่อความยั่งยืน

ภายใต้แนวทาง Creating Shared Value 

(CSV) ซึ่งช่วยให้เราสามารถระบุเป้าหมาย

ได้อย่างชัดเจน และสามารถเพิ่มมูลค่าให้

กับองค์กรได้มากที่สุด โดยบริษัทฯ ได้มีการ

กำาหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้  

3 จุดมุ่งหมาย คือ

• แหล่งวัตถุดิบที่ยั่งยืน 

• ช่วยพัฒนาชุมชนที่ให้ชีวิตมีสุขภาพ 
 ดีขึ้น รวมถึงการหมุนเวียนทรัพยากร 
 กลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

•  ยกระดับคุณภาพชีวิตและนำาไปสู ่
 อนาคตที่มีสุขภาพดีขึ้น 

โดยบรษิทัฯ ได้แบ่งภารกจิในการดำาเนนิงาน 

ออกเป็น 4 กลยุทธ์หลัก คือ การพัฒนา

เกษตรกร (Farmer Development) การ

พัฒนาโรงงาน & ชุมชนสีเขียว (Green 

Factory and Community) การพัฒนา

คุณภาพชีวิตครอบครัวพนักงาน (Family 

Work and Life Balance) และการวิจัย

อาหาร Organic & Healthy (Organic 

Food and Healthy Food R&D) เพือ่สร้าง

ผลตอบแทนทีเ่หมาะสมต่อผูถ้อืหุน้ สขุภาพ

อนามัยที่ดีของผู้บริโภค อาชีวอนามัยและ

คุณภาพชีวิตของพนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ 

ตลอดจนสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

การพัฒนาเพื่อ
ความยั่งยืนที่ไทยวา

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน
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FARMER
FARMER 
DEVELOPMENT
Expertise	&	support	
for	farmers

FACTORY
GREEN FACTORY
AND COMMUNITY
“Zero	Waste”	
manufacturing
plants

FAMILY
FAMILY WORK
AND LIFE BALANCE
People	&	human
rights	and	compliance

FOOD
ORGANIC FOOD AND 
HEALTHY FOOD R&D
Building	brands	
through	responsible
marketing

Creating Value from Farm to Shelf

Ambitions

CSV Impact Areas

How we make an impact (Issues)

แหล่งวัตถุดิบที่ยั่งยืน	 ช่วยพัฒนาชุมชนที่ให้ชีวิตมีสุขภาพ	
ดีขึ้น	รวมถึงการหมุนเวียนทรัพยากร
กลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	

-		 การปกป้องสิ่งแวดล้อม	
-		 การเคารพสิทธิมนุษยชน	
-		 การส่งเสริมการจ้างงานที่ดี

	 และความหลากหลาย	

ยกระดับคุณภาพชีวิตและนําไปสู่
อนาคตที่มีสุขภาพดีขึ้น	

-	 ส่งเสริมการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มี	
	 คุณภาพ	
-		 สร้างแรงบันดาลใจในการดําเนิน	
	 ชีวิตสมัยใหม	่
-		 การแบ่งปันและการใช้ความรู้	

	 ด้านโภชนาการ	

การพัฒนา
ห่วงโซ่คุณค่า

โรงงานสีเขียว
และความยั่งยืน
ด้านสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนา
ชุมชน

สิทธิมนุษยชน 
และการกำากับดูแล

กิจการที่ดี 
นวัตกรรมและโภชนาการอาหาร

-		 การสร้างและแบ่งปันความรู้
	 และ	ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
	 สมัยใหม่
-		 ปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานระดับ	
	 สากลเพื่อสร้างความยั่งยืน
	 และมีประสิทธิภาพ	
-		 การเสริมสร้างชีวิตที่ดีในชนบท	
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คู่ค้าทางธุรกิจ /เกษตรกร
ช่องทางการมีส่วนร่วม
1.  การประชุมคู่ค้า
2.  การลงพื้นที่เยี่ยมเยียน 
3.  กิจกรรมพัฒนาเกษตรกร / 
 CSR
4.  Mobile Application
 (Recult)

ตัวอย่างของประเด็น
• คุณภาพและความปลอดภัย
 ของอาหาร
• การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 ของคู่ค้าและเกษตรกร
• ความรู้ทางเทคโนโลยี
 สำาหรับเกษตรกร
• การกำากับดูแลกิจการที่ดี

ตัวอย่างการตอบสนองของบริษัท
• การส่งเสริม ดูแล ฝึกอบรมให้กับคู่ค้าและเกษตรกร  
 ให้เพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการและ
 กระบวนการเพาะปลูก
• การรับซื้ออย่างเป็นธรรม
• การพัฒนาความหลากหลายของสินค้าให้ตรงกับ
 ความต้องการของตลาด
• สนับสนุนเครื่องมือการเพาะปลูกเพื่อช่วยลด
 การใช้แรงงานและเวลา

สามารถศึกษารูปแบบและวิธีการตอบสนองของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้
ที่บท “การพัฒนาเกษตรกร” และ “การบริหารจัดการนำ้า”

หน่วยงานภาครัฐ
ช่องทางการมีส่วนร่วม
1.  การรายงานและเปิดเผย
 ข้อมูลเกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจ
2.  ร่วมมือและสนับสนุนโครงการ
 ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
3.  งานสัมมนา

ตัวอย่างของประเด็น
• การปฏิบัติตามกฎหมายและ
 ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
• การเป็นตัวอย่างในการดำาเนิน
 ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ

ตัวอย่างการตอบสนองของบริษัท
• การดำาเนินงานตามกฎหมายและ
 ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
• สนับสนุนโครงการของภาครัฐ
 ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

สามารถศึกษารูปแบบและวิธีการตอบสนองของบริษัทฯ 
เพิ่มเติมได้ที่บท “การกำากับดูแลกิจการที่ดี”

ลูกค้าและผู้บริโภค
ช่องทางการมีส่วนร่วม
1.  แบบสำารวจความพึงพอใจ  
 ประจำาปี
2.  ศูนย์รับคำาร้องเรียนลูกค้า
3.  ช่องทางการติดต่อผ่านเว็ปไซด์
 www.thaiwah.com

ตัวอย่างของประเด็น
• การเข้าถึงผลิตภัณฑ์
 อาหารที่มีคุณภาพ
• คุณภาพและความ
 ปลอดภัยของอาหาร
• ข้อมูลฉลากผลิตภัณฑ์

ตัวอย่างการตอบสนองของบริษัท
• การสื่อสารให้ผู้บริโภคเข้าใจเกี่ยวกับ
 โภชนาการ และฉลากผลิตภัณฑ์
• เพิ่มช่องทางการสื่อสารการ
 ส่งเสริมการขาย
• พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้
 มาตรฐานทั้งคุณภาพและความปลอดภัย
• นำาเสนอผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ

สามารถศึกษารูปแบบและวิธีการตอบสนองของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ที่บท 
“การยกระดับคุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์”

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ	 เช่ือม่ันว่าการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นองค์ประกอบสําคัญท่ีจะช่วยวางแผนเชิงกลยุทธ์สู่การเป็นองค์กรแห่ง
ความยั่งยืน	ซึ่งครอบคลุมมิติทางเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	โดยมีการวิเคราะห์และจัดลําดับความสําคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
สําคัญของบริษัทฯ	ที่ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบจากการดําเนินธุรกิจ	ครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน
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ชุมชนและสังคม
ช่องทางการมีส่วนร่วม
1.  กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ / 
 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
2.  เปิดช่องทางรับข้อร้องเรียน
3.  การลงพื้นที่เยี่ยมเยียน

สามารถศึกษารูปแบบและวิธีการตอบสนองของบริษัทฯ 
เพิ่มเติมได้ที่บท “การพัฒนาสังคมและชุมชน”

ตัวอย่างการตอบสนองของบริษัท
• ดำาเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ
 และคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน 
 เช่นการตรวจสุขภาพเบื้องต้น
• ดำาเนินโครงการปลูกจิตสำานึกให้
 เยาวชนรุ่นใหม่รักเกษตรกรรม
• กำาหนดนโยบาลการจัดการพลังงาน 
 การจัดการของเสียอย่างชัดเจนป

ตัวอย่างของประเด็น
• การสร้างงานและพัฒนา
 เศรษฐกิจชุมชน
• การลดผลกระทบ
 สิ่งแวดล้อมในชุมชน

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
ช่องทางการมีส่วนร่วม
1.  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2.  การเยี่ยมชมกิจการประจำาปี
3.  การประชุมรายไตรมาส 
4.  กิจกรรม Opportunity Day /
 Roadshow ทั้งในและต่างประเทศ
5.  การสัมภาษณ์ผู้บริหารในวาระต่างๆ
6.  IR Website

ตัวอย่างของประเด็น
• การกำากับดูแลกิจการที่ดี
• การเปิดเผยข้อมูลอย่าง
 โปร่งใส ถูกต้อง ทันเวลา
• ความก้าวหน้าในการ
 ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความ
 ยั่งยืน

ตัวอย่างการตอบสนองของบริษัท
• การดำาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
• ความโปร่งใส และความเท่าเทียมกัน
 ของผู้ถือหุ้น
• กำาหนดนโยบาลลดความเสี่ยง
 อย่างชัดเจน

สามารถศึกษารูปแบบและวิธีการตอบสนองของบริษัทฯ 
เพิ่มเติมได้ที่บท “การกำากับดูแลกิจการที่ดี”

พนักงาน
ช่องทางการมีส่วนร่วม
1.  แบบสำารวจความผูกพันของพนักงาน
2.  ระบบสื่อสารทางอิเลคทรอนิกส์
 ภายในองค์กร (Intranet, 
 E-newsletter)
3.  กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ภายใน
 องค์กรอย่างต่อเนื่อง
4.  กิจกรรมประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 พบพนักงาน (CEO Town Hall)
5.  การประเมินผลงานประจำาปี

ตัวอย่างของประเด็น
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
• ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ 
 และสวัสดิการ
• การสร้างความผูกพันของพนักงาน

ตัวอย่างการตอบสนองของบริษัท
• การวิเคราห์แผนพัฒนา
 ศักยภาพและการประเมิน 
 Career Path ของพนักงาน
 ผ่านระบบ Performance 
 Management System (PMS)
• มีการปรับปรุงระบบการประเมิน
 พฤติกรรมการทำางานให้สอดคล้อง
 กับ Function การทำางานให้มากขึ้น
• การจัดการอบรมให้ความรู้และ
 ทักษะที่เหมาะสมกับความสนใจ

 
สามารถศึกษารูปแบบและวิธีการตอบสนองของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ที่บท 
“ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย” และ “การพัฒนาบุคคลากร”

สําหรับการจัดทํารายงานความย่ังยืนประจําปี	 2562	บริษัทฯ	 ได้รวบรวมประเด็นและข้อคิดเห็นจากความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย		
เพื่อรบัทราบความต้องการ	มมุมองความคดิเห็น	ข้อกังวล	ตลอดจนข้อเสนอแนะ	อนัจะนํามาใช้ในการพฒันาแนวปฏบิตัใิห้สอดคล้องกบั
การดําเนินงานด้านความยั่งยืนที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อไป	นอกจากนี้บริษัทฯ	ยังได้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจตัวแทนกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสียซึ่งประกอบด้วย	ผู้พัฒนาตลาดทุน	คู่ค้าทางธุรกิจ	ชุมชนและสังคม	ลูกค้าและผู้บริโภค	และนักลงทุน	พร้อมทั้งนําประเด็นที่มี
นัยสําคัญมาใช้ในการกําหนดเนื้อหาของรายงานความยั่งยืนฉบับนี้อีกด้วย
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ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำาคัญ
การจดัทำาการประเมนิประเด็นทีม่นียัสำาคญัทีส่ดุฉบบันีจ้ดัทำาขึน้จากการทำางานร่วมกนักบัผูม้ส่ีวนได้เสยีภายในและภายนอก โดย

พิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อประเมินประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยที่สำาคัญ วิเคราะห์ผู้มีส่วน 

ได้เสียทั้งภายในและภายนอก ตามแนวทางของ GRI Standards ควบคู่ไปกับการจัดอันดับความสำาคัญของความเสี่ยงต่อความ

ยั่งยืนและการวางแผนรับมืออย่างเหมาะสม โดยบริษัทฯ มีกระบวนการประเมินและประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยสำาคัญ ดังนี้

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ	สิ่งแวดล้อม	และสังคม สูง

สูง

ตํ่า
ตํ่า

ผล
กร
ะท
บต
่อผ
ู้มีส
่วน
ได
้เส
ีย
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135

	 4		 ความปลอดภัยและ	
	 	 อาชีวอนามัย
	
	 14		 ประสิทธิภาพ	
	 	 ของเครื่องจักร	
	 	 และกระบวนการผลิต	

	 17			 การใช้พลังงาน	
	 	 อย่างมีประสิทธิภาพ

	 3		 การต่อต้านทุจริต		
	 	 คอร์รัปชั่น

	 8		 การพัฒนา	
	 	 บุคลากร	

	 9	 การกํากับดูแล	
	 	 กิจการที่ดี

	 15		 การปฏิบัติต่อ	
	 	 แรงงานและสิทธิ	
	 	 มนุษยชน
	

	 5		 ความปลอดภัย
	 	 ของอาหาร
	
	 6		 นวัตกรรม

	13		 ความไว้วางใจ
	 	 ต่อ	Brand

	 1		 การบริหารห่วงโซ่	
	 	 อุปทาน
	
	 2		 การพัฒนเกษตรกร	

	 7		 การจัดหาวัตถุดิบ
	 	 อย่างมีประสิทธิภาพ

	16		 การเปลี่ยนแปลง	
	 	 สภาพอากาศ

	

	 10		 การบรหิารจัดการน้ํา
	
	 11		 การพัฒนา
	 	 สังคมชุมชน

	12		 การจัดการของเสีย	

การพัฒนา
ห่วงโซ่คุณค่า

การพัฒนาชุมชน
โรงงานสีเขียวและ
ความยั่งยืนด้าน

สิ่งแวดล้อม

สิทธิมนุษยชน และการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี

นวัตกรรมและ
โภชนาการอาหาร

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน
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ส่งเสริมโอกาสในการศึกษา
และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

และเท่าเทียม

ส่งเสริมการมีสุขภาพ
และความเป็นอยู่ที่ดี

ขจัดความยากจน

ส่งเสริมการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

และการจ้างงานที่มีคุณค่า

ส่งเสริมอุตสาหกรรม
และนวัตกรรมที่ยั่งยืน

ส่งเสริมการปรับตัวเมือง
และถิ่นฐานมนุษย์
อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมการบริโภค
และการผลิต
อย่างยั่งยืน

การรับมือ
การเปลี่ยนแปลง

สภาพทางภูมิอากาศ

ส่งเสริม
การใช้ระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข
ยุติธรรม	และไม่แบ่งแยก

การสร้างความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัทฯ	มุ่งมั่นที่จะนําความรู้	ความสามารถ	ประสบการณ์	และ
ความเชี่ยวชาญมาใช้ในการ	สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	

11	เป้าหมาย	จาก	17	เป้าหมาย	
ซึ่งสอดคล้องกับขีดความสามารถ	และศักยภาพของ

บริษัทฯ	ที่จะร่วมก้าวเดินสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ในทุกกระบวนการการผลิต
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ขอบเขตผลกระทบ
ของประเด็นที่มีนัยสำาคัญ 

การพัฒนาการเกษตร

1.	 การจัดหาวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ	

2.		 การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ	

3.		 การพัฒนาเกษตรกร

4.		 การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

5.		 การกํากับดูแลกิจการท่ีดี	

การพัฒนาโรงงาน & ชุมชนสีเขียว	

6.		 การพัฒนาสังคมชุมชน	

7.		 การบริหารจัดการนํ้า	

8.		 การจัดการของเสีย	

9.		 การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	

10.	ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	

11.	ประสิทธิภาพของเครื่องจักร	

	 และกระบวนการผลิต	

การพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวพนักงาน	

12.	การพัฒนาบุคลากร

13.	การต่อต้านทุจริต	คอร์รัปชั่น	

14.	การปฏิบัติต่อแรงงานและสิทธิมนุษยชน

การวิจัยอาหาร Organic & Healthy	

15.	นวัตกรรม	

16.	ความปลอดภัยของอาหาร	

17.	ความไว้วางใจต่อ	Brand

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน
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กว่า	72	 ปี	 ท่ีไทยวาเช่ือม่ันในการพฒันาคณุภาพชีวติ	 ผ่านการมุ่งคดิค้นนวตักรรมผลิตภัณฑ์ท่ีส่งเสรมิ
คณุภาพชีวติและความย่ังยืนของสังคม	บรษิทัฯ	มคีวามตั้งใจทีจ่ะใช้ผลิตภัณฑ์แป้งและอาหารจากแป้งเป็น
ส่ือกลางในการพฒันาชีวติในอาเซยีน	 และอกีหลายล้านชีวติทั่วโลกรวมถงึคูค้่าทางธุรกิจ	 ชุมชน	พนกังาน	
และผู้บรโิภค	 แรงบนัดาลใจในการพฒันาเป็นองค์กรทีมี่ความรบัผิดชอบต่อสังคมอย่างย่ังยืน	คอืการได้
เป็นส่วนหนึง่ในการสร้างคณุค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในทกุด้านของการผลิต	มคีวามรบัผิดชอบ
ในการสร้างมาตรฐานให้กับการดาํเนนิงานด้านสังคม	ส่ิงแวดล้อมและเศรษฐกิจ	ในทกุการดําเนนิงานและใน
ห่วงโซ่อุปทานท้ังหมดบนพื้นฐานการดูแลกิจการท่ีดี	ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย	มเีป้าหมาย
ในการขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงเชิงบวกให้เกิดขึน้กับท้ังอตุสาหกรรม	เพื่อท่ีเราจะสามารถสร้างผลติภัณฑ์
คณุภาพสูงท่ีอดุมไปด้วยคณุประโยชน์	สร้างอนาคตทีดี่ขึน้ให้กับคูค้่าทางธรุกจิและชุมชนโดยรอบและส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างเตม็ภาคภูมิ

ได้ให้ความสำาคัญกับภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างยิ่ง
ในการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย
ในการทำางานของพนักงาน และสิ่งแวดล้อม

ได้เล็งเห็นความสำาคัญในการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน 
เพื่อให้มีวัตถุดิบเข้าโรงงานอย่างสมำ่าเสมอ และช่วยให้
เกษตรกรมีรายได้และความเป็นอยู่ดีขึ้น

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน
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เจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการวิจัย ค้นคว้า ปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และกระบวนการผลิตให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจ 
สถาบันอาหาร และมหาวิทยาลัยชั้นนำา

บริษัทฯได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของครอบครัวพนักงาน
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บริษัทฯ	 มีความมุ่งม่ันท่ีจะดําเนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม	 ส่ิงแวดล้อม	 และกลุ่มผู ้มี
ส่วนได้เสีย	 ภายใต้การกํากับดูแลกิจการที่ดี	 และ
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ	 ทั้งนี้บริษัทฯ	 ได้ให้
ความสําคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	
ทุกกลุ่ม	 มีการดูแลให้ผู ้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ		
ของบริษัทฯ	 ได ้รับการปฏิบัติอย ่างเหมาะสม		
เสมอภาค	 และเป็นธรรม	 โดยเชื่อม่ันว่าการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดีซึ่งรวมถึงการให้ความสําคัญต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	 เป็นรากฐานสําคัญ	
ที่จะนําพาให้องค์กรประสบความสําเร็จได้อย่าง
ย่ังยืน	 อีกทั้งยังนํามาซึ่งความเช่ือม่ันและความไว้
วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย	ดงันั้น	เราจึงยึดม่ัน	
ดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของบรรษัทภิบาลท่ีดีด้วย
หลักความเป็นธรรม	 โปร่งใส	 และตรวจสอบได	้	
ความมีส่วนร่วม	ความรับผิดชอบ	

การกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

การกำากับดูแลกิจการที่ดี

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน
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การกำากับดูแลด้านความยั่งยืน
และการบริหารความเสี่ยง 

บริษทัฯ มคีวามมุง่มัน่ท่ีจะดำาเนนิธรุกจิด้วยความรับผิดชอบต่อ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้การกำากับ
ดูแลกจิการทีด่ ีและจรยิธรรมในการดำาเนนิธรุกจิ ทัง้นีบ้รษิทัฯ 
ได้ให้ความสำาคัญกับสิทธิของผู ้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ  
ทุกกลุ่ม มีการดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ ได้
รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เสมอภาค และเป็นธรรม โดย
เชือ่มัน่ว่าการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ซึง่รวมถงึการให้ความสำาคญั
ต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เป็นรากฐานสำาคัญท่ีจะนำาพา
ให้องค์กรประสบความสำาเร็จได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังนำามา
ซ่ึงความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  
ดังนั้น เราจึงยึดมั่นดำาเนินธุรกิจบนพื้นฐานของบรรษัทภิบาล
ที่ดีด้วยหลักความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ความมี 
ส่วนร่วม ความรับผิดชอบ 

เพ่ือการเตบิโตขององค์กรอย่างยัง่ยนืในอนาคต คณะกรรมการ 
บริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง เป็น “คณะกรรมการตรวจสอบบริหาร
ความเสี่ยง และกำากับดูแลกิจการ” เมื่อวันที่ วันที่ 6 สิงหาคม 
2562 และขยายขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบให้ครอบคลุม
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเพิ่มขอบเขต 
หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้  

คณะกรรมการ
การพัฒนาห่วงโซ่

คุณค่า

คณะกรรมการ
พัฒนาชุมชน

คณะกรรมการ
โรงงานสีเขียว
และความยั่งยืน
ด้านสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนและ
การกํากับดูแล
กิจการที่ดี

คณะกรรมการ
นวัตกรรมและ

โภชนาการอาหาร

• กำากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตาม 
 นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

• ทบทวนนโยบายการกำากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณใน 
 การดำาเนินธุรกิจของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

• กำากับดูแลให้มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นที่เหมาะสม 
 เพียงพอต่อการดำาเนินธุรกิจ 

• กำากับดูแลให้คำาปรึกษา ในการดำาเนินงานด้านการพัฒนา 
 อย่างยั่งยืนของบริษัท

เพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ 
เห็นชอบต่อการกำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการ และ
จรรยาบรรณในการดำาเนนิธรุกิจ และได้เผยแพร่ให้แก่ ผูบ้รหิาร 
และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ท้ังหมด ยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลการดำาเนินงานอย่าง 
ต่อเนื่อง และมีการควบคุมการดำาเนินงานในองค์กรอย่าง
สมำา่เสมอ ซ่ึงรวมถึงประเด็นด้านการประกอบกจิการด้วยความ
เป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การเคารพสิทธิ
มนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมตรวจสอบบริหาร
ความเสี่ยง และกำากับดูแลกิจการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริหาร
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คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญเกี่ยวกับการควบคุม

ภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อการดำาเนินธุรกิจให ้

เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ โดยให้นโยบายกับพนักงานทุกคน โดยกำาหนดให้

มีหน่วยงานท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารความเสี่ยงโดยตรง 

(Risk Owner) อยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

โดยประสานงานกับตัวแทนของทุกๆ หน่วยงาน รวมท้ังกลุ่ม

โรงงาน ร่วมกันเป็นคณะทำางาน ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไป

ตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ มีการประเมินความ

เพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงเป็นประจำาทุกปี โดยใช้วิธีการสอบถามข้อมูลจาก

ฝ่ายบริหาร หน่วยงานต่างๆ และกลุ่มโรงงาน ตามแนวทาง

ของแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

และการบรหิารจดัการความเสีย่งตามแนวปฏบัิติของสำานกังาน

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย

กำาหนดวิธีการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการควบคุม

ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางปฏิบัติ

ของ The Committee of Sponsoring Organization of the 

Treadway Commission - Enterprise Risk Management 

(“COSO-ERM”) เพือ่ให้การดำาเนนิงานเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ

บรษัิทฯ มีการกำาหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏบัิตงิานติดตาม

ตรวจสอบ สอบทาน และรายงานผลการตรวจสอบและสอบทาน

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสีย่งโดยตรงเป็น

ประจำาทุกปี

การบริหารจัดการความเสี่ยง

อีกท้ังคณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้ให้ความสำาคัญในการ

วางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งความเสี่ยงที่เกิด

จากปัจจัยภายนอก (Inherent risks) และความเสี่ยงที่เกิด

จากปัจจัยภายใน (Control risks) รวมถึงความเสี่ยงที่เกิด

ข้ึนใหม่ (Emerging Risk) ได้แก่ ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

และภัยธรรมชาติ ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล

หรือสารสนเทศ และภัยคุกคามทางไซเบอร์ ความเสี่ยงด้าน

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ความเสี่ยงจากการ

เปลีย่นแปลงกฎหมายและนโยบายภาครฐั ความเสีย่งจากความ

ผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น เป็นต้น โดยพจิารณาถงึแนวโน้ม 

การเปลี่ยนแปลงในวงกว้างท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคม และ 

สิ่งแวดล้อม ที่อาจมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมหรือต่อการ

ดำาเนินธุรกิจในอีก 3-5 ปีข้างหน้า เพื่อลดผลกระทบความ

เสี่ยงซ่ึงอาจส่งผลต่อการดำาเนินธุรกิจ ให้คงเหลือความเส่ียง

ในระดับทีย่อมรบัได้หรอืส่งผลกระทบอย่างไม่เป็นสาระสำาคญั 

รวมถึงการกำากับดูแลบริษัทย่อย การทำาธุรกรรมกับบุคคลท่ี

อาจมคีวามขดัแย้ง และบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัอย่างเพยีงพอและ

เหมาะสม เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายและเป้าหมาย

ที่กำาหนดไว้ และช่วยให้ข้อมูลรายงานทางการเงินมีความถูก

ต้อง น่าเช่ือถือ โดยแนวทางท่ีใช้ในกำาหนดระบบการควบคุม

ภายในและบรหิารความเสีย่งตามหลกัการณ์ของ COSO-ERM

การวิเคราะห์
ประเมินความเสี่ยง

การจําแนกความเสี่ยง
และการวางแผนบริหารจัดการ

การดําเนินการและปฏิบัติ
ในการจัดการความเสี่ยง

การสรุปผลการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

การติดตามผลการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

การกำากับดูแลกิจการที่ดี
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นอกจากน้ีบริษัทฯ มีการวางแผนบริหารความเสี่ยง โดยจะ

มีการส่ือสารและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับจัดการความ

เส่ียงให้แก่กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกคน 

ครอบคลุมไปถึงการทำางานในระดับปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้าง

การให้การบริหารความเสี่ยงเกิดเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม

องค์กร (Core Values) เช่น 

• การสื่อสารจากผู้บริหารถึงความสำาคัญของการบริหาร 

 ความเสี่ยง

• มีการกำาหนดรูปแบบการประเมินความเสี่ยง โดยใช้ระดับ 

 ความเสีย่งทีย่อมรบัได้ (Risk appetite) เดยีวกนัทัง้องค์กร 

• มกีารกำาหนดบทบาทและผูร้บัผิดชอบในการประเมนิความ 

 เสี่ยงในแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน

• นำาระบบประเมินความเสี่ยงมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนา 

 สินค้าใหม่ การอนุมัติลงทุนใหม่ และเป็นส่วนหนึ่งในการ 

 วางแผนเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม ตอบสนองวิสัยทัศน์  

 พันธกิจ และการดำาเนินงาน

• มีการกำาหนดให้มีการรายงานความเสี่ยงในการประชุม 

 ผู้บริหารทุกไตรมาส

• กำาหนดให้มีการจัดอบรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำา 

 ทุกปี

ซ่ึงในปี 2562 บริษัทฯ มีการจัดอบรมให้กับผู้จัดการโรงงาน 

และหัวหน้างานในแต่ละหน่วยงานของแต่ละโรงงาน เพ่ือให้

เข้าใจถึงความสำาคัญของแผนจัดการความเสี่ยงขององค์กรใน

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง (Risk and Control 

Self-Assessment หรือ RCSA) และดัชนีช้ีวัดความเสี่ยง  

(Key Risk Indicator หรือ KRI) ด้านความปลอดภัย สุขภาพ 

และสิง่แวดล้อม โดยในปี 2563 บริษทัมแีผนท่ีจะเผยแพร่ความ

รูแ้ละความเข้าใจไปสูก่บัพนกังานทกุระดบั จดัทำาการจดัอบรม

ให้กับพนักงานในส่วนปฏิบัติงานให้เข้าใจในเรื่องของความ

เสี่ยงมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ยังได้กำาหนดให้ผลการดำาเนินงาน

ด้านความเสี่ยงเป็น KPI ขององค์กรหรือของฝ่ายงานเจ้าของ

ความเสี่ยง โดยจะใช้หลักการบริหารความเสี่ยงตามหลักการ

ของ COSO-ERM 2017 มาปรับใช้กับการประเมินในครั้งนี้

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ Emerging Risk
 

• ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 

• ความเส่ียงด้านความปลอดภัยของข้อมูลหรือสารสนเทศ  

 และภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

• ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

 และภัยธรรมชาติ  

• ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและนโยบาย

 ภาครัฐ

•  ความเสี่ยงจากโรคระบาด 
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ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการจัดทำานโยบายต่อต้านการทุจริต

คอรัปชัน่ รวมถงึแนวปฏิบติัต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ แนวปฏบัิติ

สำาหรับการต่อต้านการทุจริต แนวปฏิบัติในการไม่รับและให้

ของขวัญ มาตรการการป้องกันการทุจริต กำาหนดนโยบาย

และแนวปฏิบัติดังกล่าว โดยมีการสื่อสารในทุกช่องทางและ

ทุกระดับขององค์กร รวมถึงมีการสื่อสารการแสดงเจตนารมย์

ต่อพันธมิตรทางธุรกิจอย่างชัดเจนและถือปฏิบัติอย่างถูกต้อง

และเหมาะสมให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

บรษิทัฯ ยดึมัน่ในการแสดงถงึจดุยนืทีช่ดัเจนด้วยการประกาศ

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นไปทั่วท้ังองค์กร เพื่อการต่อ

ต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ให้สอดคล้องกับการดำาเนินธุรกิจ

บนพื้นฐานที่ดีด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ยังได้

เข้าร่วมเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยใน

การต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition Against 

Corruption: CAC) ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เพื่อให้การ

ดำาเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ันเป็นไป

อย่างมปีระสิทธภิาพ มกีารดำาเนนิงานด้วยความซือ่สตัย์ สจุรติ 

โปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งสามารถบรรลุเป้าหมายตาม

เจตนารมณ์ของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อให้เป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติท่ีชัดเจนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท้ังหมด 

บรษิทัฯ จงึได้กำาหนดนโยบายต่อต้านคอร์รปัชัน่ขึน้เพือ่ใช้เป็น

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น

แนวทางการปฏิบัติ หรือดำาเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริต

และคอร์รัปชั่น และได้จัดทำาหลักสูตรต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 

(Anti-Corruption) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-learning 

เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ 

รับทราบและมีความเข้าใจในเรื่องของนโยบายและแนวทาง

การปฏิบัติของนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของไทยวา รวม

ถึงเข้าใจนิยามของคำาว่า “Corruption” รู้จักการป้องกัน 

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงภาพรวมสถานการณ์คอร์รัปชั่น

ในประเทศไทย

ทั้งนี้ในปี 2562 มีผู้เข้าอบรมและทำาแบบทดสอบเกี่ยวกับการ

ต่อต้านคอร์รปัชัน่ทีเ่ป็นคณะกรรมการบรษิทัครบทกุท่านแล้ว 

และเป็นพนักงานเข้าร ่วมการฝึกอบรมรวมแล้วจำานวน  

3,082 คน คิดเป็นร้อยละ 99 ของพนักงานทั้งหมด นอกจากนี้ 

ยังได้ส่งจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (e-newsletters) เพ่ือ

เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และแนวปฏิบัติที่

เกี่ยวข้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้แก่

พนักงานได้ทราบโดยทั่วถึงกัน และมีแผนท่ีจะสื่อสารแนว

ปฏิบัติสำาหรับคู่ค้าทางธุรกิจที่ครอบคลุมถึงการต่อต้านการ

ทุจริตในปี 2564 

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

การกำากับดูแลกิจการที่ดี
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นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนเมื่อ

พบพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนรับฟัง

ข้อเสนอแนะจากพนักงาน โดยบริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครอง

พนักงานท่ีปฏิเสธการกระทำาท่ีเข้าข่ายคอร์รัปช่ัน หรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่น 

ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับแจ้งเบาะแสและเรื่อง

ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และการปฏิบัติงานผ่านช่องทางต่างๆ ถึงคณะ

กรรมการตรวจสอบและสำานักตรวจสอบภายในทั้งสิ้น 2 เรื่อง ทั้งนี้จากการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าเป็นการทุจริตจำานวน 0 เรื่อง และเป็นการ

ไม่ปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติงานหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมจริง 

จำานวน 2 เรื่อง ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมิได้มีนัยสำาคัญอันส่งผลกระทบ

ต่อบริษัทฯ ท้ังทางด้านช่ือเสียงหรือผลประกอบการ นอกจากนี้บริษัทฯ  

ได้ลงโทษทางวินัยกับผู้กระทำาผิดอย่างเหมาะสมตามระเบียบของบริษัท

เรียบร้อยแล้ว

พบเห็นพฤติกรรมไม่เหมาะสม

แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเมื่อพบ 
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบและ
สำานักตรวจสอบภายในตรวจสอบข้อเท็จจริง

แจ้งคณะกรรมการบริษัท

กระบวนการพิจารณาเรื่องการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ	

02
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เนือ้หา TWPC Anti–Corruption	

• Corruption	คืออะไร

• การป้องกันการ	
	 ทุจริต	และกฎหมาย
	 ที่เกี่ยวข้อง

• สถานการณ์คอร์รัปชั่น	
	 ในประเทศไทย

• ไทยวา	และนโยบาย
	 ต่อต้านการคอร์รัปชั่น

• แนวทางการปฏิบัติ
	 ของพนักงานไทยวา

• การพิจารณาโทษ	
และการรับของขวัญ

คณะกรรมการบริษัทฯ  
อีเมล ์ :  bod@thaiwah.com

โทรสาร :  0-2285-0268 

ไปรษณีย์ :  

คณะกรรมการบริษัทฯ

 บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน) 

เลขที่ 21/59, 21/63-64 

อาคารไทยวา 1 ชั้น 20-21 

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ 

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

หรือ 

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยง 

อีเมล์ : arc@thaiwah.com

โทรสาร : 0-2285-0268 

ไปรษณีย ์: 

คณะกรรมการตรวจสอบ

และบริหารความเสี่ยง  

บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน) 

เลขที่ 21/59, 21/63-64 อาคารไทยวา 1

ชั้น 20-21 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ 

เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 	

อีเมล์ :  ia@thaiwah.com 

โทรสาร :  0-2285-0268 

ไปรษณีย์ : 

หน่วยตรวจสอบภายใน

 บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน) 

เลขที่ 21/59, 21/63-64 อาคารไทยวา 1 

ชั้น 20-21 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ 

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  

10120

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต

การกำากับดูแลกิจการที่ดี
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การจัดหาวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ	ตลอดจน
บรหิารจัดการและพฒันาห่วงโซ่อปุทานอย่างย่ังยืน	
จาํเป็นต้องอาศยัให้การสนบัสนนุอย่างเป็นระบบทั้ง
ในเรื่องเทคโนโลยีที่ทันสมัย	ความรู้ด้านการทําการ
เกษตรอย่างถูกต้อง	 และการเข้าถึงทรัพยากรและ
การศึกษาในระดับสากล	ผ่านทางเครือข่ายความ
ร่วมมือจากสมาชิกเกษตรกรของเรา	 (Farmer	
Networks)	เพื่อสนบัสนนุให้เกิดการพฒันาตลอด
ห่วงโซ่อุปทานและนําไปสู่การเปล่ียนแปลงเชิงบวก
ในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม

แม้ว่าธรุกิจจะเตบิโตอย่างต่อเนือ่งและห่วงโซ่อปุทาน
จะมีขอบข่ายกว้างมากขึน้เพียงใด	บรษิทัฯ	ยงัคงมุ่ง
ม่ันและพัฒนาอย่างเต็มกําลังในการจัดหาวัตถุดิบ
หลักทางการเกษตรอย่างรับผิดชอบและย่ังยืน	
โดยมุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคู่ค้าธุรกิจ	 และ	
สนบัสนนุเครอืข่ายความร่วมมือกับพนัธมิตรในภาค
ส่วนต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็น	ภาครัฐ	ภาคเอกชน	ชุมชน	
และองค์กร	พัฒนาเอกชน	เป็นต้น

การพัฒนา
เกษตรกร
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การบริหารจัดการและการพัฒนา
ห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความท้าทายจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเพ่ิม

ขึน้ของประชากร บนพืน้ฐานทรพัยากรธรรมชาตทิีม่อียูอ่ย่างจำากดั ซึง่สามารถส่งผลต่อปรมิาณและคณุภาพของผลผลิตทางการ

เกษตร ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการการบริหารจัดการและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นหัวใจ

หลกัของธรุกจิให้ประสบความสำาเรจ็และมปีระสทิธภิาพ เริม่ตัง้แต่การจดัหาวตัถดุบิ การผลติ ไปจนถงึการจำาหน่ายสนิค้าอย่างมี

ความรับผิดชอบและเป็นมติรกับสิง่แวดล้อม การร่วมฟ้ืนฟแูละรกัษาพืน้ท่ีต้นนำา้ เพือ่ความมัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาตทิีจ่ะ

เอือ้ต่อการดำารงชวิีตและการดำาเนินธุรกจิอย่างสมดุลและยัง่ยนื รวมถึงการคดิค้นนวตักรรมและเทคโนโลยใีนการเพิม่ประสทิธภิาพ

ในห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรและอาหารทีมีส่วนเกี่ยวข้อง

THAILAND 4.0

FA
RM
ER

INNOVATIO
N

SOURCING

สมาชิกเกษตรกร
• ส่งเสริม ให้ความรู้สมาชิก เกษตรกรไทยวา

 ในเรื่องปุ๋ยหมัก สีเขียว,เครื่องมือเครื่องจักร

 ในการปลูกและการเก็บเกี่ยว

• ช่วยเกษตรกรเพิ่มผลผลิต และ 

 ลดต้นทุนในการเพาะปลูกและ 

 เก็บเกี่ยว

ลานมันเคลื่อนที่
• ได้รับหัวมันที่มีคุณภาพสูงขึ้นโดยตรง

 จากเกษตรกร

• อำานวยความสะดวกให้เกษตรกร เนื่องจาก

 ใกล้แหล่งเพาะปลูก ช่วยลดค่าใช้จ่ายและ

 เวลาของเกษตรกร

• รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับเกษตรกร

• รับซื้อด้วยราคายุติธรรมตามปริมาณแป้ง

•  ระบบบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์

การเกษตรสมัยใหม่
• ช่วยเกษตรกรเพิ่มผลผลิตต่อไร่

• เริ่มทำาแบบจำาลองการเพาะปลูก ตั้งแต่ปี 2562 

• ระบบสื่อสารกับเกษตรกรผ่าน application

นวัตกรรม
• สร้างแบบจำาลองการเพาะปลูก 

 ตามแบบฉบับของไทยวา

• เพิ่มมูลค่าให้มันสำาปะหลัง

• พัฒนาแอพพลิเคชั่นมือถือ สำาหรับเกษตรกร 

 (พยากรณ์ อากาศ, พยากรณ์ฝน, และ 

 ความรู้มันสำาปะหลัง) 

• ระบบจองคิวเพื่อการขายหัวมันที่โรงงาน

ไทยวาร ่วมเสวนา	 “ออกแบบวิถีชุมชน 
ออกแบบเกษตรยั่งยืน”	 ในฐานะองค์กร
เอกชน	 ภาคอุตสาหกรรมการเกษตร	 ที่
ริเริ่มออกแบบแนวทางในการทํางานร่วมกับ
เกษตรกรและชุมชน	หรือ	“Happy Chain” 
ร่วมเป็นแรงผลักดันก่อนให้เกิดความย่ังยืน
ให้กับชุมชน	 ในงาน	 SET	 Social	 Impact	
Day	2019	ณ	อาคารตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย

การพ
ัฒ

นาเกษตรกร 
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ไทยวาเกษตรยั่งยืน

บริษทัฯ มุง่มัน่ในการพฒันาธรุกจิให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งควบคูไ่ปกบัการสร้างคณุค่าร่วมกบัสงัคมและชมุชนอย่างยัง่ยนื โดยเริม่

จากกลุ่มเยาวชนและขยายผลไปสู่ครอบครัวและชุมชนตามลำาดับ และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมว่ามีความสำาคัญต่อ

ศักยภาพของธุรกิจไทยวาเป็นอย่างมาก จึงเกิดเป็นโครงการ “ไทยวาเกษตรยั่งยืน” ขึ้น เพื่อพัฒนาเกษตรกร สังคมและชุมชน

สีเขียว จุดประสงค์เพ่ือปลูกจิตสำานึกให้เยาวชนรุ่นใหม่รักเกษตรกรรมและเข้าใจการทำาเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำาริ 

ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ เป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรในชุมชนได้นำาไปพัฒนาพื้นท่ีเพาะปลูก และสร้าง

เกษตรกรทีม่ศีกัยภาพกลบัคนืสูชุ่มชน โดยนำาความรู้ทีไ่ด้จากโครงการมาพฒันาผลผลติด้วยความรู้และเทคโนโลยทีางการเกษตร 

ควบคูก่บัการใช้เทคโนโลยเีกษตรอจัฉรยิะ (Smart Farm) ตอนสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยเริม่จากกลุม่เยาวชนและขยายผล 

ไปสูค่รอบครวั และชมุชนตามลำาดับ เพ่ือสร้างความเข้มแขง็ให้อตุสาหกรรมเกษตรของประเทศ โดยไทยวาฯ พร้อมให้เงนิสนบัสนนุ

ตลอดโครงการ และได้เลือกโรงเรียนในระดับมัธยม ในอำาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็นชุมชนนำาร่อง

Project Objectives and Benefits

Phase 2 
แตกกิ่งก้านสู่ชุมชนเผยแพร่

ความรู้ด้านเกษตรในชุมชน

Phase 3
ใส่ปุ๋ยแห่งความยั่งยืน

	
สร้างเกตษรกรรุ่นใหม่โดยการ

ให้ทุนการศึกษากับในโรงเรียนต้นแบบ

เพื่อปลูกจิตสํานึกให้เยาวชน
รักเกษตรกรรมและเข้าใจการทําเกษตร

ผสมผสานตามแนวพระราชดําริ

เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้
เกี่ยวกับการทําเกษตรผสมผสานตามแนว
พระราชดําริและเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกร
ในชุมชนได้นําไปพัฒนาพื้นที่เพาะปลูก

เพื่อสร้างและพัฒนาเกษตรกรที่มีศักยภาพ	
กลับคืนสู่ชุมชนโดยนําความรู้ที่ได้จาก
โครงการมาพัฒนาผลผลิตด้วยความรู้

และเทคโนโลยีทางการเกษตร

เยาวชน	มีความรู้
ด้านการเกษตร

โรงเรียน	มีกิจกรรม
ในการพัฒนานักเรียน

ชุมชน	มีศูนย์บ่มเพาะ
ความรู้ในการทําเกษตร

มผีลิตผลทางการเกษตรสําหรับครัวเรือน
และเป็นวัตถุดิบให้ภาคอุตสาหกรรม

เกิดเกษตรกรคุณภาพเข้าสู่
ตลาดแรงงานและภาคการเกษตร

Phase 1 
ปลูกต้นกล้าแห่งความพอเพียง

ปลูกแปลงเกษตรต้นแบบในโรงเรียน
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สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน
Support budget

เป็นต้นแบบให้ชุมชน
School model

ชุมชนสร้างผลผลิต
ระดับคุณภาพ

develop agriculture
productivity in Tak

ชุมชนสร้างผลผลิต
ระดับคุณภาพ

Provide  agriculture
knowledge

Ecosystem

THAI WAH Farm Luck Smart Kid Concept Requirements and Scope of Works
Farming Management Data Design Kid

DNA.
ระบบบริหารข้อมูล	
พื้นฐานรายแปลง

เตรียมโครงการปลูก กิจกรรมส่งเสริมระหว่างปลูก

Big Data

วัดผลการปลูก

GIS.
ระบบบริหารยอมูล
พื้นฐานเขตพื้นที	่
เพาะปลูกรายแปลง

Activity
ระบบบริหารกิจกรรม
การส่งเสริมพื้นที่	
เพาะปลูกรายแปลง

Yield Analyze
ระบบบริหารวิเคราะห์

ภาพรวมความเสี่ยงพื้นที่
เพาะปลูก	รายแปลง

Report
ระบบบริหารวิเคราะห์

ภาพรวมความเสี่ยงพื้นที่
เพาะปลูก	รายแปลง

Farm Luck Smart Kid
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นอกจากการเตรียมพร้อมรับมือเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
บรษิทัฯ ยงัให้ความสำาคัญกบัการปรบัตัวเพ่ือบรรเทาผลกระทบ 
จากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน โดยเฉพาะความเส่ียงท่ีอาจ
กระทบต่อความมั่นคงในการจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตร
ตลอดจนกระบวนการผลิต โดยบริษัทฯ ได้กำาหนดแนวทาง
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง 
และระยะยาว เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการ ปรับตัวต่อ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การวิจัยและพัฒนา 
พันธุใ์หม่ทีท่นทาน วจัิยเพือ่ค้นคว้าวตัถดิุบทดแทนวตัถุดบิหลกั
ในอนาคต หรือการหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ เพื่อกระจายความ
เสี่ยงจากสภาพอากาศหรือโรคระบาดที่มีผลกระทบต่อแหล่ง
วัตถุดิบหลักในปัจจุบัน

	 จํานวนพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด	

	 *ของสมาชิกเกษตรกรชาวไทยวา	(ไร่)

	 2561		 2,400

	 2562	 15,000

	 เป้าหมายปี	2563		 20,000

* รวมเกษตรกรในโครงการแปลงใหญ่ประชารัฐ และสมาชิก

เกษตรกรชาวไทยวา

บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนการจัดงานวันรณรงค์ป้องกันและ

กำาจัดโรคไวรัสใบด่างมันสำาปะหลัง ที่จัดขึ้นโดยสำานักงาน

เกษตรอำาเภอพิมาย จ.นครราชสีมา ภายในงาน บริษัท

สนับสนุนวิทยากรให้ความรู ้เกี่ยวกับโรคมันสำาปะหลัง 

มอบของขวญัที่ระลกึแก่ผูร้ว่มงาน และนำาโดรนการเกษตร

ทำาการฉีดพ่นสารสกัดธรรมชาติที่ช่วยป้องกันแมลงหวี่ขาว 

ที่เป็นพาหะของโรคใบด่างมันสำาปะหลัง

จัดงานรณรงค์ป้องกัน

บรษิทัฯ ร่วมให้ความรูใ้นโครงการรณรงค์ควบคมุและป้องกนั

การแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำาปะหลัง จัดขึ้นโดย

สำานกังานเกษตรจงัหวดักาฬสนิธ์ุ เพือ่ให้เกษตรกรมคีวามรู้ 

เกี่ยวกับการป้องกันโรคในมันสำาปะหลังเพิ่มขึ้น

โครงการให้ความรู้

โรคใบด่างมันสำาปะหลัง

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และโรคระบาด
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โครงการผลิตต้นพันธุ์มันสำาปะหลังแบบเร่งด่วนในฟาร์มปิด 

เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัส 

ใบด่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เวียดนาม และกัมพูชา ตั้งแต่ปี 

2561 ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถหาต้นพันธุ์ปลอดโรค

ได้อย่างเพียงพอต่อการเพาะปลูก โดยบริษัทฯ ได้ร่วมมือ 

กับมูลนิ ธิพัฒนามันสำาปะหลังจัดโครงการผลิตต ้นพันธุ ์ 

มันสำาปะหลังแบบเร่งด่วน เพ่ือให้การสนับสนุนความรู้ด้าน

เทคโนโลยีการผลิตต้นพันธุ์มันสำาปะหลังแบบเร่งด่วน ให้แก่

สมาชิกเกษตรกรชาวไทยวา

นอกจากน้ี ในปี 2562 ทีผ่่านมา บรษิทัฯ ได้มกีารสร้างโรงเรอืน 

แบบปิดขึน้แห่งแรกทีจ่งัหวดัระยอง ทัง้หมดจำานวน 3 โรงเรอืน 

จุดประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนาต้นพันธุ์ใหม่ โดยคาดว่าจะม ี

การเริม่ผลติต้นพันธุต์ัง้แต่ ต้นปี 2563 เป็นต้นไป ทัง้นี ้บรษิทัฯ 

ได้มุง่เน้นการผลติต้นพนัธ์ทีป่ลอดโรคไม่ว่าจะเป็นมันสำาปะหลงั

พนัธุแ์วกซ่ี หรือพันธุท์ีส่ามารถต้านทานโรคอ่ืนๆ รวมถึงให้การ

สนับสนุนเกษตรกรในการหาต้นพันธุ์ปลอดโรคเพื่อใช้ในการ

เพาะปลกูมนัสำาปะหลงั บรษัิทฯ มแีผนจะจัดสร้างโรงเรอืนเพิม่

อีก 3 แห่ง ที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุดรธานี และจังหวัด

ตาก ที่เป็นที่ตั้งของโรงงานอีกด้วย

ในปี 2563 บริษัทฯ มีเป้าหมายมุ่งเน้นขยายการผลิตต้นพันธุ์ 

ที่ต้านทานโรคได้ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีการร่วมมือกับแหล่ง 

วิจัยพัฒนา มูลนิธิพัฒนามันสำาปะหลัง ในการขยายพันธุ ์

ต้นพันธุ์แวกซ่ีสายพันธุ์ใหม่ โดยลักษณะทางพืชไร่ของพันธุ ์

แวกซี่ใหม่นี้จะให้ผลผลิตและคุณภาพที่สูงขึ้นส่งผลให้มูลค่า

ของมนัสำาปะหลงัเพ่ิมสงูข้ึน ซึง่สอดคล้องกบักลยทุธ์ของบริษัทฯ  

ในการส่งเสริมพัฒนาบทบาทของประเทศไทยในอุตสาหกรรม

มนัสำาปะหลงัในระดับโลก โดยสามารถเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิ

และมุ่งเน้นการส่งออกเป็นสำาคัญ

วิจัยและพัฒนา

โครงการวิจัยและพัฒนาต้นพันธุ์มันสำาปะหลัง

พันธุ์มันสำาปะหลังแวกซี่ (Waxy) 
มีลักษณะเป็นแป้งข้าวเหนียว สามารถนำาไปใช้ใน

อุตสาหกรรมเฉพาะท่ีต้องการแป้งเปียกท่ีมีความ

คงตัวสูง โดยถือเป็นเป็นนวัตกรรมสินค้าเกษตรของ

ประเทศไทย และก่อให้เกดิการเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิ

แก่ประเทศ
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ด้วยตระหนักดีว่าการจัดหาวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพของ 

บรษัิทฯ นอกจากการมุ่งเน้นไปทีก่ารจดัหาวัตถดิุบทางการเกษตร 

เรายังตระหนักถึงความจำาเป็นในการบริหารจัดการวัตถุดิบ

ประเภทอื่น ตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ คลังสินค้า ไปจนถึงการขนส่ง 

บริษัทฯ ได้มีการกำาหนดแนวทางการบริหารจัดการวัตถุดิบ

หลกัเชงิกลยทุธ์ เช่น การสำารวจแหล่งผลติวตัถดิุบหลกัทีส่ำาคญั

ของบริษัทฯ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์บริหารจัดการการจัดหา

วัตถุดิบเข้าสู่โรงงานให้เพียงพอกับการผลิตทั้งในปัจจุบันและ

อนาคต

•		สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเกษตรกร	
•		ได้รับหัวมันสดที่มีคุณภาพสุงโดยตรงจากเกษตรกร	
•		วัตถุดิบที่ยั่งยืน	
•		ระบบบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์	ด้วยราคายุติธรรม

ลานมันเคลื่อนที่

ในปี 2562 บริษัทฯ มีลานมันเคลื่อนที่ (Root Stations) 

ทั้งหมด 4 แห่ง และมีเป้าหมายจะเพิ่มเป็น 5 แห่งในปี 2563 

โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อได้รับหัวมันสดโดยตรงจากเกษตรกร

เข้าสูโ่รงงานมากข้ึน นอกจากนีย้งัสามารถสร้างความน่าเช่ือถอื

และรกัษาสมัพนัธภาพทีด่กัีบเกษตรกร โดยบริษทัฯ มนีโยบาย

รับซื้อวัตถุดิบด้วยราคายุติธรรมตามปริมาณแป้ง ผ่านระบบ

บัตรเงนิอเิลก็ทรอนกิส์ ท้ังนีน้อกจากบรษัิทฯ สามารถลดต้นทนุ

หัวมันแล้ว ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายและเวลาของเกษตรกร 

ทำาให้เกษตรกรเดินทางสะดวกข้ึน มีความสะดวกสบายใน

การเข้ามาขายมากข้ึนอีกด้วย ซ่ึงปี 2562 บริษัทฯ สามารถ

รับซื้อหัวมันสดผ่านลานมันเคลื่อนที่ได้มากกว่า 120,000 ตัน 

จากสมาชิกเกษตรกรกว่า 6,000 ราย หรือคิดเป็น 10% ของ

ปริมาณหัวมันสดทั้งหมดที่บริษัทฯ ต้องการทั้งปี

การจัดหาวัตถุดิบ
ด้วยความรับผิดชอบ
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การพัฒนาส่งเสริมเกษตรกร
 
เราให้ความสำาคัญกับสมาชิกเกษตรกรมากกว่าคู่ค้าทางธุรกิจ 
และเรามุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมสมาชิกเกษตรกรของ
เราในการทำาการเกษตรสมัยใหม่ (Modern Farming) ด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้การสนับสนุนอย่างเป็นระบบ เช่น 
การบริหารจัดการนำ้า การพัฒนาพันธุ์มัน และระบบการขนส่ง
มันเข้าโรงงาน รวมถึงการให้ความรู้ด้านการทำาการเกษตร
อย่างถูกต้อง เพื่อให้สมาชิกเกษตรกรมีผลผลิตต่อไร่และ 
ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น สามารถพัฒนาได้ตามมาตรฐานในระดับ
สากล บริษัทฯ เชื่อว่าการพัฒนาคู่ค้าธุรกิจ ให้เติบโตไปด้วย
กัน สามารถสร้างพื้นฐานการดำาเนินธุรกิจท่ีมั่นคง เราจึงให้
ความสำาคัญกับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ควบคู่
ไปกับการแลกเปล่ียน เรียนรู้ร่วมกันกับคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อ
เพิม่ขดีความสามารถทางการผลติอย่างมคีวามรบัผดิชอบและ 
ยกระดับผลิตผลทางการเกษตร อันจะนำาไปสู่การเสริมสร้าง
ความมั่นคงแก่อุตสาหกรรมเกษตรในระยะยาว

ไทยวา	จัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน	
และสร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกร

ไทยวา	ยืนเคียงข้างเกษตรกร	
รับซื้อขายหัวมันด้วยราคายุติธรรม

ไทยวา สร้างและส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่
ตามหลัก	Good	Agricultural	

Practices	(GAP)

โครงการ จิตอาสา ปลูกป่า ปล่อยปลา สู่ชุมชน

ไทยวาร่วมกบักระทรวงอตุสาหกรรม และผูน้ำาชุมชน 

ร่วมทำากิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า และปล่อยปลา 

โดยมท่ีาน พส ุโลหารชนุ ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม

เป็นประธาน ที่อำาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โครงการจิตอาสา
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จากความสำาเร็จของโครงการแปลงใหญ่ประชารัฐ เกษตร

สมัยใหม่ มันสำาปะหลัง ไทยวามีความมุ ่งมั่นตั้งใจในการ 

ขับเคลื่อนนโยบายสำาคัญ เป็นแรงปลักดันเพื่อขับเคลื่อนภาค

การเกษตรไทยไปสู่อนาคตอย่างมั่นคง และยั่งยืน โดยได้เข้า

ร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ปี 2559 ที่ตำาบลนิคมสร้างตนเอง อำาเภอ

พิมาย จังหวัดนครราชสีมา เริ่มจากเนื้อที่ประมาณ 1,740 ไร่ 

โดยมเีป้าหมายจดัฝึกอบรมให้ความรู้และสนับสนุนให้เกษตรกร

สามารถลดต้นทุนในการปลูกและเพิ่มผลผลิตในการปลูกจาก

การใช้ระบบนำา้หยดและการปลกูโดยแบบธรรมชาติ (ใช้นำา้ฝน) 

ใช้องค์ความรู ้เทคโนโลย ีทีไ่ด้รบัจากการถ่ายทอดสร้างต้นแบบ

แปลงใหญ่มนัสำาปะหลงั เพือ่ขยายผลความสำาเรจ็สูช่มุชนอืน่ๆ 

ทั้งนี้ ในปี 2562 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นจากพื้นท่ี

ประมาณ 2,400 ไร่ ในปี 2561 เป็นประมาณ 3,600 ไร่ โดยมี

ผลผลิตต่อไร่ที่สูงกว่าเดิม จาก 4.5 ตัน/ไร่ เป็น 5 ตัน/ไร่ หรือ

มีผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 11

ไทยวา ขอบคุณชาวไร่

ไทยวามุง่มัน่ในการจดัหาวตัถุดิบอย่างยัง่ยนื และสร้างการ

มีส่วนร่วมของเกษตรกร ผ่านการจัดงาน ไทยวา ขอบคุณ

ชาวไร่ ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกในปี 2562 สำาหรับเกษตรกรใน

พืน้ทีอ่ำาเภอพมิาย และอำาเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสีมา 

และอำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในต้นปี 2563

โครงการแปลงใหญ่ประชารัฐ เกษตรสมัยใหม่
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ร่วมกับ CIAT จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่

เกษตรกรชาวลาว ณ สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน

ลาว (สปป.ลาว) เพื่อให้ความรู้เกษตรกรเก่ียวกับชนิด

ของปุ๋ย ไวรัส CMV และโรคพืชต่างๆ นอกจากนี้ยัง

ถือว่าเป็นการแนะนำาบริษัทฯ ให้แก่เกษตรกรในประเทศ  

สปป.ลาว อีกด้วย

วันถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้ความรู้เกษตรกร

โครงการถ่ายทอดความรูเ้กษตรกรภายใต้โครงการส่งเสรมิ

เกษตรแปลงใหญ่ประชารฐั ปี 2562 จดัขึน้ทีอ่ำาเภอพมิาย 

จงัหวดันครราชสมีา และอำาเภอท่าคนัโท จงัหวัดกาฬสนิธุ์ 

เพ่ือให้เกษตกรได้รับความรู้เทคนิคการเพาะปลูกเพ่ือให้

ผลผลิตต่อไร่ที่ดีขึ้น และมีรายได้ที่สูงขึ้น

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

สำาหรับเกษตรกรในพื้นที่อำาเภอพิมาย 

และอำาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 

และพื้นที่อำาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

Workshop
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สมาชิกชาวไร่มันสำาปะหลังกลุ่มเกษตรกรชาวไร่ไทยวา

 จำานวนพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่)  2,500 6,800

 จำานวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (คน)  120 380

 ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย (ตัน/ไร่)  4.5 5.5

 จำานวนเกษตรกรเข้าร่วมการอบรม (คน)  200 250

 ศูนย์การเรียนรู้มันสำาปะหลัง (Tapioca Learning Corner)  0 3 แห่ง

 สนับสนุนปุ๋ยหมักและวัสดุปรับปรุงดินให้กับสมาชิกเกษตรกร (ตัน)  370 3,400

 2561 2562

กลุ่มเกษตรกรชาวไร่ไทยวา

บริษัทฯ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเร่ืองเทคนิคด้านการ

ปลูกและการเพิ่มผลผลิตมันสำาปะหลังอย่างถูกต้อง รวมถึง 

สนับสนุนท่อนพันธุ์มันสำาปะหลังที่มีมาตรฐานรับรองให้แก่

เกษตรกรที่เป็นสมาชิกชาวไร่มันสำาปะหลังของไทยวา ในปี 

2562 บริษัทฯ ได้มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่สมาชิก 

ไทยวา เช่นเร่ืองการเพิ่มผลผลิตโดยการปรับปรุงดิน การใช ้

ต้นพันธุ์ที่ได้รับการรับรอง และการใช้เคร่ืองจักรสมัยใหม่  

รวมถึงการใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อติดตามสภาพอากาศ

และการเพาะปลูก โดยมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมการอบรม

มากกว่า 250 ราย ในพื้นที่รอบโรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ปัจจุบันมีจำานวนเกษตรกรเข้าร่วมเป็นสมาชิกไทยวาทั้งหมด

เพ่ิมขึ้นจาก 120 คน เป็น 380 คน และมีเป้าหมายเพิ่ม

ผลผลิตต่อไร่จาก 4.5 ตัน/ไร่ เป็น 5.5 ตัน/ไร่ หรือมีผลผลิต 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 ซึ่งจะทำาการเก็บเกี่ยวในปี 2563 นี้

แอพพลิเคชั่นมือถือส�าหรับเกษตรกร (รีคัลท์) 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกมันสำาปะหลัง รวมถึงข้อมูล

แนวทางการจดัการดนิเพือ่การปลกูพชื การพยากรณ์เตอืน

สภาพอากาศทีจ่ะเกดิข้ึน และการเตอืนการระบาดของศตัรู

พชืทีอ่าจมผีลกระทบต่อการทำาเกษตรเพือ่เป็นประโยชน์ใน

การวางแผนทำาการเกษตรและการตัดสินใจ

Mobile Application

กา
รพ

ัฒ
นา

เก
ษต

รก
ร 

39บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)
THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED



โครงการเพิ่มผลผลิตมันสำาปะหลัง จาก 5 ตัน สู่ 8 ตัน ต่อไร่ 

บรษิทัฯ ได้จดัโครงการอบรมให้ความรู้ในการปลูกมันสำาปะหลงั

ให้ได้ผลผลิตดี มีคุณภาพสูง ให้รายได้เพิ่มขึ้น เป้าหมายหลัก 

เพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำาปะหลัง จาก 5 ตัน สู่ 8 ตันต่อไร่ รวมถึง 

การใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่ในการติดตามผลการเพาะปลกู โดยมี 

การจัดโครงการขึ้นที่อำาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา และ

อำาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ภายในงานมีการให้ความรู้โดย

วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับเทคนิคการ

ปลูกมันสำาปะหลังเชิงวิชาการ และวิทยากรจากบริษัท รีคัลท ์

เรื่องการใช้แอพพลิเคชั่นมือถือ เพื่อติดตามแปลง และสภาพ

อากาศ รวมถงึการสาธติการใช้เครือ่งจักรสมยัใหม่ ในการเพาะ

ปลูกจริงในแปลงสาธิตอีกด้วย

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ สนับสนุนการ

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ได้แก่ การใช้พืชปุ๋ยสด โดยบริษัทฯ มี

โครงการหมักปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หรือ “ปุ๋ยหมักไทยวา” โดย

ผลติจากของเสยีจากการผลติ เช่นเปลอืกดินมนัสำาปะหลงั และ

ตะกอนเหลือจากบ่อบำาบัดนำ้าเสีย เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้

เกษตรกร ในปี 2562 บริษัทฯ มีการแจกจ่ายปุ๋ยหมักและวัสดุ

ปรับปรุงดินสู่เกษตรกรเป็นจำานวน 3,400 ตัน

นอกจากนี้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ทำาการพัฒนาแปลงต้นแบบ

ของการเพิ่มผลผลิตมันสำาปะหลัง จาก 5 ตัน สู่ 8 ตัน ต่อไร ่

ที่อำาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี และมีการจัดทำาจัดทำา 

อินโฟกราฟิกและคลิปวีดีโอ เรื่อง “ปลูกมันสำาปะหลังให้ได้

ผลผลิตสูง คุณภาพดี มีกำาไรด้วยตัวคุณ” ในแบบฉบับของ 

ไทยวา โดยแบ่งวิธีการปลูกออกเป็น 4 ขั้นตอน คือการ 

เตรียมดินก่อนปลูก การปลูกและดูแลรักษา การเก็บเก่ียว

ผลผลิตคุณภาพ และการส่งหัวมันสดขายไทยวา

สนับสนุนปุ๋ยหมักสูตรไทยวา

สนับสนุนเครื่องเพาะปลูกมันสำาปะหลัง

สนับสนุนเครื่องเตรียมดิน
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TWPC Tapioca
Cultivation Model 
ต้นแบบการเพาะปลูกมันสําปะหลัง
เพื่อเพิ่มผลผลิตจาก	5	สู่	8	ตัน/ไร่

Planting with High yiled 
varieties	เลือกพันธุ์ให้เหมาะสม	
ตามคําแนะนํา	เพื่อให้ผลผลิตสูง

Soil development with TWPC 
green compost 3 tons/Rai 
ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักไทย
วาประมาณ	3	ตัน/ไร่

Selection of good stalk and use only 
middle part of stalk (diameter around 
2.5 cm) คัดเลือกท่อนพันธุ์ที่สมบูรณ์	
โดยเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า	2.5	ซม.	
และตัดหัวท้ายต้นพันธุ์ทิ้ง

Spraying liquid fertilizer and micro 
nutrient fertilizer that are adequate 
for suitable age and growth of cassava 
roots การจัดการปุ๋ยให้เหมาะสมตามอายุ	
และการ	เจริญเติบโตของมันสําปะหลัง	
โดยให้ปุ๋ยตามสูตรธาตุอาหารหลัก	และให้ปุ๋ย
ทางใบเพื่อเสริมจุลธาตุ

Plowing the soil for
 approximately 40 cm. 
deep for roots expansion	
ไถเตรียมดินให้ลึกประมาณ	40	ซม.	
เพื่อการเจริญเติบโตเต็มที่ของ
หัวมันได้

Using automatic planting 
machines for uniform planting 
ปลูกด้วยเครื่องจักรอัตโนมัต	ิ
เพื่อให้การปลูกมีความสม่ําเสมอ
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โครงการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
E-Money Card

บริษัทฯ เปิดรับให้เกษตรกรทำาการลงทะเบียนในการจองคิว 

ขายหัวมันสำาปะหลังล่วงหน้า “เกษตรกรสุขใจ ขายได้ฉับไว 
ไม่ต้องรอนาน” ซึ่งบริษัทฯ กำาลังพัฒนาระบบ Mobile  

Application ในการจองควิ เพ่ือให้เกษตรกรมัน่ใจในการปลกู

มนัสำาปะหลงัและมตีลาดรบัซือ้ทีแ่น่นอน โดยบริษัทฯ สามารถ

วางแผนการรบัซือ้หวัมนัสำาปะหลงัให้เป็นไปตามแผนงานอย่าง

ต่อเน่ือง โดยระบบจองควิในการขายหวัมนัสำาปะหลงั การเกบ็

ข้อมูลการเพาะปลูก และการจ่ายเงินค่าหัวมันสำาปะหลังผ่าน

ระบบ E-Money Card ของธนาคารทีบ่รษัิทฯ เข้าร่วมโครงการ

นอกจากน้ี ณ ปัจจุบัน มีการใช้ระบบบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

และระบบลงทะเบียนในการจองคิวขายหัวมันสำาปะหลัง 

ล่วงหน้าเรยีบร้อยแล้วทีโ่รงงานแป้งมันสำาปะหลัง ทีอ่ำาเภอพิมาย 

จังหวัดนครราชสีมา และโรงงานแป้งมันสำาปะหลัง ท่ีอำาเภอ

ท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ ์ โดยมีจำานวนผู ้ใช้งานบัตรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจำานวน 2,888 คน ซึ่งบริษัทฯ จะขยาย

โครงการนี้ไปโรงงานอื่นๆ ต่อไปในอนาคต
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การพัฒนา
โรงงาน & 
ชุมชนสีเขียว 

นอกจากการดําเนินธุรกิจ	 บริษัทฯ	 ให้ความสําคัญ
ที่จะสร้างความสัมพันธ์ท่ีย่ังยืนร่วมกับชุมชน	 โดย
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่าง
ย่ังยืน	ต้ังแต่ระบบการจัดการโรงงานเพื่อไม่ให้ก่อเกดิ	
ผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมด้วยการใช้พลังงานสะอาด	
เช่น	 พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์	 ระบบนํ้าและการบําบัดน้ําเสียที่
มีประสิทธิภาพ	 และระบบก๊าซชีวภาพซึ่งเป็นแหล่ง
พลังงานหมุนเวียน	 และพัฒนานวัตกรรมท่ีส่งเสริม
ความย่ังยืนแก่ชุมชนด้วย	 นอกจากนี้เรายังมุ่งม่ันท่ี
จะให้การสนับสนุนด้านการศึกษา	 เงินทุน	 และการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น	 ทําให้เราได้มีบทบาทในการ	
ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนในระยะยาวอีกด้วย

บริษัท	ไทยวา	จํากัด	(มหาชน)
THAI	WAH	PUBLIC	COMPANY	LIMITED 43
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ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญเรื่องความปลอดภัยฯ ทั้งในส่วน
บุคคลและกระบวนการผลิตอยู่เสมอ เพื่อให้พนักงานรวมถึง  
คู่ค้าธุรกิจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำางาน โดยการ
ปฏิบัติตามพื้นฐานของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล 
รวมถึงมาตรฐานข้อกำาหนด และนโยบายของบริษัทฯ เพื่อ
ป้องกันความเสีย่งด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพ
แวดล้อม  ในการทำางาน สร้างต้นแบบของผูน้ำาทีดี่และการสร้าง
จิตสำานึกความรับผิดชอบต่อองค์กร และส่งเสริมให้บุคคลากร
มีความพึงพอใจในการทำางานในระยะยาว

เพื่อผลักดันการเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุ บริษัทฯ  
มีการกำาหนดนโยบานและกำาหนดให้ทุกหน่วยงานดำาเนิน
งานตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัย ให้สอดคล้องตามกฎหมาย (Law Compliance)  
และมาตรฐานชีวอนามัย (SHE Standard) โดยมีคณะ
กรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำางาน (SHE Committee) ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทน 
ผู้บริหารระดับสูงทำาหน้าที่ประธานในคณะกรรมการความ
ปลอดภัยฯ และกรรมการท่านอื่นๆ ทำาหน้าท่ีกำากับดูแลและ
บรหิารงานให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานภายใต้ข้อกำาหนดของ
ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย OHSAS 
18001 และ TIS 18001 เพื่อดำาเนินงานในด้านดังกล่าวอย่าง
สมำ่าเสมอ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการประเมิน 

Implement	Risk
assessment

Implement	Pilot	
plant	safety	
standard

SHE	regulation
compliance

Embed	Zero	
accident	culture

ความเสี่ยงและโอกาส ครอบคลุมตลอดกระบวนการปฏิบัติ
งาน รวมถึงการนำาผลจากกระบวนการเหล่านี้ไปพัฒนาการ
บริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมต่อไป

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้าน SHE ตามที่กฎหมายกำาหนดและตาม
ท่ีได้รับมอบหมาย คณะกรรมการความปลอดภัยฯ มีการ
ประชุมติดตามผลการดำาเนินงานเป็นประจำาทุกเดือน พร้อม
ทั้งสื่อสารผลการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ 
ให้พนักงานและผู ้ท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบความคืบหน้าใน
ประเด็นด้าน SHE อย่างสมำ่าเสมอ โดยปัจจุบันคณะกรรมการ          
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ 
ทำางานมีตัวแทนมาจากทุกโรงงานในเครือของบริษัท ไทยวา 
จำากัด มหาชน

บริษัทฯ กำาหนดตัวชี้วัดผ่านข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหต ุ
ทีม่อีตัราความถีก่ารบาดเจบ็ (Lost-Time Injury Frequency 
Rate) อัตราความรุนแรงการบาดเจ็บ (Incident Severity 
Rate) และข้อมูลสถิตกิารเสยีชีวิตจากการดำาเนนิงาน (Fatality)
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือใช้ในการวัดผลและติดตามการดำาเนินงาน
ด้านความปลอดภัย เพ่ือนำามาวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพของ
กระบวนการดำาเนินงานในทุกข้ันตอน โดยบริษัทฯ มีข้อมูล
สถิติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทำางาน ดังนี้

วิธีการค�านวณการบาดเจ็บ
• Incident Frequency Rate = N*1,000,000/MH 
• Incident Severity Rate = DL*1000,000/MH

อัตราความถี่การบาดเจ็บ (LTIFR)

อัตราความรุนแรงการบาดเจ็บ (ISR)

ข้อมูลสถิติการเสียชีวิตจากการดำาเนินงาน (Fatality)

อุบัติเหตุทุกประเภทลดลง 50% 

เทียบกับปี 2562 และอุบัติเหตุ

เป็นศูนย์ภายในปี 2568

14.25

65.4

0

9.7

13.1

0

25632561 2562

N = จำานวนรายผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำางานทั้งหมด
DL = จำานวนวันที่หยุดงานจากการบาดเจ็บ
MH = จำานวนชั่วโมงการทำางานทั้งหมดของหน่วยงานนั้น
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการพัฒนาและเสริมสร้าง

วัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดข้ึนท่ัวท้ังองค์กรด้วยการ

จัดการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย 

และความปลอดภัยในการทำางานให้แก่พนักงานทุกระดับ

และพนักงานรายวัน

จำานวนอุบัติเหตุทั้งหมดของปี 2561 - 2562

ความปลอดภัยตามข้อกำาหนดของกฎหมาย เช่น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางาน 

การดับเพลิงเบื้องต้น

การส่งเสริมความปลอดภัย เช่น จิตสำานึกความปลอดภัย การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
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อัตราส่วนของผู้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ในปี 2562 และเป้าหมายปี 2563 เป็นดังนี้

หลักสูตรการฝึกอบรมทั้งหมดในปี 2562

1. การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน

2. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางานสำาหรับลูกจ้างใหม่

3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางานระดับหัวหน้างานบริหาร

4. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน

5. ความปลอดภัยในการทำางานในที่อับอากาศ

6. การดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ

7. ความปลอดภัยในการทำางานกับสารเคมีอันตราย

8. ความปลอดภัยในการทำางานกับนั่งร้านและที่สูง

9. ความปลอดภัยในการทำางานกับระบบ LOTO (Lock Out Tag out)

10. จิตสำานึกความปลอดภัยในการทำางาน (Safety awareness)

11. การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยด้วย KYT (Kiken Yoshi Training)

12. ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015)

ซึ่งการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้งหมดจะครอบคลุมตามข้อกำาหนดของกฎหมายและหลักสูตรเสริมสร้างความปลอดภัยที่

เกีย่วข้อง ทัง้ในเรือ่งการเสรมิสร้างความเข้าใจในเรือ่ง SHE Standard แนวปฏบิตัสิำาหรบัการบรหิารจดัการ ความเสีย่งหลกัตาม

ทีก่ฎหมายกำาหนด รณรงค์สร้างการรบัรูม้าตรการป้องกันด้านความปลอดภยัอาชวีอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางานเพือ่

ลดการประสบอันตรายของลูกจ้าง เช่น หลักสูตรกิจกรรมการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการ

ทำางาน หลักการใช้ในระบบ บริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 HACCP GMP หลักปฏิบัติสุขอนามัยส่วนบุคคล การสุขาภิบาล

โรงงาน เป็นต้น
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การปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในโรงงาน

อบรมจิตสำานึกความปลอดภัยและการสร้างวัฒนธรรม

ความปลอดภัยโดย KYT (Kiken Yoshi Training)

โครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดีผ่านกิจกรรม 

“ลดนำ้าหนัก พักอ้วน”

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมกับองค์กรสถานีตำารวจภูธร

ท่าคันโท และหน่วยกู้ภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดอบรมให้

ความรู้แก่บุคคลภายนอกโรงงาน เช่นเกษตรกรชาวไร่ใน

เครือข่ายและชุมชน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง

การเสริมสร้างวินัยการจราจรรวมทั้งปฏิบัติตามกฏจราจร 

และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยมีการจัดอบรมข้ึนครั้ง

แรกเมื่อปี 2562

จดัอบรมโครงการ Road Safety Network ให้แก่เกษตรกร

ชาวไร่ในเครือข่ายและชุมชน

อบรม

ปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ส่งเสริมสุขภาพ

Road Safety Network
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การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดกระบวนการผลิต
ในปัจจุบัน อุณหภูมิโลกเฉลี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยง

ไม่ได้ จากวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อันเน่ืองมาจากสภาวะเรือนกระจก โดยมีสาเหตุหลักมา

จากการเพิ่มของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาธรรมชาติ

อันอุดมสมบูรณ์เป็นปัจจัยสำาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

และพัฒนาสังคม 

บริษัทฯ ได้มีการกำาหนดแนวทางการบริหารจัดการประเมิน 

และพัฒนาการดำาเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า ต้ังแต่ระบบ

การจัดการโรงงานเพื่อไม่ให้ก่อเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 

และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ควบคู่ไปกับการให้ความร่วมมือกับองค์กรระดับประเทศ เช่น 

พลงังานแสงอาทติย์เพือ่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

ระบบนำ้าและการบำาบัดนำ้าเสียที่มีประสิทธิภาพ และระบบ

ก๊าซชีวภาพซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน เพื่อยกระดับ 

อตุสาหกรรมและสงัคมให้เตบิโตไปด้วยกนัอย่างยัง่ยนื  ตลอดจน 

มกีารตรวจสอบและรบัรองการจัดการพลงังานและมาตราฐาน 

อนุรักษ์พลังงาน

บรษิทัฯ ได้เลอืกใช้ระบบผลติก๊าซชวีภาพแบบ Covered Lagoon 

Bio Reactor (CLBR) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้ถูกพัฒนาให้มี

ประสิทธิภาพสูง มีเสถียรภาพ และมีค่าใช้จ่ายในการควบคุม

ระบบตำา่ สามารถนำามาใช้ประโยชน์ได้ทัง้การผลติก๊าซชวีภาพ

และบำาบัดนำ้าเสียไปพร้อมกัน ซึ่งโครงการดังกล่าวนอกจากจะ

เป็นการลดต้นทุนการผลิตที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อบริษัทฯ 

แล้ว ยังเป็นการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ

สูงด้วย โดยมีประโยชน์ด้านการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

เช่น คุณภาพนำ้าเสียที่ผ่านระบบ CLBR จะมีค่าความเข้มข้น

ของสารประกอบอินทรีย์ลดลงร้อยละ 95-97 ช่วยลดการปล่อย

ก๊าซเรอืนกระจก ลดปัญหาเรือ่งกลิน่เหมน็ และสขุอนามยัของ

พนักงานและชุมชนใกล้เคียงดีขึ้น

การบรหิารจดัการในการดำาเนินโครงการลดการใช้พลงังานและ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายใต้เครือ่งหมายรบัรองคาร์บอน

ฟุตฟริ้นท์สำาหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จากองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก และมาตรฐาน มอก. 14001-2548 
(ISO 14001:2004) ซึ่งเป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
Environmental Management System มวีตัถปุระสงค์เพือ่
ให้องค์กรตระหนักถึงความสำาคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ 
โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษ (Prevention of Pollution) 
และการปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่ง นอกจากนีบ้รษิทัฯ มกีารดำาเนนิ
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม
ประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้
รบัการรบัรองให้เป็นอตุสาหกรรมสเีขยีวระดบั 3 (ระบบสเีขยีว) 
ซึ่งเป็นระบบที่แสดงศักยภาพของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จากกระทรวงอุตสาหกรรม 

การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีของเครื่องจักรเพื่อ 
สิ่งแวดล้อม ไม่เพียงช่วยเพิ่มข้อจำากัดและเพิ่มประสิทธิภาพ 
ทางธรุกจิ หากยงัมส่ีวนช่วยยกระดบัความเป็นอยูท่ีด่ขีองสังคม 
ตลอดจนรกัษาสมดลุของสิง่แวดล้อมและระบบนเิวศ นอกจาก
นี้บริษัทฯ ยังร่วมมือกับคู่ค้าทางธุรกิจท้ังในประเทศและต่าง
ประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งมั่นค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรม
อย่างหลากหลาย ทัง้ด้านประสทิธภิาพของเครือ่งจกัร  ตลอดจน 
กระบวนการผลิต ภายใต้จุดมุ่งหมายในการส่งเสริมดุลยภาพ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

Waste 
Management

Water
Management

Energy
Usage

Efficiency
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Performance
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การพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องจักร 
และกระบวนการผลิต
จากนโยบายการบริหารจัดการในการดำาเนินโครงการลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตัวอย่างหน่วยคำานวณ

หลักที่เราใช้ในการวัดประสิทธิภาพด้านพลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คือความเข้มข้นหรือประสิทธิภาพในการใช้

พลังงาน โดยการเปรียบเทียบปริมาณลดการใช้นำ้ามันเตาในการผลิตต่อปริมาณการผลิต

ปริมาณนำ้ามันเตาที่บริษัทฯ ใช้ลดลง (ลิตรต่อตันแป้ง)

บริษัทฯ	 มีนโยบายการเลิกใช้กํามะถันก้อน	 (Sulfur)	 ในกระบวนการผลิต	 เป้าหมายเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศจากการ	
เผาไหม้	ลดอันตรายที่ส่งผลต่อสุขภาพของพนักงานในโรงงาน	และสามารถควบคุมการผลิตได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	โดยในปี	
2562	บริษัทฯ	สามารถเปลี่ยนการใช้กํามะถันก้อนเป็นกํามะถันน้ํา	(โซเดียมไบซัลไฟท์)	ได้ร้อยละ	100

0.55
2561

0.40
2562

0.36
2563
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• โครงการประหยัดพลังงานความร้อน 
 (ประหยัดพลังงานไอน้ำาเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน)

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปรับปรุงเพ่ือเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานความร้อนด้วยวิธีอุดหนุน 

ผลประหยัด (DSM) โดยได้รับการสนับสนุนจาก กรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน  

ในการดำาเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน โดยการตรวจวัดและ 

วิเคราะห์ผลประหยัดพลังงานที่เกิดขึ้นจริงของที่ปรึกษา  

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด

พลังงาน (M&V Unit) ที่คณะกรรมการพิจารณาให้การ

สนับสนุนโครงการส่งเสริมการปรับปรุงเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ

การใช้พลังงานความร้อนด้วยวิธีอุดหนุนผลประหยัด (DSM)  

ได้ให้ความเห็นชอบ โดยที่ปรึกษาได้สรุปผลประหยัดและ

จำานวนเงินที่จะได้รับการสนับสนุนจริง

จากการดำาเนินมาตรการ และเข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมการ 

ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานความร้อนด้วย

วิธีอุดหนุนผลประหยัด (DSM Heat) กับกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน บรษิทัฯ สามารถประหยัดปริมาณ

พลังงานความร้อนได้เท่ากับ 36,289.45 MMBTU ต่อปี (หรือ 

38,285,370 MJ ต่อปี) ซึ่งสามารถคิดเป็นถ่านหินที่ประหยัด

ได้จากการดำาเนินมาตการ เท่ากับ 2,129 ตันต่อปี คิดเป็นเงิน

ค่าถ่านหินที่ประหยัดได้ 5,323,356.78 บาทต่อปี

จากการดำาเนินมาตรการ และเข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมการ 

ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานความร้อนด้วย

วิธีอุดหนุนผลประหยัด (DSM Heat)  กับ กรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ทำาให้ได้รับเงินสนับสนุน จากผล 

ประหยัดท่ีประหยัดได้ 36289.45 MMBTU (1MMBTU  

ละ 70 บาท) คิดเป็นเงิน เท่ากับ 2,540,261.50 บาท

สำาหรับโครงการ T-VER หรือ Methane Recovery 
from Wastewater ที่อำาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

บริษัทฯได้รับการรับรองว่าสามารถลดปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกลงได้ 49,145 tCo

2
e ต่อปี 

และสามารถขาย Carbon Credit ให้กับลูกค้าได้

• โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามาตรฐาน 
 ของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission  
 Reduction Program : T-VER)

บริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนโครงการหรือรับรองปริมาณก๊าซเรือน

กระจก ที่จัดตั้งข้ึนโดยโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน

กระจก (อบก) ตั้งแต่ปี 2560 เพ่ือวัดความสามารถในการ

ลดก๊าซเรือนกระจกของโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส ที่อำาเภอพิมาย 

จังหวัดนครราชสีมา โดยมีการดำาเนินโครงการที่สอดคล้องกับ

มาตรฐาน ISO 14064-2 และการทวนสอบโครงการภายใต้

มาตรฐาน ISO 14064-3 โดยมีเป้าหมายเพื่อ ช่วยลดปริมาณ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุสำาคัญของภาวะโลก

ร้อน มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และ

สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน นอกจากนี้บริษัทฯ 

มีเป้าหมายจะขอรับรอง T-VER สำาหรับโรงไฟฟ้าชีวภาพ อีก 

3 แห่งที่อำาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี, อำาเภอท่าคันโท จังหวัด

กาฬสินธุ์ และอำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ภายในปี 2564     

บริษัทฯ มีเป้าหมายดำาเนินโครงการ Carbon Footprint 

ในกระบวนการผลิต ภายในปี 2564 โดยมีขอบเขตการ

ประเมินแบบ CFO คือประเมินตั้งแต่การรับวัตถุดิบเข้ามาใน

กระบวนการผลิตจนถึงสิ้นสุดกระบวนการผลิต ก่อนส่งมอบ

สินค้า เพื่อทำาให้บริษัทฯ ทราบถึงประสิทธิภาพการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจก เพื่อนำามาพัฒนา 

ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพตลอดกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง
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• โครงการเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด   
 Light Emitting Diode (LED)

บริษัทฯ มีนโยบายในการการประหยัดพลังงาน โดยเป้าหมาย 

ที่จะเปลี่ยนเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด LED ภายใน

โรงงานทั้งหมดภายในปี 2563 ซึ่งหลอด LED ในความสว่าง 

เท่ากัน จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า แต่กินไฟน้อยกว่า 

โดยหลอด LED ใช้พลังงานตำ่ากว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์

ประมาณหนึ่งเท่าตัว ส่งผลให้สามารถประหยัดเงินประมาณ

ประมาณคร่ึงนึงเมื่อเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ โดยใน 

ปี 2562 บริษัทฯ สามารถประหยัดค่าไฟจากโครงการเปลี่ยน

หลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด LED ทั้งหมด ที่โรงงานพิมาย 

จังหวัดนครราชสีมา และโรงงานท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

เท่ากับ 117,870 บาท

หลอด	 LED	 โดยเฉล่ียแล้วมีอายุการใช้งาน	 สูงสุดถึง	 50,000	
ช่ัวโมง	 หรือประมาณ	5	ปี	 ข้ึนไป	 และสามารถประหยัดค่าไฟได้
ประมาณครึ่งนึงเมื่อเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต	์หรือประหยัด
ค่าไฟได้ถึง	10	เท่า	เมื่อเทียบกับหลอดไส	้นอกจากนี้วัสดุที่ใช้การ
ผลิตหลอด	LED	ก็สามารถนํามา	Recycle	 ได้หมด	ทําให้หลอด	
LED	เป็นหลอดทีช่่วยลดโลกร้อน	และอนรุกัษ์พลังงานอย่างแท้จรงิ

หลอด LED หลอด Fluoresent หลอด Tungsten
1	Watt

3	Watt

5	Watt

7	Watt

9	Watt

12	Watt

15	Watt

18	Watt

3	Watt

7	Watt

11	Watt

15	Watt

19	Watt

25	Watt

31	Watt

36	Watt

15	Watt

35	Watt

50	Watt

70	Watt

90	Watt

120	Watt

150	Watt

180	Watt

~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~

~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
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• โครงการ Solar Roof Saving 

เน่ืองจากบริษัทฯ มีนโยบายในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงาน  

จึงอยากเป็นตัวแทนที่จะแนะนำาให้กับโรงงานทั่วๆ ไปได้

เห็น และ ตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานและช่วยลดปัญหา 

สิ่งแวดล้อมให้กับโลก ผ่านการจัดทำาโครงการ Solar Roof 

Top ขึน้ทีแ่รกทีโ่รงงานวุน้เส้น อำาเภอบางเลน จังหวดันครปฐม 

ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม ปี 2562 เน่ืองจาก“พลังงานแสงอาทิตย์” 

เป็นกระแสพลงังานทดแทนประเภทหมนุเวยีนทีใ่ช้แล้วเกดิขึน้

ใหม่ได้ตามธรรมชาติ เป็นพลังงานที่สะอาดและสามารถทำาได้

ในโรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ รวมไปถึงในบ้านทัว่ไป ผ่าน

ระบบ Solar Roof คือการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็น

พลงังานไฟฟ้าทีป่ราศจากมลพษิ และเป็นพลงังานทีม่ศีกัยภาพ

สูง เพื่อลดการใช้พลังงานลง และ เป็นการหาพลังงานทดแทน

เข้ามาเสริม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงงานและชุมชน
 

ภายใต้แนวคิดของการอนุรักษ์พลังงานตามนโยบายของ 

บริษทั ฯ เร่ิมจากโรงงานแป้ง ทัง้ส่วนของโรงงานผลติวุน้เส้นได้

เริ่มหาวิธีการต่างๆ ที่จะลดการใช้พลังงานลง และหาพลังงาน

ทดแทนเข้ามาเสริม ลดใช้พลังงานจากฟอสซิลโดยการผลิตไบ

โอแก๊สมาทดแทนการใช้นำ้ามันเตา ส่วนโรงงานบางเลน ได้ส่ง

เสริมให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยสร้าง Solar Roof ขึ้นมา 

เพือ่ตอบโจทย์เรือ่งการอนรุกัษ์พลังงาน ท่ีมอียู ่2 ขัน้ตอน ดงันี้

ขั้นตอนแรก	 ลดการใช้พลังงาน
ขั้นตอนที่สอง	 หาพลังงานทดแทน	เช่น	จากพลังงาน	
	 	 	 ชีวภาพ	และ	แก๊ส	และรวมไปถึง		 	
	 	 	 พลังงานแสงอาทิตย	์

โดยพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นเรื่องของพลังงานสะอาด ไม่เป็น

พิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ มองว่าเป็นการตอบโจทย์และ 

ยงัเป็นการลดต้นทนุให้กบับรษิทัอกีด้วย โดย Solar Roof Top 

สามารถลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 5 ล้านต่อปี หรือ

ประมาณร้อยละ 14 ของพลังงานที่ใช้ในโรงงานทั้งหมด ทำาให้

สามารถลดต้นทุนในการผลิตลง และสามารถนำาส่วนท่ีประหยดั

ได้ไปใช้ประโยชน์กับชุมชนโดยรอบโรงงานอีกด้วย

โดยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม จนถึงสิ้นปี 2562 โครงการ  

Solar Roof Top สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าสะสมได้ทั้งหมด 

675,187 kWh คิดเป็นเงินประมาณ 2.44 ล้านบาท (คิดเรตที่

ค่าไฟฟ้า 3.62 บาท/kWh) สามารถเทียบเท่า Carbon offset 

2,200 Metric ton ต่อปีหรือเท่ากับการปลูกป่าสนพื้นที่ 220 

Acre นอกจากนี้บริษัทฯ มีแผนที่จะสร้างระบบผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ท่ีโรงงาน 

แป้งมันสำาปะหลังอีก 1 แห่งในอนาคตต่อไป
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• Environmentally friendly packaging 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการนำากล่อง green carton มาปรับใช้กับ

ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าทั้งหมดร้อยละ 100 

ซึ่งเป็นกล่องกระดาษที่ถูกคิดค้นเพื่อสิ่งแวดล้อม สามารถช่วย

ลดการใช้ทรพัยากรในการผลติลดลงไม่น้อยกว่า 25 กรมัต่อตา

รางเมตร โดยยังคงความสามารถในการรับนำ้าหนักเรียงซ้อน

และปกป้องสินค้าได้ดีขึ้นร้อยละ 4-25 เมื่อเทียบกับบรรจุ

ภัณฑ์ทั่วไป  นอกจากนี้ยังได้รับการรับรอง SCG Eco Value 

และ ISO 14021 แสดงถึงการเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

อย่างแท้จริง

บรรจุภัณฑ์ Green Carton บรรจุภัณฑ์กระดาษท่ีถูกคิดค้น 

และพัฒนามาจากแนวคิดรักษ ์สิ่งแวดล้อมในเรื่องของ

กระบวนการผลิตท่ีใช้กระดาษน้อยลง มีนำ้าหนักเบา และยัง

ความแข็งแรงเทียบเท่า หรือมากกว่าเดิม ซ่ึงช่วยลดต้นทุน 

ในการผลิต การขนส่งสินค้า และช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์รักษ์

สิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งข้ึน นอกจากนี้ยังได้การรับรองจาก SCG 

ECO VALUE ให้เป็นสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม และตอบสนอง

ความต้องการของผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องในการดำาเนนิธรุกจิได้อย่าง

ยั่งยืน

ปัจจุบันโรงงานของไทยวา ที่อำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้รับ 
การรับรองดำาเนินการโครงการ CDM จากองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก ตั้งแต่ปี 2556 และสามารถส่งมอบ
ได้ประมาณ 15,477 - 35,688 tCO

2
e โดยกลไกการพัฒนา

ที่สะอาด (Clean Development Mechanism) เรียก
โดยย่อว่า CDM เป็นกลไกหนึ่งที่กำาหนดขึ้นภายใต้พิธีสาร 
เกียวโตเพื่อช่วยให้ประเทศอุตสาหกรรมซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มภาค
ผนวกที ่1 (Annex I countries) สามารถบรรลุพนัธกรณใีนการ
ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกภายในช่วงปี พ.ศ. 2551 - 2555 
ให้อยู่ในระดับที่ตำ่ากว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
ปี พ.ศ. 2533 ประมาณร้อยละ 5 โดยซื้อคาร์บอนเครดิตท่ี
ได้จากการทำาโครงการ CDM ในประเทศกลุ่มนอกภาคผนวก 
ที ่1 (Non-Annex I countries) ทีเ่รยีกว่า Certified Emission 
Reduction หรือเรยีกโดยย่อว่า CERs เพือ่นำาไปหกัลบปรมิาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

CERs คือ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกที่โครงการ CDM 
สามารถลดได้ และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหาร
โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM Executive Board) 
เรียกโดยย่อว่า CDM EB โครงการ CDM ต้องเป็นการดำาเนิน
งานโดยความสมัครใจเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่ม
เติม จากการดำาเนินการทั่วไป และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
ที่ย่ังยืนในประเทศทั้งในแง่ของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม สังคม 
เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี

	 จํานวนการใช	้Green	Carton	แทนกล่องกระดาษเดิม

	 2561		 1.12	M.	pieces

	 2562	 1.48	M	pieces

	 เป้าหมายปี	2563		 1.5	M	pieces

• โครงการก๊าซเรือนกระจก ภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด 
 (Clean Development Mechanism : CDM)

การลดก๊าซเรือนกระจกตามพันธกรณีผ่าน CDM
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การบริหารจัดการน้ำา

ด้วยความสำาคัญของทรัพยากรนำ้าต่อความต่อเนื่องในการ

ดำาเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ประกอบกับ

สถานการณ์ภัยแล้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี อันเป็นผล

จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก บริษัทฯ จึง

ให้ความสำาคัญตั้งแต่การประเมินความเสี่ยงการขาดแคลนนำ้า 

มาตรการการจัดการความเสี่ยงด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่

จำาเป็น ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาการใช้นำ้าอย่างมี

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีมาตรการเชิงรุกในการ

บริหารจัดการนำ้าร่วมกับชุมชนเป็นประจำาทุกปี เช่น โครงการ

ขุดลอกทำาบ่อแก้มลิงกักเก็บนำ้าคืนนำ้าให้เทศบาล โดยการลอก

วัชพชืในอ่างเกบ็นำา้สาธารณะ และเคร่ืองสูบนำา้จากลำาปาวเข้า

อ่างเก็บนำ้าเทศบาลตำาบล อำาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 

โครงการปรับปรุงระบบผลิตนำ้าประปาเพื่อพรางแสงแดดของ

บ่อพักนำ้า และลดการเกิดตะไคร่นำ้า ที่บ้านวังหิน หมู่ที่ 18 

อำาเภอพมิาย จังหวดันครราชสมีา และสนับสนุนโครงการสร้าง/

ซ่อมฝายชลอนำ้า เพื่อการเกษตร ที่บ้านจำาปา ตำาบลเชียงยืน 

อำาเภอเมอืง จงัหวดัอดุรธาน ีโดยมจีดุประสงค์หลกัเพือ่กกัเกบ็

นำ้า บรรเทาและชะลอความแหง้แลง้ เพิม่ความชุม่ชืน้ใหแ้ก่ดนิ

ในฤดูฝนทิ้งช่วงหรือฤดูแล้งในระดับไร่นา เพื่อให้มีนำ้าเพียงพอ

ต่อการใช้งานในชุมชน และการทำาเกษตรอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้มีการจัดทำาแผนบริหารความเสี่ยงและกำาหนด

แนวทางการบริหารจัดการด้านการใช้นำ้าเป็นประจำาทุกปีตาม

หลักการณ์ Water & Reuse to farm เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์

และกำาหนดแนวทางการจัดการนำ้าให้เพียงพอและเหมาะสม 

ตลอดจนประสานความร่วมมือไปยังคู่ค้าธุรกิจที่มีความเสี่ยง

ในการสนบัสนุนการลดความเสีย่งด้านการขาดแคลนนำา้ พร้อม

ทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อรับฟังข้อกังวลเก่ียวกับ

การใช้นำา้ด้วย เช่นโครงการผนันำา้ทีไ่ด้รับการบำาบดัจากโรงงาน 

เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยวางระบบบ่อบำาบัดนำ้าเสียด้วย

วิธีธรรมชาติ การส่งเสริมการเพาะปลูกโดยใช้ระบบนำ้าหยด

แก่สมาชิกไทยวา นอกจากเป็นการส่งเสริมการเพาะปลูกของ

เกษตรกร ยังสามารถลดผลกระทบจากปัญหาการขาดนำ้า

ทำาการเกษตร ช่วงฤดูแล้ง ที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ชุมชนโดยรอบ

ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย

โดยบริษัทสามารถลดอัตราการใช้น้ำา
สำาหรับการผลิตแป้ง (ลูกบาศก์เมตร

ต่อตันแป้ง) ลดลง 10% ทุกปี
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โครงการสูบนำ้าจากลำาปาวเข้าอ่างเก็บนำ้าเทศบาลตำาบล 
อำาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อช่วยให้ประชาชนใน

ชุมชนมีนำ้าใช้อย่างเพียงพอ 

โครงการสร้าง/ซ่อมฝายชะลอนำ้า เพ่ือการเกษตร โดย

นำากระสอบเก่าไปให้กรอกทรายเพื่อกั้นฝายฯ ที่บ้านจำาปา 

ตำาบลเชียงยืน อำาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

โครงการผนันำ้าทิ้งโรงงาน เพ่ือการเกษตรอย่างยั่งยนื โดย

เริ่มวางท่อปล่อยนำ้าทิ้งและปั๊มสูบที่ อำาเภอเมืองอุดรธานี 

จังหวัดอุดรธานี ให้กับเกษตรกรกลุ่มแรกจำานวน 34 คน 

บนเนื้อที่จำานวน 557 ไร่ และวางแผนจะขยายต่อโครงการ

เพิ่มอีกในอนาคตต่อไป

โครงการขุดลอกทำาบ่อแก้มลงิกักเก็บนำ้าคนืนำ้าให้เทศบาล 
เพือ่ช่วยให้ประชาชนในชมุชนมนีำา้ใช้อย่างเพยีงพอ ทีอ่ำาเภอ

ท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการกักเก็บนำ้า

โครงการผันนำ้าทิ้งโรงงาน
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• โรงไฟฟ้าชีวภาพ (Biogas Power Plant)

โรงงานของเรามกีารวางแผนในการบรหิารจดัการด้านพลงังาน
ให้เกดิการใช้พลงังานอย่างคุ้มค่าทีส่ดุ เช่นการ ผลติไฟฟ้าใช้เอง 
จากนำ้าเสีย และกากมันสำาปะหลังที่เป็นผลพลอยได้จากการ
ผลิต ซ่ึงแผนดังกล่าวครอบคลุมถึงการปรับปรุงเทคนิคหรือ
กระบวนการในการผลิตให้มปีระสทิธภิาพมากข้ึนด้วย ปัจจบุนั
บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าชีวภาพ ทั้งหมด 3 แห่ง ที่อำาเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี, อำาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ และอำาเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก ขนาดกำาลังการผลิตโรงงานละ 2.826 
เมกะวัตต์, 2.996 เมกะวัตต์ และ 1 เมกะวัตต์ ตามลำาดับ และ
มีแผนที่จะสร้างโรงไฟฟ้าชีวภาพอีก 1 แห่ง ที่อำาเภอพิมาย 

จังหวัดนครราชสีมา 

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข 
และตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมตามประมวลหลกั
การปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม (Code of Practice : CoP)  
ที่โรงไฟฟ้าชีวภาพเป็นประจำาทุกปี

การบริหารจัดการของเสีย
จากการผลิต

บรษิทัฯ มเีป้าหมายกลยทุธ์ในการลดปรมิาณของเสยี โดยการ

ใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบและทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่าท่ีสุด 

และลดปริมาณการเกิดของเสียตลอดกระบวนการการผลิต 

เรามีการพิจารณาถึงแนวทางท่ีสามารถนำาของเสียที่เหลือนั้น

กลับมาใช้ใหม่หรือเข้าสู่การรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น 

ขายกากมันไปเป็นวัตถุดิบในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ส่งเสริม

การทำาปุ๋ยหมัก Organic และการนำาของเสียที่เหลือไปใช้ใน

การผลิตพลังงาน 

โครงการลดของเสียของต่างๆ ช่วยให้บริษัทสามารถประหยัด

ค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า และทำาให้ผล

กำาไรของบริษทัเพ่ิมขึน้ รวมถึงโครงการด้านรไีซเคิลและการนำา

กลับมาใช้ใหม่มีโอกาส

นอกจากนีบ้รษิทัฯ ได้ตดิตัง้ระบบบำาบดัของเสยีจากกระบวนการ

ผลิต เพื่อบำาบัดมลพิษให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง

อุตสาหกรรม ตามกลยุทธ์ 3Rs (Reuse, Reduce and  

Recycle) เช่น ระบบบำาบัดนำ้าเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ ์ 

(Activated Sludge System) ขนาด 12,000 m3/วนั ท่ีโรงงาน 

ไทยนำา จังหวัดอุดรธานี และระบบบำาบัดอากาศเสียด้วย 

เครื่อง Wet Scrubber และ Cyclone Scrubber เพื่อทำาการ

ดักจบัฝุ่นละอองต่างๆ รวมทัง้ควนัจากการเผาไหม้ก่อนระบาย

ออกจากโรงงาน โดยมีวิศวกร และที่ปรึกษาผู้ชำานาญงาน

ดำาเนินการตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุงระบบ ให้ทำางาน

อย่างปกติตลอดเวลา โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้นำ้าเสียที่ออก

จากโรงงาน ต้องผ่านกระบวนการบำาบัดทั้งหมดร้อยละ 100

ก๊าซ 1 ลูกบาศก์เมตร ประหยัดไฟฟ้า
เท่ากับ 2 หน่วย หรือ 6.80 บาท

	 อัตราค่าไฟที่ลดได้	(บาทต่อปี)

	 2561		 36,770,585

	 2562	 44,087,415

	 เป้าหมายปี	2563		 77,440,000Reuse Reduce

Recycleกลยุทธ์ 
3R

* เริ่มการผลิตเดือนมีนาคม 2561
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ด้วยตระหนักถึงบทบาทการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความ

มั่นคงทางอาหารและความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ  

จึงให้ความสำาคัญกับการพัฒนาสังคมและชุมชนโดยรอบ  

บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมที่สนับสนุนด้านการศึกษา

และทักษะที่จำาเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจน

การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ 

สิง่แวดล้อมในระยะยาว โดยบรษิทัฯ มเีป้าหมายทีจ่ะ “สนบัสนนุ 

คูค่า้ธรุกจิให้เตบิโตไปด้วยกนั” ควบคูไ่ปกบั “ส่งเสรมิคณุภาพ

ชีวิตของชุมชนท้องถิ่น” เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความ 

ท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต

การส่งเสริมความจำาเป็นพื้นฐานทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา 

รายได้ ที่อยู่อาศัย ตลอดจนค่านิยมในการดำาเนินชีวิต ถือเป็น

ความรับผิดชอบของเรา ปัญหาความยากจนหรือภาวะความ

ไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ ตลอดจนความเหลื่อมลำ้าทางสังคมยัง

คงเป็นประเด็นความท้าทายที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตความเป็น

อยู่ของผู้คนในสังคม และกระทบต่ออัตราการขยายตัวและ

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยภาพรวม ขณะเดียวกัน

ประเทศไทยและสังคมโลกกำาลังตกอยู่ในสภาวะการเข้าสู ่

สังคมผู้สูงอายุ (Aged Society) ซึ่งจะส่งผลให้ประชากรในวัย

ทำางานลดน้อยลง 

• โครงการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านระบบ  
 อินเตอร์เน็ต

บริษัทฯ ร่วมกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษชั้นนำาที่ได้การ

รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการดำาเนินการจัดการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษผ่านทางแอปพลิเคช่ันท่ีบรรจุอยู่ในเครื่อง

แทปเล็ต สำาหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประกอบด้วย

วิชาภาษาอังกฤษจำานวน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยเป็นหลักสูตร

พัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และ

การเขยีน ซึง่นำาเทคโนโลยมีาใช้ในการเรยีนการสอนด้วยระบบ

ท่ีออกแบบให้นักเรียนและคุณครูเจ้าของภาษาสามารถพูดคุย

สนทนาระหว่างกนัได้ โดยในปี 2562 มจีำานวนนกัเรยีนเข้าร่วม

โครงการ 40 และมีผลการทดสอบที่ดีขึ้นดังนี้

การพัฒนาสังคมและชุมชน
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• โครงการเปลือกมัน ไทยนำามันสำาปะหลัง นำาเห็ดฟาง 
 สู่ชุมชน 

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

ใกล้เคียงโรงงาน โดยมีการส่งเสริมการเพาะเห็ดในโรงเรียน

ชมุชน โดยใช้เศษดนิและเปลอืกมนัสำาปะหลงั ซึง่เป็นของเหลอื

จากกระบวนการผลิตของโรงงานไปใช้เพาะเห็ด เพื่อส่งเสริม

ให้นักเรียนได้มีความรู้เพ่ิมเติมสามารถนำาไปประกอบอาชีพ 

และขยายผลสู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยบริษัทฯ มีการ

สนับสนุนงบประมาณการศึกษาดูงาน และวัตถุดิบ ตลอดจน

การสร้างโรงเรอืนในการเพาะเหด็ นอกจากนีโ้รงเรยีนสามารถ

นำาเห็ดไปประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กนักเรียนหรือ

จำาหน่ายให้ชุมชนในราคาถูกได้ตลอดทั้งปี อีกทั้งยังเป็นการ

ปลูกฝังให้นักเรียนมีความขยันขันแข็ง มีความรู้เพิ่มเติมและ

สามารถใช้เป็นช่องทางในการหารายได้ช่วยเหลือครอบครัว

ได้ด้วย โดยในปี 2562 มีชุมชนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 13 

โรงเรือน และมีเป้าหมายจะเพิ่มเป็น 15 โรงเรือนในปี 2563

• โครงการ Young Master Chef THAIWAH

ในปี 2562 บรษิทัฯ  ได้จดักจิกรรมการแข่งขัน Young Master 

Chef THAIWAH ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบางเลนวิทยา จังหวัด

นครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดง

ทักษะและความสามารถในการทำาอาหาร และส่งเสริมการใช้

จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เพื่อสรรค์สร้างเมนูใหม่ๆ 

อย่างมีความสุข เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำาอาหารต่อไป

• โครงการ Happy Family Staff

บริษัทฯ ดำาเนินโครงการ Happy Family Staff จุดประสงค ์

เพื่อแก้ปัญหาครอบครัวให้กับพนักงานในโรงงาน ช่วยค้นหา

เป้าหมายในชีวิตให้กับเด็กๆ พร้อมแนะแนวทางการเดิน

ตามความฝัน สร้างการร่วมกิจกรรมในครอบครัวของเด็ก

และผู้ปกครอง และช่วยสานสัมพันธ์แห่งรักในครอบครัวของ

พนักงาน โดยโครงการนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 ที่

ตำาบลบางเลน จงัหวัดนครปฐม และมจีำานวนครอบครวัเข้าร่วม

โครงการทั้งหมด 30 ครอบครัว
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• โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน

ไทยวาร่วมกับโรงพยาบาลศาลายา “ชุมชนสุขภาพดี” ด้วย

ความห่วงใย ไทยวาอยากเห็นพี่น้องในชุมชนมีสุขภาพที่ด ี

จุดประสงค์เพื่อให้คนในชุมชนได้รับการตรวจสุขภาพ และมี

สขุภาพท่ีดี และสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างบรษัิทฯกบัชุมชน

ใกล้เคียง โดยโครงการนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่

ตำาบลบางเลน จงัหวดันครปฐม และมจีำานวนพนกังานเขา้ร่วม

โครงการทั้งหมด 6 คน

• โครงการ Opportunity Day for community for  
 plant visit

บริษทัฯ ดำาเนินโครงการ Opportunity Day for community 

for plant visit โดยมีจุดประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน 

นักศึกษา และครูอาจารย์ เข้าศึกษาดูงาน เพ่ิมทักษะความรู ้

และเป็นแนวทางในการทำางานในอนาคต และเป็นการ 

ประชาสัมพันธ์บริษัทฯ, ผลิตภัณฑ์ ให้กลุ่มนักเรียน นักศึกษา 

ได้รู้จกัมากขึน้ โดยเปิดโอกาสให้สถาบนัต่างๆ เข้าร่วมโครงการ

ปีละ 3-4 สถาบนั โดยในปี 2562 มจีำานวนคนเข้าร่วมโครงการ

ทั้งหมด 90 คน

• โครงการมอบทุนการศึกษา

บริษัทฯ ดำาเนินโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดี จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษา แบ่งเบา 

ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงาน สร้างขวัญและกำาลังใจให้กับพนักงาน และสร้างความผูกพันของพนักงาน 

ต่อองค์กร โดยในปี 2562 โดยโครงการนีจั้ดขึน้เมือ่วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2562 ท่ีตำาบลบางเลน จงัหวดันครปฐม และได้มกีารมอบทนุ 

การศึกษาให้กับบุตรของพนักงานรวมจำานวน 19 คน 
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ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอย่าง
รวดเร็ว และสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่มีความ
รุนแรงขึ้นตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
ส่งผลให้องค์กรต้องสามารถปรับตัวได้ในทุก
สถานการณ์ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
ถือเป็นกุญแจสำาคัญของเราในการสร้างความ
แข็งแกร่งได้อย่างต่อเนื่องและสามารถเติบโตได้
อย่างยั่งยืน นอกจากการมีบุคลากรที่มีศักยภาพ
พร้อมเรียนรู้และคิดค้นส่ิงใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา 
ตลอดจนยอมรับการเปล่ียนแปลงและสามารถ
บรหิารการเปลีย่นแปลงนั้นให้เกิดประโยชน์แล้วนั้น 
องค์กรยังจำาเป็นต้องมีความสามารถในการ
สรรหาบคุลากรทีมี่ความสามารถและเหมาะสมกับ
โครงสร้างทีป่รบัเปลีย่นหรอืสถานการณ์ทางธรุกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ครอบครัว
พนักงาน 
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นอกจากการมบีคุลากรทีมี่ศักยภาพพร้อมเรยีนรูแ้ละคดิค้นสิง่

ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ตลอดจนยอมรับการเปลี่ยนแปลงและ

สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงนั้นให้เกิดประโยชน์แล้วนั้น 

องค์กรยังจำาเป็นต้องมีความสามารถในการสรรหาบุคลากรที่

มีความสามารถและเหมาะสมกับโครงสร้างที่ปรับเปล่ียนหรือ

สถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที 

พนักงานทุกคนถือเป็นรากฐานและหัวใจสำาคัญของของเราใน

การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และการเติบโตของ

องค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคน

เป็นครอบครวัเดยีวกนั การดูแลทกุคนในครอบครวัไทยวา โดย

ยึดหลักความยุติธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส จึงถือเป็น

หัวใจสำาคัญที่สุดอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงให้ความสำาคัญ

กับการเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่บุคลากรสามารถ

พฒันาศกัยภาพของตนเอง และเรยีนรูร่้วมกนัได้อย่างต่อเนือ่ง 

ด้วยสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้และกระตุน้ต่อการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ 

ได้อย่างอสิระ เพือ่สร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรและ

ให้พนักงานทุกคนมีภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของไทยวา

เพื่อให้สามารถสร้างและรักษาทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ  

จึงมุ ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู ้และทักษะความสามารถ 

เสริมสร้างโอกาสที่เอื้อต่อการเรียนรู ้ตลอดชีวิต ส่งเสริม

ความก้าวหน้าในอาชีพ และสร้างความพร้อมรองรับต่อการ

เปลีย่นแปลง ภายใต้บรรยากาศการทำางานทีเ่คารพและยอมรบั

ในความแตกต่างเพือ่ความสขุในการทำางานของพนกังานทุกคน 

และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันขององค์กรในระดับสากล

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการดูแลและปฏิบัติต่อพนักงาน

อย่างเป็นธรรมบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน  

มนีโยบายชดัเจนโดยไม่เลอืกปฏบิตัทิัง้ในการสรรหา การจ้างงาน 

การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ การจัดฝึกอบรม การมอบ

หมายงาน การเลื่อนตำาแหน่ง เป็นต้น ควบคู่ไปกับการจัดหา

สิ่งอำานวยความสะดวกที่จำาเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ี รวมทั้ง

จัดสภาพแวดล้อมการทำางาน โดยคำานงึถงึหลกัความปลอดภยั 

การพัฒนาบุคคลากร
และถูกสุขอนามัย ส่งเสริมวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมเพื่อช่วย

พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างคุณค่าแก่ตัวพนักงานตลอดจน 

ทำาประโยชน์ให้กับผู้อื่น และสร้างแรงบันดาลใจเพื่อท่ีทุกคน 

จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

ในปี 2562 บรษิทัฯ มพีนกังานท้ังหมด 3,110 คน ขณะเดยีวกนั 

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้ความสำาคัญกับการให้โอกาส 

คนพิการให้ได้มีตำาแหน่งงานที่เหมาะสมเพื่อช่วยพัฒนา

คณุภาพชวีติ และสนบัสนนุให้คนพกิารได้มโีอกาสนำาศกัยภาพ

ที่มีอยู่ในตัวเองมาใช้สร้างสรรค์ ส่งเสริมความเข้มแข็งและ

ศักยภาพของคนพิการ โดย ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ้างงาน 

คนพิการและสร้างโอกาสในอาชีพรวม 31 คน คิดเป็น

อัตราส่วนคนพิการ 1 คน ต่อพนักงาน 100 คน ตามกฎหมาย

การจ้างงานคนพิการ

อัตราส่วนการจ้างงานบุคคลทุพพลภาพต่อพนักงานทั้งหมด

สัดส่วนพนักงานชายต่อพนักงานหญิง

จํานวนพนักงานทั้งหมด

1	:	100

2.5	:	1
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• โครงการพัฒนาสายอาชีพ/ศักยภาพของพนักงาน 
 (Career Development Program)

ทางบรษิทัฯ ได้เริม่สร้างแนวทางการพฒันาสายอาชพีอย่างเป็น

ระบบ พร้อมทั้งมีการวางรากฐานระบบบริหารงานทรัพยากร

บุคคลใหม่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้านของ 

บริษัทฯ ที่กำาลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว สำาหรับการวางแผน

ด้านการพัฒนาสายอาชีพของพนักงานทางบริษัทฯ ได้เริ่ม

แนวทางการวิเคราะห์ความสามารถด้านต่างๆ ของพนักงาน 

(Competency) สำาหรับวิเคระห์ศักยภาพที่แท้จริงในการ

พัฒนาตามโมเดล ดังนี้

• HR Intranet System  (HRIS)

โดยในปี 2562 ที่บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศสำาหรับ
งานบริหารบุคคลากรขึ้น (HR Intranet System) เพื่อลดขั้น
ตอนการทำางาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน และลดการ
ใช้กระดาษในองค์กรลง ซึง่ในปีทีผ่่านมาได้มกีารวางโครงสร้าง
ระบบ HR Integration ทำาให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลการ
ทำางาน เพิ่มความสะดวกสบายให้พนักงานภายในองค์กรใน
การใช้ระบบต่างๆ ผ่านหน้าต่างเดียว (One Gateway) และ
มีระบบป้องกันข้อมูลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูล โดยจาก
การพัฒนาระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น ระบบ Pay Slip 
Online, ระบบ HR Intranet, ระบบ Leave Online, ระบบ 
Air Ticket Online, ระบบ e-Learning และระบบ e-Search 
and File Online เป็นต้น จึงทำาการบริษัทสามารถลดการ 
ใช้งานกระดาษประมาณ 2,000 แผ่นต่อเดอืน หรอื 24,000 แผ่น 
ต่อปี หรือคิดเป็นลดการตัดต้นไม้ได้ 4.8 ต้น*

ต้นยูคาลิปตัสอายุ 3 ปี นำ้าหนักประมาณ 50 กิโลกรัม 

สามารถผลิตกระดาษได้ประมาณ 5,000 แผ่น

โดยปี 2562 ทีผ่่านมาทางบรษิทัฯ ได้เริม่วางโครงสร้างหลกัสตูร

และพัฒนาหลักสูตรควบคู่ไปกับบริษัทท่ีปรึกษาชั้นนำา ซึ่งได้

มีการจัดวางโครงสร้างการพัฒนาให้สอดคล้องกับโครงสร้าง

ตำาแหน่งงานภายในองค์กร เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ซ่ึงในส่วนการพัฒนาท่ีผ่านมาเรามุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหาร

รุ่นใหม่ๆ  เพื่อรองรับบุคลากรในอนาคตและเป็นไปในทิศทาง

เดียวกันทั่วทั้งองค์กร
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• Thai Wah Leadership Academy (TLA) 

จากแนวความคิดผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มองว่าทรัพยากร
มนุษย์เป็นปัจจัยที่มีความสำาคัญอย่างมากต่อองค์กร และการ
สร้างผูบ้ริหารรุ่นใหม่ๆ กเ็ป็นเป้าหมายอย่างหน่ึงทีท่างบรษิทัฯ 
ต้องให้ความสำาคัญเป็นอย่างมาก จึงได้เริ่มมีการวางแผน และ
ออกแบบโครงสร้าง TLA ขึน้เพือ่ใช้สำาหรบัการพฒันาพนกังาน
ที่จะขึ้นมาเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ๆ โดยผ่านการถ่ายทอด DNA
จากประสบการณ์ความสำาเร็จที่ทางผู้บริหารรุ่นเก่า และรุ่น
ปัจจุบันได้สร้างไว้ ที่ถูกถ่ายทอดและออกแบบมาให้เหมาะสม
กับการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพตามหลักการ 70-20-10 ดังนี้

ในปี 2562 TLA ได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ความเป็นผู้นำาในหลากหลายมิติ เช่น ความรู้ด้านธุรกิจ การ
บริหารงาน การพัฒนานวัตกรรม และการบริหารทีม ผ่านการ
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมใน 8 กิจกรรมหลัก 
ตามหลัก 70-20-10 ดังนี้

 TLA หรือ Thai Wah Leadership Academycademy 
คือโครงการเพื่อพัฒนาพนักงานที่จะขึ้นมาเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่
โดยผ่านการถ่ายทอด DNA จากประสบการณ์ความสำาเร็จของ

ผู้บริหารทั้งรุ่นเก่าและรุ่นปัจจุบันได้สร้างไว้

คะแนนความผูกพันของพนักงาน (ร้อยละ)

จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อคนต่อปี 

อัตราการลาออกขององค์กร

พนักงานที่กลับมาทำางานหลังใช้สิทธิลาคลอดบุตร

80

1 คน /1 วัน /ปี

16%

100%

2562

การพ
ัฒ

นาคุณ
ภาพ

ชีวิตครอบครัวพ
นักงาน 
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บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการบริหารด้านสิทธิมนุษยชน 

โดยดำาเนินการตามจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้าน

สิทธิมนุษยชนสอดคล้องกับหลักสากล และกำาหนดให้คณะ

กรรมการและ/หรือฝ่ายบริหารอาวุโสของบริษัทฯ ดูแลให้

มั่นใจว่าไม่มีการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการไม่

ละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการกระทำาหรือการตัดสินใจใดๆ  

ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดทำานโยบายความรับผิดชอบทางธุรกิจต่อการ

เคารพสทิธิมนุษยชน มมีาตรการดำาเนนิการด้านสทิธมินษุยชน

อย่างรอบด้าน โดยยดึตามหลกัการสทิธิมนษุยชนสำาหรบัธรุกจิ

แห่งสหประชาชาต ิ(United Nations Guiding Principles on 

Business and Human Rights: UNGP) มาใช้เป็นกรอบในการ

บริหารจดัการด้านสทิธมินษุยชน ซึง่ประกอบด้วยกระบวนการ

วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน การ

บรหิารจัดการความเสีย่ง การติดตามและรายงานผลการดำาเนนิ

งานอย่างต่อเนื่อง สำาหรับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนท่ีสำาคัญ

สำาหรับบริษัทฯ ประกอบด้วย แรงงานบังคับ แรงงานที่มาจาก

การค้ามนุษย์ หรือแรงงานเด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย

สทิธิมนุษยชนและการปฏิบัติ
ต่อแรงงานอย่างถูกต้อง

เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มุ่งมั่นบริหารจัดการประเด็นสำาคัญ

ข้างต้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีการยกระดับความรับผิดชอบ

และความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ มีการเผยแพร่

นโยบายการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำาหรับคู่ค้าของ

บริษัท ฝึกอบรมให้ความรู้สนับสนุนให้คู่ค้าธุรกิจหลักตรวจ

ประเมินตนเองด้านความยั่งยืน ดำาเนินการตรวจประเมินคู่ค้า

ธุรกิจหลักด้านความยั่งยืน รวมถึงจัดหาวัตถุดิบหลักทางการ

เกษตรจากแหล่งท่ีมาท่ีรับผิดชอบ โดยผู้ประสงค์จะเป็นคู่ค้า

ในอนาคตทุกราย ต้องลงนามรับทราบถึงจรรยาบรรณธุรกิจ

และแนวปฏิบัติด้านแรงงาน และต้องปฏิบัติตามหลักการ 

ดังกล่าวที่บริษัทฯ กำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกัน

บริษัทฯ ยังดำาเนินนโยบายการดูแลสุขอนามัย ความปลอดภัย 

และสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำางานตามกฎหมายและ

มาตรฐานต่างๆ ด้วย ความรบัผดิชอบและใส่ใจเพือ่ให้พนกังาน

และคู่ค้าธุรกิจทุกคนสามารถทำางานได้อย่างปลอดภัยและ 

มีความสุขระหว่างการทำางาน

ท้ังน้ีบริษัทฯ มีกระบวนการบริหารด้านสิทธิมนุษยชนอย่าง 

ต่อเนื่อง และยังไม่พบการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึน

จากการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ  

ได้จัดเตรียมช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก

พนักงานผ่านหลากหลายช่องทางเช่น Intranet, Suggestion 

Box เป็นต้น
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การวิจัย
อาหาร
Organic &
Healthy

ทกุวนันีผ้ลิตภัณฑ์ของเราได้มีการผลิตและจัดจําหน่าย
สู่สากล	 ไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน	 และกว่า	 28	
ประเทศทั่วโลก	 คุณภาพของอาหารและผลิตภัณฑ์
จากแป้งของเรานั้นผลิตมาจากวัตถุดิบที่ผ่านการ	
คัดสรร	และความเชี่ยวชาญด้านแป้งมันสําปะหลังและ
ผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง	นอกจากนี	้อกีส่ิงหนึง่ท่ีขาด
ไม่ได้เลยคือความสมํ่าเสมอของคุณภาพผลิตภัณฑ์
จากแป้ง	 ที่เราใส่ใจพิถีพิถันตั้งแต่กระบวนการผลิต
และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากไร่ไปจนถึงมือผู้บริโภค	
บริษัทฯ	 ในฐานะหนึ่งในผู้นําธุรกิจเกษตรและอาหาร		
จึงให้ความสําคญัอย่างย่ิงในการยกระดับคณุภาพและ
ความปลอดภัยตลอดกระบวนการ	ด้วยเจตนารมณ์
และความมุ่งม่ันในการพฒันาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนือ่ง	
เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้บริโภคและผู้คนในสังคม		
ผ่านความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจ	 สถาบัน
อาหาร	และมหาวทิยาลัยช้ันนําในการคิดค้นนวตักรรม
ใหม่ๆ	 ของแป้งเพื่อให้ผลิตภัณฑ์คงความเป็นผู้นํา	
อย่างยั่งยืนการวิจัยอาหาร Organic &

 Healthy 

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน
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บริษัทฯ	 ได้มุ ่งม่ันในการผลิตและคิดค้นสินค้าใหม่ที่มีคุณค่า	
ทางอาหารเพื่อผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง	 โดยในปี	 2562	 ไทยวา
ได้ส่งผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคเร่ืองสุขภาพ	สุขภาพ	 เช่น	
Double Dragon Balance (DD Balance)	 วุ้นเส้นมังกรคู่
บาลานซ	์ที่	Balance	everyday	life	เหนียวนุ่ม	คุณภาพด	ีผลิต
จากธรรมชาติ 100%	ใช้ถั่วเขียวเกรดพรีเมียมอย่างด	ีกรรมวิธี
ผลิตทันสมัย	ปราศจากสารเคมี ไม่มีกลูเตน	 ได้รับการรับรอง
จากคณะแพทยศาสตร์	 โรงพยาบาลรามาธิบดี	 มหาวิทยาลัย
มหิดลว่าสามารถช่วยรักษาสมดุลของระดับนํ้าตาลในเลือดช่วย	
สร้างสมดุล (Low GI) ให้แก่ร่างกาย	ทําให้ร่างกายค่อยๆ	ทํางาน
อย่างสมดุล	ถอืเป็นอาหารทีดี่ทีสุ่ดในการเลือกทาน	เพราะทาํให้อิ่ม
นานและสุขภาพดี

สุขภาพที่ดีของผู ้บริโภคเริ่มต้นด้วยโภชนาการที่ถูกต้อง  

ด้วยเหตุน้ีบริษัทฯ จึงให้ความสำาคัญอย่างยิ่งในการคิดค้น

พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมสภาวะโภชนาการท่ีดีขึ้น

และตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในทุกช่วงวัย 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำาคัญกับการพัฒนานวัตกรรม

และกระบวนการผลิต รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม โดยนำาเสนอทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้บริโภคด้วย

กระบวนการผลิตสินค้าที่ทันสมัย ปลอดภัย มีมาตรฐานและ

ประหัดพลังงาน นอกเหนือไปจากการจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์

ท่ีตรงตามความต้องการของผูบ้รโิภคแต่ละกลุม่ บรษิทัฯ ยงัมุง่ 

เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโภชนาการอาหารเพื่อ

สุขภาพที่ดีข้ึน บริษัทฯ มีเป้าหมายการออกผลิตภัณฑ์เพื่อ

สุขภาพที่ดีขึ้นของผู้บริโภค คิดเป็นอย่างน้อยร้อยละ 40 ของ

โครงการงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัทฯ 

นวัตกรรมต่อกระบวนการ 
ผลิตภัณฑ์ และบริการ

จำานวนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสุขภาวะที่ดีขึ้นของผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาที่มุ่งเน้นในเรื่องสุขภาพและสุขภาวะต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมด (ร้อยละ)

0

0

3

50%

2561 2562

ผลการด�าเนินงานด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างสภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น

และ	Double Dragon Crystal Ready (DD Ready)	 วุ้นเส้นแบนนุ่มเด้งเจ้าแรกที่นําเสนอในรูปแบบพร้อมปรุง	 ที่ได้รับการรับรอง
สัญลักษณ์โภชนาการ (Healthier Choice) จากมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ	สถาบันโภชนาการ	มหาวิทยาลัยมหิดล	 ในกลุ่มอาหาร	
ก่ึงสําเร็จรูป	 ที่มีโซเดียม ≤1,400 มิลลิกรัม	พร้อมเสริฟให้ทุกครอบครัวได้อร่อยง่ายไม่ซ้ําใคร	 มากับถ้วยรสชาติเข้มข้นถึง	 2	 รส	
ให้เลือก	ได้แก่	สุกี้ทีเด็ดสูตรกวางตุ้ง	และเย็นตาโฟฮอทโตะ	สไตล์เกาหล	ีโดยสามารถหารับประทานง่าย	สะดวก
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บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในทุก

ขั้นตอนการผลิตมีระบบการสอบกลับที่มีประสิทธิภาพ และ

พสิจูน์ยนืยนักระบวนการผลติด้วยวธิกีารทางวทิยาศาสตร์และ

เครื่องมือที่มีความทันสมัยได้มาตรฐาน นอกจากนี้ บริษัทฯ 

ยังมีความมุ่งมั่นในการผลิตอาหารตามระบบการจัดการความ

ปลอดภัยอาหาร ตามหลัก HACCP และ GMP เพื่อควบคุม

สิ่งที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารและ

ปฏิบัติตามข้อกำาหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวกับความปลอดภัย

ของอาหารทั้งในประเทศและประเทศคู่ค้า 

บริษัทฯ มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการในองค์กร

อย่างต่อเนือ่ง เพือ่กำากบัดูแลการบรหิารข้อมูลให้มคีวามถกูต้อง 

ครบถ้วน และสามารถเปิดเผยแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน 

บรษิทัฯ มนีโยบายในการผลติสนิค้าให้มคุีณภาพและมาตรฐาน

สูงด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ มี

ระบบการตรวจสอบคณุภาพสนิค้าทกุขัน้ตอน ทำาให้สนิค้าของ 

บริษัทฯ ได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ดังนี้ ISO 

9001 : 2008, Good Manufacturing Practice (GMP), 

Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP),  

KOSHER, BRC Global Standards (เกรด AA), HALAL และ 

FSSC 22000

นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรักษาและพัฒนาระบบบริหาร

คุณภาพท่ัวทั้งองค์กร เพ่ือผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีความ

ปลอดภัยในการบริโภค บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญกับการวิจัย

และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพและตอบ

สนองความต้องการของผู้บริโภค ให้เข้าถึงอาหารได้อย่างพอ

เพียงและมีโภชนาการที่ถูกสุขลักษณะ ตลอดจนการเพิ่มขีด

ความสามารถของห้องปฏิบัติการ ดังเช่นบริษัทฯ ได้รับการ

รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านอาหารตาม

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากกระทรวงสาธารณสุข

การยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์อาหาร

ร่วมเป็นแรงขับเคลื่อนในเวทีประชุมวิชาการนานาชาติ 

The 7th International Conference on Bio - Based 

Polymers (ICBP 2019) ภายใต้หัวข้อเรื่อง Bio-Based 

Polymers for Bio-Circular-Green Economy  

ซ่ึงจัดโดยวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการต่อยอด

องค์ความรูเ้กีย่วกบัการพฒันาไบโอพลาสตกิ (Bioplastic) 

หรือพลาสติกท่ีย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์ในดิน ผลิตจาก

แป้งมันสำาปะหลัง เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการ

ขับเคลื่อนตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 

economy) โดยเฉพาะด้านวสัดฐุานชวีภาพ (bio-based) 

สำาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

เวทีประชุมวิชาการนานาชาติ 

นอกจากนี ้แนวโน้มพฤตกิรรมผูบ้รโิภคท่ัวโลกยงัสะท้อนถงึการ

ให้ความสำาคัญกับอาหารท่ีมีคุณภาพและความปลอดภัยมาก

ขึ้น เน้นการบริโภคอาหารมีโภชนาการ และผ่านกระบวนการ

ผลิตท่ีปลอดภัย นอกเหนือไปจากรสชาติ ความหลากหลาย 

และความสะดวกสบาย จากสถานการณ์ความท้าทายดงักล่าว

ถือเป็นโอกาสสำาคัญที่บริษัทฯ ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อ

เนื่องอยู่เสมอ ตรวจสอบคุณภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่า และการ

เสริมสร้างความรู้และโภชนาการท่ีดีในสังคม เพื่อก้าวให้ทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรักษาและ

พัฒนาระบบบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค์กร เพื่อผลิตสินค้าที่มี

คุณภาพและมีความปลอดภัยในการบริโภค”

การวิจัยอาหาร Organic &
 Healthy 

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน
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การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำาคัญในการแสดงข้อมูลท่ีถูกต้องของสินค้า จึงกำาหนดให้พิมพ์ซองและ/หรือฉลากสินค้าที่แสดง

ข้อมลูด้านโภชนาการ วธิปีรงุสนิค้าทีถ่กูต้อง และข้อมลูอืน่ทีส่อดคล้องตามกฎหมาย ระเบยีบข้อบังคบั และมาตรฐานสากลต่างๆ 

ในทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับอรรถประโยชน์สูงสุดในการบริโภคสินค้า

	 ในปี	 2562	ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตรามังกรคู่บาลานซ์ (Double Dragon Balance)	 ของบริษัทฯ	 ได้ได้รับรางวัลรสชาติยอดเย่ียม		
	 (Superior	 Taste	 Awards)	 International	 Taste	 Institute	 2	 ดาว	 จากสถาบันรับรองด้านรสชาติและคุณภาพอาหาร	
	 นานาชาติ	 International	 Taste	 Institute	ประเทศเบลเยียม	 และการรับรองเป็นอาหารที่มีค่าดัชนีนํ้าตาลตํ่า	 (Low	Glycemic	
	 Index)	 จากคณะแพทยศาสตร์	 โรงพยาบาลรามาธิบดี	 มหาลัยมหิดล	 นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์วุ ้นเส้นมังกรคู่	คริสตัล เรดดี้  
	 (Double Dragon Crystal Ready)	ได้รับการรับรองสัญลักษณ์โภชนาการ	(Healthier	Choice)	จากมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ		
	 สถาบันโภชนาการ	มหาวิทยาลัยมหิดล

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นผลิตสินค้าดี มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยส่งมอบตรงเวลา สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคและ

ปรบัปรงุระบบคณุภาพอย่างต่อเนือ่ง มกีารควบคมุการผลติทีเ่ป็นมาตรฐานสากล ความพงึพอใจจากลกูค้าจะเป็นตวัชีว้ดัผลการ

ดำาเนินงานของบริษัทฯ เพื่อนำามาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและการบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

รางวัลรสชาติยอดเยี่ยม 
(Superior Taste Awards) 

International Taste Institute	
2	ดาว	เพื่อรับรองคุณภาพและ
รสชาติอาหารและเครื่องดื่ม	

นานาชาติ

สัญลักษณ์โภชนาการ	
“ทางเลือกสุขภาพ” 

(Healthier Choice)	ถือเป็น
สัญลักษณ์สําหรับผู้บริโภคในการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทาง
อาหาร	เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการ
ให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพด	ี

ห่างไกลจากโรค	NCDs

Low Glycemic Index	หมายถึง
ความเร็วของการดูดซึมน้ําตาลถูก
ย่อยเข้าสู่กระแสเลือดได้ช้ากว่าปกต	ิ
สามารถช่วยรักษาสมดุลของระดับ
น้ําตาลในเลือด	ช่วยสร้างสมดุล

กา
รว

ิจัย
อา

หา
ร 

Or
ga

ni
c 

&
 H

ea
lth

y 

67บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)
THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED



ชื่อเสียง และความไว้วางใจต่อ Brand (Brand Equity)

• การสื่อสารการตลาดและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

บรษิทัฯ มุง่มัน่ผลติสนิค้าด ีมคีณุภาพ ถูกสขุลกัษณะ ปลอดภยั

ส่งมอบตรงเวลา สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู ้บริโภคและ

ปรับปรุงระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีการควบคุมการผลิตที่

เป็นมาตรฐานสากล ความพงึพอใจจากลกูค้าจะเป็นตวัชีวั้ดผล

การดำาเนินงานของบริษัทฯ เพื่อนำามาพัฒนาและปรับปรุง

คุณภาพของสินค้าและการบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป
 

โดยในปี 2562 คะแนนความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ของ 

บริษัทฯ จากลูกค้าธุรกิจกลุ่มแป้งเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 89.60 

คะแนน โดยหลักเกณฑ์ในการวัดความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์

กลุ่มแป้งประกอบด้วย 4 หัวข้อหลัก คือ 1) ผลิตภัณฑ์ 2) การ

บริการ 3) ราคา และ 4) ข้อเสนอแนะอื่นๆ และจากลูกค้า

ธุรกิจกลุ่มอาหารเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 84 โดยหลักเกณฑ์ใน

การวัดความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารประกอบด้วย 

6 หัวข้อหลัก คือ 1) ความชอบในผลิตภัณฑ์ 2) คุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ 3) คุณภาพของบรรจุภัณฑ์ 4) การจัดส่งสินค้า  

5) การให้บริการและการติดต่อประสานงาน และ 6) กิจกรรม

ทางการตลาด ท้ังน้ีคะแนนความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ของ 

บริษัทฯ จะถูกรายงานให้ฝ่ายบริหารรับทราบเป็นประจำาทุกปี

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ต่อไป 

บรษัิทฯ เชือ่ว่าภารกจิของเราคือการสร้างผลติภณัฑ์คุณภาพสงู

ทีอุ่ดมไปด้วยคณุประโยชน์ ผ่านกระบวนการวเิคราะห์คณุภาพ

ของอาหาร เพ่ือให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วโลก 

นอกจากนี ้เพือ่ให้ผลติภณัฑ์คงความเป็นผูน้ำาอย่างยัง่ยนื เรายงั 

ร่วมมือกับคู่ค้าทางธุรกิจในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องเพื่อค้นคว้า

และพัฒนานวัตกรรมอย่างหลากหลายอย่างต่อเนื่อง

นอกจากน้ีบริษัทฯ มีช่องทางการสื่อสารถึงผู้บริโภคหลากหลายช่องทาง อาทิเช่น การสื่อสาร online กิจกรรมการชิงโชค  

โดยข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้าทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ 

อย่างเคร่งครัด

การวิจัยอาหาร Organic &
 Healthy 

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน
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*	 Double	Kirin	brand	measure	from	U&A	Food	Operator	Study	
	 by	Market	Support	Research	in	2017
**	 Double	Dragon	brand	measure	from	U&A	Consumer	Study	
	 by	Nielsen	Research	in	2016
***	 Double	Dragon	brand	measure	from	U&A	Consumer	Study	
	 by	Nielsen	Research	in	2019

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

Brand Awareness (Top of Mind) Brand Penetration (Brand Share)

	 ธุรกิจแป้ง

	 2561		 85.67

	 2562	 89.60

	 เป้าหมายป	ี2563		 90

	 ธุรกิจอาหาร

	 2561		 85

	 2562	 84

	 เป้าหมายปี	2563		 87

	 ธุรกิจอาหาร

	 2561		 42%*	/	32%**	

	 2562	 42%*/31%***

	 เป้าหมายปี	2563		 Maintain	/	Increase	1pt

	 ธุรกิจอาหาร

	 2561		 40%*	/	22%**

	 2562	 40%*	/	20%***

	 เป้าหมายป	ี2563		 Maintain	/	Increase	2pt
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ภาคผนวก

รายงานฉบบันี ้เป็นรายงานความยั่งยนืทีบ่รษิทัไทยวา 
ได้จดัทำาข้ึนเป็นประจำาทกุปี เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
โดยจัดเตรียมข้ึนเทียบกับตัวชี้วัดหลักและเป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ในกลยุทธ์เพ่ือความยั่งยืนตามค่านิยมหลัก 
ของบรษิทัฯ ทีว่่า Creating Value from arm to Shelf 
(From Farm to Shelf) จุดประสงค์ของรายงาน 
ฉบับนี้เพ่ือสื่อสารความมุ่งม่ันในการดำาเนินธุรกิจ
สู่ความยั่งยืน ในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง
แวดล้อมโดยในรายงานมีรายละเอียดการดำาเนิน
งานทั้งปีของบริษัทฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือน
ธันวาคม 2562 

การจัดทำารายงานฉบับนี้ ได้กำาหนดเนื้อหาสอดคล้อง
ตามหลักเกณฑ์ (In accordance criteria) ของ 
Global Reporting Initiatives Standards (GRI 
Standards) ในระดบัหลกั (Core option) และมีการ 
พิจารณาการดำาเนนิงานขององค์กรเทยีบกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาติ (Sustainable 
Development Goals: SDGs) โดยได้รบัการสอบทาน 
ด้านผลการดำาเนินงานด้านการเงิน จากบริษัท 
สำานักงาน อีวาย จำากัด ดังแสดงรายละเอียดไว้ที่
รายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจำาปี 2562 
ของบริษัทฯ

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน
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เกี่ยวกับรายงาน
เพื่อความยั่งยืนฉบับนี้
หลักการการกำาหนดเนื้อหารายงาน

การกำาหนดเนื้อหาในรายงานฉบับนี้ เกิดจากความตระหนัก 

ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นของห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ ต่อผู้ม ี

ส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งรวมทั้งเกษตรกร คู่ค้าทางธุรกิจ พนักงาน 

ลูกค้า ชุมชน และสังคมโดยรวม จากนั้นบริษัทฯ มีการขอ

ความเหน็จากคณะกรรมการ และคณะผูบ้รหิารของไทยวา โดย

รายงานได้กล่าวถงึประเดน็ทีผู่ม้ส่ีวนได้เสยีให้ความสนใจอย่าง

มีนัยสำาคัญซ่ึงมีความสำาคัญต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ 

ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังในและนอกองค์กร บริษัท

ได้ดำาเนินการตามหลักสำาคัญทั้ง 4 ประการ ตามแนวทางของ 

GRI Standards นั่นคือ บริบทความยั่งยืน (Sustainability  

Context) ประเดน็ทีม่นียัสำาคญั (Materiality) ความครบถ้วน

สมบรูณ์ (Completeness) และการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสีย 

(Stakeholder Inclusiveness) โดยมีการประเมินประเด็น 

ทีม่นียัสำาคญัอย่างเป็นทางการเพือ่ระบปุระเดน็ และจดัอนัดบั

ความสำาคัญประเด็นด้านความยั่งยืนเหล่านี้ที่ส่งผลสะท้อน 

ที่สำาคัญต่อธุรกิจของไทยวา ในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และ

สิง่แวดล้อม อกีทัง้ยงัรวมถงึประเดน็ทีม่คีวามสำาคญัต่อผูม้ส่ีวน

ได้เสียอีกด้วย
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ขั้นตอนที่ 2 
การจัดลำาดับความสำาคัญ

บริษัทฯ	 นําประเด็นที่ได้รับจากขั้นตอนที่	 1	 มาวิเคราะห์และ	
จัดลําดับความสําคัญจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติร่วมกับ	
ผู้บรหิารระดับสูง	และหัวหน้าสายงานทีเ่ก่ียวข้อง	เพื่อกล่ันกลอง
และจัดลําดับความสําคัญ	 โดยพิจารณาใน	 2	 มิติ	 คือ	 ความ
สําคัญของผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจต่อเศรษฐกิจ	 สังคม	
และส่ิงแวดล้อม	 และผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วน	
ได้เสียภายนอก	เช่น	คูค้่าทางธุรกิจ	ลูกค้า	ภาครฐั	และภาคสังคม	

ขั้นตอนที่ 3 
การทวนสอบประเด็นที่มีนัยสำาคัญ

บรษิทัฯ	ดาํเนนิการความทวนสอบความครบถ้วนในเบือ้งต้น	โดย
หน่วยงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาควบคู่
กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	เช่น	ผู้พฒันาตลาดทนุ	และคูค้่าธรุกิจ	
เพื่อรวบรวมประเด็นที่ให้ความสนใจและมีนัยสําคัญต่อความ
ย่ังยืนในการดําเนินธุรกิจ	 เพื่อจะนําเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบบริหารความเส่ียง	 และกํากับดูแลกิจการ	 (ARCG)	
เพื่อพิจารณายืนยันและอนมัุติประเด็นความย่ังยืนทีมี่นยัสาํคญั	
ภายใต้ขอบเขตผลกระทบทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ขั้นตอนที่ 4 
การพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ	 จะมีการจัดเตรียมช่องทางที่หลากหลายเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น	 มุมมอง	 และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกองค์กร	 สําหรับการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาการ	
จัดทํารายงานในปีต่อไป	โดยจะยังคงยึดหลักการมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสียและบริบทความยั่งยืนเป็นสําคัญ

ขั้นตอนที่ 1 
การระบุประเด็น

บรษิทัฯ	พิจารณาคดัเลือกประเด็นจากการจัดประชุมเชิงปฏบิตัิ
ร่วมกบัผู้บรหิารระดับสูง	โดยพิจารณาและวเิคราะห์ทั้งปัจจัยจาก
ภายในและภายนอกองค์กร	 ได้แก่	 ทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ	
กลยุทธ์ด้านความย่ังยืน	 ความเส่ียงและโอกาสของบริษัทฯ	
รวมถึงประเด็นสําคัญของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน	
ประเด็นด้านการพัฒนาที่ย่ังยืนขององค์กรสหประชาชาติ	
(SDGs)	 รวมถึงตัวช้ีวัดด้านความย่ังยืนจากมาตรฐานระดับ
สากล	 เพื่อระบุประเด็นความย่ังยืนที่มีนัยสําคัญและกําหนด
ขอบเขตของแต่ละประเด็นความยั่งยืน

การระบุประเด็น

การจัดลำาดับ
ความสำาคัญ

การทวนสอบประเด็น
ที่มีนัยสำาคัญ

การพัฒนาและ
ปรับปรุงอย่าง

ต่อเนื่อง

ภาคผนวก
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ดัชนีชี้วัดข้อมูลตามตัวชี้วัด GRI
GRI 102: General Disclosures

Disclosures Page	/	Website	/	Omission External
Assurance

Name	of	the	organization
Activities,	brands,	products,	and	services
Location	of	headquarters

Location	of	operations
Ownership	and	legal	form
Markets	served
Scale	of	the	organization

Information	on	employees	and	other	workers
Supply	chain
Significant	changes	to	the	organization	and	
its	supply	chain
Precautionary	principle	or	approach
External	initiatives
Membership	of	associations

Statement	from	senior	decision-maker
Key	impacts,	risks,	and	opportunities

Values,	principles,	standards,	and	norms	of	
behaviour

Governance	structure

List	of	stakeholder	groups

102-1	
102-2
102-3

102-4
102-5
102-6
102-7

102-8
102-9
102-10

102-11
102-12
102-13

102-14
102-15

102-16

102-18

102-40

Organizational	Profile

Strategy

Ethics	and	Integrity	

Governance

Stakeholder	Engagement

SD	Report	cover	page	/	back	page
SD	Report	page	10
SD	Report	back	page
Annual	Report	page	57
SD	Report	page	12-13
SD	Report	page	72-73
SD	Report	page	12-13
-	Annual	Report	page	5
-	http://investor.thaiwah.com/
			financial_highlights.html
SD	Report	page	64
SD	Report	page	10
Annual	Report	page	32-33

SD	Report	page	26-27
SD	Report	page	51
SD	Report	cover	page	/	page	19

SD	Report	page	8-9
SD	Report	page	18

SD	Report	page	3

-	http://investor.thaiwah.com/
			organization_chart.html

SD	Report	page	18-19
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Disclosures Page	/	Website	/	Omission External
Assurance

Collective	bargaining	agreements

Identifying	and	selecting	stakeholders
Approach	to	stakeholder	engagement
Key	topics	and	concerns	raised

Entities	included	in	the	consolidated	financial	
statements
Defining	report	content	and	topic	boundaries
List	of	material	topics
Restatements	of	information
Changes	in	reporting
Reporting	period
Date	of	most	recent	report

Reporting	cycle
Contact	point	for	questions	regarding	the	report
Claims	of	reporting	in	accordance	with	the	GRI	
Standards
GRI	content	index
External	assurance

102-41

102-42
102-43
102-44

102-45

102-46
102-47
102-48
102-49
102-50
102-51

102-52
102-53
102-54

102-55
102-56

Stakeholder	Engagement

Stakeholder	Engagement

Reporting	Practice

SD	Report	page	65
Thaiwah	does	have	a	trade	union.	
However,	thaiwah	has	its	welfare	
committee	which	is	composed	of	
representatives	from	all	levels	of	
employees.	Their	responsibilities	are	
similar	to	a	trade	union

SD	Report	page	18-19
SD	Report	page	18-19
SD	Report	page	18-19

Annual	Report	page	34-38

SD	Report	page	74
SD	Report	page	18

SD	Report	page	72
-	Our	previous	SD	Report	was	published	
			in	April	2018
SD	Report	page	72
SD	Report	back	page
SD	Report	page	72-74

SD	Report	page	75-78
SD	Report	page	72-73
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Disclosures Page	/	Website	/	Omission External
Assurance

103-1		 Explanation	of	the	material	topic	and		
	 its	boundary
103-2		 The	management	approach	and	its			
	 components
103-3		 Evaluation	of	the	management	
	 approach
201-1		 Direct	economic	value	generated	
	 and	distributed

103-1	 Explanation	of	the	material	topic	and		
	 its	boundary
103-2		 The	management	approach	and	its			
	 components
103-3		 Evaluation	of	the	management	
	 approach
203-2		 Significant	Indirect	Economic	
	 Impacts

103-1		 Explanation	of	the	material	topic	and		
	 its	boundary
103-2		 The	management	approach	and	its		
	 components
103-3		 Evaluation	of	the	management	
	 approach
205-2		 Communication	and	training	about		
	 anti-corruption	policies	and	
	 procedures

103-1		 Explanation	of	the	material	topic	and		
	 its	boundary
103-2		 The	management	approach	and	its		
	 components
103-3		 Evaluation	of	the	management	
	 approach

GRI	103:	
Management	
Approach	
2016

GRI	201:	
Economic	
Performance	
2016

GRI	103:	
Management	
Approach	
2016

GRI	203:	
Indirect	
Economic	
Impacts

GRI	103:	
Management	
Approach	
2016

GRI	205:	
Anti-
corruption	
2016

GRI	103:	
Management	
Approach	
2016

Economic	Performance

Indirect	Economic	Impacts	

Anti-corruption	

Employment	

SD	Report	page	37-42

SD	Report	page	37-42

SD	Report	page	41

-	SD	Report	page	41
-	http://investor.thaiwah.com/finan			
			cial_highlights.html

SD	Report	page	42-43

SD	Report	page	42-43

SD	Report	page	42-43

SD	Report	page	42

SD	Report	page	30-32

SD	Report	page	30-32

SD	Report	page	31

SD	Report	page	31

SD	Report	page	62

SD	Report	page	62

SD	Report	page	62

Topic-specific Standards
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Disclosures Page	/	Website	/	Omission External
Assurance

401-1		 New	employee	hires	and	employee		
	 turnover

103-1		 Explanation	of	the	material	topic	and	
	 its	boundary
103-2		 The	management	approach	and	its		
	 components
103-3		 Evaluation	of	the	management		
	 approach
403-2		 Types	of	injury	and	rates	of	injury,	
	 occupational	diseases,	lost	days,		
	 and	absenteeism,	and	number	of		
	 work-related	fatalities

103-1		 Explanation	of	the	material	topic	and	
	 its	boundary
103-2		 The	management	approach	and	its		
	 components
103-3		 Evaluation	of	the	management	
	 approach
404-1		 Average	hours	of	training	per	year	
	 per	employee

103-1		 Explanation	of	the	material	topic	and		
	 its	boundary
103-2		 The	management	approach	and	its		
	 components
103-3		 Evaluation	of	the	management	
	 approach
405-1		 Diversity	of	governance	bodies	and		
	 employees

GRI	401:	
Employment	
2016

GRI	103:	
Management	
Approach	
2016

GRI	403:	
Occupational	
Health	and	
Safety	2018

GRI	103:	
Management	
Approach	
2016

GRI	404:		
Training	and	
Education	
2016

GRI	103:	
Management	
Approach	
2016

GRI	405:	
Diversity	
and	Equal	
Opportunity	
2016

Employment

Occupational	Health	and	Safety

Training	and	Education	

Diversity	and	Equal	Opportunity

SD	Report	page	62

SD	Report	page	46-47

SD	Report	page	46-47

SD	Report	page	46-47

SD	Report	page	46-47

SD	Report	page	64

SD	Report	page	64

SD	Report	page	64

SD	Report	page	64

SD	Report	page	62

SD	Report	page	62

SD	Report	page	62

SD	Report	page	62
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Disclosures Page	/	Website	/	Omission External
Assurance

103-1		 Explanation	of	the	material	topic	and		
	 its	boundary
103-2		 The	management	approach	and	its		
	 components
103-3		 Evaluation	of	the	management	
	 approach
412-2		 Employee	training	on	human	rights		
	 policies	or	procedures

103-1		 Explanation	of	the	material	topic	and		
	 its	boundary
103-2		 The	management	approach	and	its		
	 components
103-3		 Evaluation	of	the	management	
	 approach
413-1		 Operations	with	local	community		
	 engagement,	impact	assessments,		
	 and	development	programs

103-1		 Explanation	of	the	material	topic	and		
	 its	boundary
103-2		 The	management	approach	and	its		
	 components
103-3		 Evaluation	of	the	management	
	 approach
416-2		 Incidents	of	non-compliance		
	 concerning	the	health	and	safety		
	 impacts	of	products	and	services
G4-FP5		Percentage	of	production	volume		
	 manufactured	in	sites	certified	by	
	 an	independent	third-	party	
	 according	to	internationally	
	 recognized	food	safety	management		
	 system	standards

GRI	103:	
Management	
Approach	
2016

GRI	412:		
Human	
Rights	
Assessment	
2016

GRI	103:	
Management	
Approach	
2016

GRI	413:		
Local	
Communities	
2016

GRI	103:	
Management	
Approach	
2016

GRI	416:		
Customer	
Health	and	
Safety	2016
Sector-
specific	
Indicator	
2014

Human	Rights	Assessment

Local	Communities

Customer	Health	and	Safety

SD	Report	page	63-65

SD	Report	page	63-65

SD	Report	page	63-65

SD	Report	page	64

SD	Report	page	38-41

SD	Report	page	38-41

SD	Report	page	38-41

SD	Report	page	41

SD	Report	page	67-69

SD	Report	page	67-69

SD	Report	page	67-69

SD	Report	page	69

SD	Report	page	69
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Disclosures Page	/	Website	/	Omission External
Assurance

103-1		 Explanation	of	the	material	topic	and		
	 its	boundary
103-2		 The	management	approach	and	its		
	 components
103-3		 Evaluation	of	the	management	
	 approach
417-1		 Requirements	for	product	and	
	 service	information	and	labeling

GRI	103:	
Management	
Approach	
2016

GRI	417:		
Marketing	
and	Labeling	
2016

Marketing	and	Labeling

SD	Report	page	69-70

SD	Report	page	69-70

SD	Report	page	69-70

SD	Report	page	69
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