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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) โดยนำ�
หลักการความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการมาเป็นแนวทางในการ
ประกอบธุรกิจ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบต่อการ
กำ�หนดจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ กลุ่ม โดยเน้นหลักการของความซื่อสัตย์สุจริต
ความโปร่งใส การกำ�กับดูแลกิจการ และจริยธรรรมทางสังคมที่ดี
เพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ และได้เผยแพร่
จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจดังกล่าวให้แก่ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งหมดได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติด้วย

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น
โดยได้กำ�หนดนโยบายไว้ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานเพื่ อให้
ยึดถือเป็นแนวทาง โดยกำ�หนดให้ผู้บริหารดูแลให้มั่นใจว่าไม่มี
การละเมิดสิทธิตามกฎหมายของ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย รวมทัง้ พนักงาน
คู่ค้า สังคม โดยส่วนรวม คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้ จาก
การกระทำ�หรือการตัดสินใจใดๆ ของบริษัทฯ นอกจากนั้น
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา   และได้กำ�หนดเป็นมาตรฐานการดำ�เนินงานที่ชัดเจน
ที่จะใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเฉพาะที่มีใบอนุญาต
การใช้เท่านั้น

การแข่งขันที่เป็นธรรม

การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจ

บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อการปฏิบัติกับคู่ค้าอย่างเสมอภาคและ
เป็นธรรม โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ได้แก่

บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
ในห่วงโซ่ธุรกิจ ซึ่งได้กำ�หนดไว้เป็นหลักปฏิบัติของผู้บริหาร และ
พนั ก งานในอั น ที่ จ ะต้ อ งให้ ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งบริ ษั ท ฯ
และบรรดากลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นคั่ง และ
การเติบโตที่มั่นคงของบริษัทฯ      

• ให้ขอ้ มูลข่าวสาร และคำ�แนะนำ�ทีถ่ กู ต้อง เพียงพอ ทันเหตุการณ์
ต่อคู่ค้า เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และบริการอย่าง
ถูกต้อง
• ระบุเงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ อย่างชัดเจนไว้ในสัญญาซื้อขาย
และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด
• ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่
เป็นธรรม
• กำ�หนดให้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจัดซื้อ
จัดจ้าง ที่มีมูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาท โดยกำ�หนดให้ใช้วิธีการ
จัดหาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมด้วยการเปิดซองประกวด
ราคา และพิจารณาข้อมูลโดยคณะกรรมการ
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2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติตาม
หลักจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ  ดังนี้
• ขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วย
ความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และอย่างเป็นอิสระ เพื่อผลประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำ�คัญ
• จัดทำ�และรักษาไว้ ซึ่งระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน
ทั้งด้านการเงิน การดำ�เนินงาน และกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน
ของบริษัทฯ ระบบดังกล่าวควรปฏิบัติร่วมกับการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อให้ความสำ�คัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า
ในรายการผิดปกติทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้น

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้กำ�หนดให้คณะ
กรรมการและ/หรือฝ่ายบริหารอาวุโสของบริษัทฯ ดูแลให้มั่นใจ
ว่าไม่มีการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการไม่ละเมิดสิทธิ
มนุษยชนจากการกระทำ�หรือการตัดสินใจใดๆ ของบริษัทฯ  
บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการที่สำ�คัญเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
โดยได้ระบุในมาตรฐานการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
• บริษัทฯ จะไม่ว่าจ้าง เกี่ยวข้อง หรือสนับสนุนการใช้แรงงาน
เด็กที่มีอายุต่ำ�กว่า 18 ปี ทั้งนี้ รวมไปถึงพนักงานและลูกจ้าง
ของผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติภายในบริษัทฯ
• บริษัทฯ จะไม่ทำ�การ หรือสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานบังคับ
ในทุกรูปแบบ และหากพนักงานไม่สมัครใจที่จะทำ�งานกับ
บริษัทฯ ต่อไป พนักงานสามารถยื่นเรื่องขอลาออกตาม
ระเบียบข้อบังคับในการทำ�งานของบริษัทฯ
• บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ อ่ พนักงานหญิงและชายด้วยความเสมอภาค
เว้นแต่ลักษณะงานและสภาพของงานที่ไม่สามารถปฏิบัติเช่น
นั้นได้ สำ�หรับลูกจ้างหญิงมีครรภ์ จะจัดให้มีสภาพการทำ�งาน
และสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อเด็กในครรภ์และต่อลูกจ้าง
หญิงมีครรภ์ และบริษทั ฯ ไม่มนี โยบายทีจ่ ะเลิกจ้าง ลดตำ�แหน่ง
หรื อ ลดสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องลู ก จ้ า งหญิ ง อั น เนื่ อ งมาจาก
การมีครรภ์
• บริษัทฯ เคารพในสิทธิส่วนบุคลากรทุกคนที่จะก่อตั้งและเข้า
ร่วมกิจกรรมของกลุ่มบุคลากรตามต้องการ รวมทั้ง เคารพ
สิทธิในการเจรจาต่อรองของกลุ่มบุคลากรดังกล่าว และใน
กรณี ท่ี สิ ท ธิ ด้ า นเสรี ภ าพในการสมาคมหรื อ การรวมกลุ่ ม
เจรจาต่อรองถูกจำ�กัดภายใต้กรอบของกฎหมายจะได้รับการ
อำ�นวยความสะดวก และได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกับ
ลูกจ้างคนอื่นๆ
• บริษัทฯ จะไม่หักและไม่ลดค่าจ้าง เพื่อการลงโทษทางวินัยไม่
ว่ากรณีใดๆ และจะไม่กระทำ�การหรือสนับสนุนการใช้วิธีการ
ลงโทษทางร่างกาย จิตใจ บังคับขู่เข็ญ ทำ�ร้ายพนักงาน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์
บริษัทฯ มีนโยบายในการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฏหมาย โดยไม่
กีดกันทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือรสนิยมทางเพศ และไม่
จ้างงานแรงงานบังคับ หรือแรงงานเด็กอายุต่ำ�กว่า 18 ปีบริบูรณ์
เข้าทำ�งาน รวมทั้ง ยังให้โอกาสแก่คนพิการโดยการรับไว้ทำ�งาน
และจัดหาตำ�แหน่งงานที่เหมาะสมให้เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต มีการบริหารจัดการสภาพการจ้าง สภาพการทำ�งานและ
สวัสดิการต่างๆ ภายใต้กฏหมายแรงงาน โดยยึดหลักความ
ยุติธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และให้ความสำ�คัญ
กับการสรรหา คัดเลือก ว่าจ้างและบรรจุบุคคลเข้าทำ�งาน  โดย
พิ จ ารณาความรู้ ค วามสามารถประสบการณ์ ที่ เ หมาะสมกั บ
ตำ�แหน่งตามทีบ่ ริษทั ฯ กำ�หนดพร้อมกับการพิจารณาให้คา่ ตอบแทน
และการเลื่อนตำ�แหน่งและยังมีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ต่างๆ เช่น กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล การประกัน
อุบัติเหตุ การประกันสุขภาพ ห้องพักพนักงาน การจัดฝึกอบรม
ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ
ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เป็นต้น
บริษทั ฯ มีนโยบายชัดเจนทีจ่ ะดูแลกำ�หนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับอุตสาหกรรมเดียวกันและ
เชือ่ มโยงกับผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ และผลการปฏิบตั งิ าน
ของแต่ละบุคคล โดยได้กำ�หนดไว้ในจรรยาบรรณในการดำ�เนิน
ธุรกิจ ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริษัทฯ ส่งเสริมการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริม
สร้ า งทั ก ษะความรู้ แ ละความสามารถให้ บุ ค ลากรมี โ อกาส
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มุ้งเน้นการทำ�งานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพเสริมสร้างความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมที่ดีในการทำ�งาน เช่น หลักสูตรกิจกรรมการฝึกอบรม
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน  
หลักการใช้ในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008   หลัก
ปฏิบัติสุขอนามัยส่วนบุคคล การสุขาภิบาลโรงงาน และ GMP  
เป็นต้น เพื่อขวัญกำ�ลังใจ ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตในการ
ทำ�งานที่ดี การสร้างต้นแบบของผู้นำ�ที่ดีและการสร้างจิตสำ�นึก
ความรับผิดชอบต่อองค์กร
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นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ยังให้ความสำ�คัญกับการสร้างความปลอดภัย
ในการทำ� งานและสภาพแวดล้ อ มที่ น่ า อยู่ ใ ห้ แ ก่ พ นั ก งานด้ ว ย
โดยการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย เพื่อทำ�หน้าที่ดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ
มาตรฐาน ภายใต้ข้อกำ�หนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย OHSAS 18001 และ TIS 18001 อย่างถูกต้อง
และต่อเนื่อง รวมทั้ง ทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้าน
สิง่ แวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างสม่�ำ เสมอ ทัง้ นี้
บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวจนเป็นที่ยอมรับ
และได้รับการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐาน OHSAS
18001 และ TIS 18001 จากสถาบันทีเ่ กีย่ วข้องเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
จากการที่บริษัทฯ ได้รณรงค์การลดอุบัติเหตุจากการทำ�งานมา
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำ�งาน
ลดลง ทั้งนี้ โรงงานของกลุ่มบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการ
ประกวดสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยมีจุดประสงค์ในการ
กระตุน้ เตือนให้พนักงานทุกคนมีความตืน่ ตัว มีวนิ ยั ในการทำ�งาน
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของความปลอดภัยและช่วยป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุในการทำ�งานด้วย

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า
บริษทั ฯ ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในทุกขัน้ ตอน
การผลิตมีระบบการสอบกลับที่มีประสิทธิภาพ และพิสูจน์ยืนยัน
กระบวนการผลิตด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือที่
มีความทันสมัยได้มาตรฐาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่น
ในการผลิตอาหารตามระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร
ตามหลัก HACCP และ GMP เพื่อควบคุมสิ่งที่เป็นอันตรายต่อ
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารและปฏิบัติตามข้อกำ�หนด
และกฏหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารทั้งในประเทศ
และประเทศคู่ค้า บริษัทฯ มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
จัดการในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำ�กับดูแลการบริหารข้อมูล
ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถเปิดเผยแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างชัดเจน
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บริษัทฯ มีนโยบายในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
สูงด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ มีระบบ
การตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกขั้นตอน ทำ�ให้สินค้าของบริษัทฯ
ได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับโลก ดังนี้ ISO 9001 : 2008,
Good Manufacturing Practice (GMP), Hazard Analysis
Critical Control Point (HACCP), KOSHER และ HALAL
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรักษาและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องค์กร เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยในการ
บริโภค โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพในการผลิต
สินค้าตามมาตรฐานสากล ได้แก่ GMP, HACCP, ISO 9001
และ HALAL จากสถาบันที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ให้
ความสำ�คัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาสินค้า
ที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจน
การเพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการ ดังเช่นบริษัทฯ ได้
รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านอาหาร
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากกระทรวงสาธารณสุข
การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญในการแสดงข้อมูลที่ถูกต้อง
ของสินค้า จึงกำ�หนดให้พิมพ์ซองและ/หรือฉลากสินค้าที่แสดง
ข้อมูลด้านโภชนาการ วิธีปรุงสินค้าที่ถูกต้อง และข้อมูลอื่นที่
สอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานสากล
ต่างๆ ในทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับ
อรรถประโยชน์สูงสุดในการบริโภคสินค้า
การสื่อสารการตลาดและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
บริษัทฯ มุ่งมั่นผลิตสินค้าดี มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย
ส่งมอบตรงเวลา สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคและปรับปรุง
ระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีการควบคุมการผลิตที่เป็น
มาตรฐานสากล ความพึงพอใจจากลูกค้าจะเป็นตัวชี้วัดผลการ
ดำ�เนินงานของบริษัทฯ เพื่อนำ�มาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
ของสินค้าและการบริการให้ดียิ่งๆ  ขึ้นไป   

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
จากสถานการณ์ปัจจุบันพลังงานเป็นปัจจัยสำ�คัญอย่างหนึ่งต่อ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น
ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทำ�ให้บริษัทฯ ตระหนักถึงการใช้
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน จึงได้ดำ�เนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และการใช้พลังงานทดแทน โดยการก่อสร้างโครงการก๊าซชีวภาพ
เพื่อดำ�เนินการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำ�เสียของโรงงาน โดยก๊าซ
ชีวภาพที่ผลิตได้จะถูกนำ�ไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงาน
ความร้อน เพื่อทดแทนการใช้น้ำ�มันเตาในกระบวนการผลิตแป้ง
มันสำ�ปะหลัง ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อบริษัทฯ
และบริษัทย่อยโดยการทำ�ให้ต้นทุนในการผลิตแป้งมันสำ�ปะหลัง
ลดลงแล้ว ยังสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่
บรรยากาศด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังได้รับ
เครื่ อ งหมายรั บ รองคาร์ บ อนฟุ ต ฟริ้ น ทสำ � หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง
บริษัทฯ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก รวมทั้ง
บริษัทย่อยยังได้รับการรับรองมาตราฐาน ISO 14001 : 2004
เป็นระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม Environmental Management
System มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรตระหนักถึงความสำ�คัญ
ของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษ
(Prevention of Pollution) และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การป้องกันและลดผลกระทบจากมลพิษ

มีค่าใช้จ่ายในการควบคุมระบบต่ำ�  สามารถนำ�มาใช้ประโยชน์
ได้ ท้ั ง การผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพและบำ � บั ด น้ำ � เสี ย ไปพร้ อ มกั น
ซึ่งโครงการดังกล่าวนอกจากจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตแล้ว
ยังเป็นการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพสูงด้วย
โดยมีประโยชน์ด้านการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้
• คุณภาพน้ำ�ปล่อยออก โดยน้ำ�เสียที่ผ่านระบบ CLBR จะมี
ค่าความเข้มข้นของสารประกอบอินทรีย์ลดลงร้อยละ 95-97
ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ และเมื่อผ่านจากระบบ CLBR
แล้ ว น้ำ � เสี ย จะถู ก ส่ ง ไปยั ง ระบบบำ � บั ด แบบเปิ ด ซึ่ ง เป็ น
ระบบเดิ ม ของโรงงานและจะมี ส ภาวะที่ ไ ด้ ม าตรฐานกรม
โรงงานอุตสาหกรรม
• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากก๊าซมีเทนเป็นก๊าซ
เรื อ นกระจกชนิ ด หนึ่ ง ที่ มี ผ ลกระทบรุ น แรงมากกว่ า ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ถึง 21 เท่า การหยุดยั้งการปลดปล่อย
ก๊ า ซดั ง กล่ า วสู่ บ รรยากาศโดยการนำ � ไปใช้ เ ป็ น พลั ง งาน
จึงถือว่าเป็นการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ได้ในเวลาเดียวกันด้วย
• กลิ่น ระบบ CLBR จะช่วยลดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นที่เกิดจาก
น้ำ�เสียจากกระบวนการผลิต เนื่องจากเป็นระบบปิด
• สุขอนามัยของพนักงานและชุมชนใกล้เคียงดีขึ้น เป็นการ
แก้ปัญหาจากต้นเหตุ โดยการขจัดกลิ่นรบกวนและของเสีย
จากกระบวนการผลิต

การก่อสร้างโครงการก๊าซชีวภาพ เพื่อนำ�ก๊าซชีวภาพที่ได้มาใช้
ทดแทนน้ำ�มันเตานั้น กลุ่มบริษัทฯ ได้เลือกใช้ระบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพแบบ Covered Lagoon Bio Reactor (CLBR) ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีที่ได้ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูง มีเสถียรภาพ และ
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นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังให้ความสำ�คัญต่อการดูแลรักษาและอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อม โดยจะดำ�เนินการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง และได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐาน มอก. 14001-2548 (ISO 14001 : 2004) และให้
เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 (ระบบสีเขียว) ซึ่งเป็นระบบที่
แสดงศักยภาพของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากกระทรวง
อุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบบำ�บัดของเสีย
จากกระบวนการผลิต เพือ่ บำ�บัดมลพิษให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกระทรวงอุตสาหกรรม อาทิ ระบบบ่อบำ�บัดน้ำ�เสียด้วยวิธี
ธรรมชาติบนเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ และระบบบำ�บัดอากาศเสีย
ด้วยเครื่อง Wet Scrubber และ Cyclone Scrubber เพื่อทำ�การ
ดักจับฝุ่นละอองต่างๆ รวมทั้ง ควันจากการเผาไหม้ก่อนระบาย
ออกจากโรงงาน โดยมีวิศวกรและที่ปรึกษาผู้ชำ�นาญงานดำ�เนิน
การตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุงระบบให้ทำ�งานอย่างปกติ
ตลอดเวลา

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนใกล้เคียงโรงงานเสมอมา โดยการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงและยั่งยืน ดังนี้

โครงการแปลงใหญ่ประชารัฐ
เกษตรสมัยใหม่
โครงการแปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่มันสำ�ปะหลัง
ตำ�บลนิคมสร้างตนเอง อำ�เภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โดยโครงการเกษตรสมัยใหม่แปลงใหญ่ เกษตรกรจะสามารถ
ลดต้ น ทุ น ในการปลู ก มั น สำ � ปะหลั ง และเพิ่ ม ผลผลิ ต ใน
การปลู ก จากการใช้ ร ะบบน้ำ � หยดและการปลู ก โดยแบบ
ธรรมชาติ (ใช้น้ำ�ฝน) โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี ที่ได้รับ
จากการถ่ายทอดสร้างต้นแบบแปลงใหญ่มันสำ�ปะหลังเพื่อ
ขยายผลความสำ�เร็จสู่ชุมชนอื่นๆ โดยบริษัทฯ ได้ผลผลิตที่มี
คุณภาพและตามกำ�หนดเวลาที่เหมาะสม
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โครงการประกันราคามันสำ�ปะหลัง
โครงการประกันราคามันสำ�ปะหลัง ภายใต้ชื่อ โครงการ
“ไทยวาช่วยสมาชิกชาวไร่มันสำ�ปะหลัง” เพื่อจูงใจให้เกษตรกร
ชาวไร่มันสำ�ปะหลัง ไม่เปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นๆ แทน  
โดยประกันราคารับซื้อที่เชื้อแป้ง 30% ไม่ต่ำ�กว่า 2 บาท  เริ่ม
รับซือ้ หัวมันสำ�ปะหลังตัง้ แต่เดือนมิถนุ ายน 2560  ถึง มีนาคม 2561
บริษัทฯ เปิดให้เกษตรกร ทำ�การลงทะเบียนในการขายหัวมัน
สำ�ปะหลังกับบริษัทฯ เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นใจในการปลูก
มันสำ�ปะหลังและมีตลาดรับซื้อที่แน่นอนและได้รับราคาประกัน
ขั้นต่ำ�  โดยในส่วนของบริษัทฯ ก็สามารถวางแผนการรับซื้อ
หัวมันสำ�ปะหลังให้เป็นไปตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง

โครงการร่วมขุดลอกวัชพืช
ในอ่างเก็บน้ำ�สาธารณะ
และสูบน้ำ�ดิบเข้าแหล่งชุมชน
โครงการร่ ว มขุ ด ลอกวั ช พื ช ในอ่ า งเก็ บ น้ำ � สาธารณะและ
สูบน้ำ�ดิบเข้าแหล่งชุมชน เป็นการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และ
ได้รับการยอมรับในการใช้น้ำ�ร่วมกับชุมชน

โครงการขยายพื้นที่ลานจอดรถ
เป็นการขยายพื้นที่ลานจอดรถหน้าโรงงาน รวมทั้ง การทำ�ลาน
จอดรถบรรทุก เพื่อความสะดวกและลดการเกิดอุบัติเหตุที่สืบ
เนื่องจากปัญหารถบรรทุกจอดบนไหล่ทางถนนหน้าโรงงาน
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โครงการร่วมปลูกป่า
เป็นการร่วมปลูกป่าในวันต้นไม้ เพื่อลดมลภาวะทางอากาศ
พร้อมกับชุมชน และหน่วยงานของรัฐ ในการฟื้นฟูธรรมชาติ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว

การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้
แก่เกษตรกร
การฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรชาวไร่ที่เป็นสมาชิกของ
โรงงาน ได้มีการพาชาวไร่ไปศึกษาดูงานตามพื้นที่ต้นแบบ
ต่างๆ เช่น เกษตรกรมีความรู้เทคนิคด้านการปลูก โดยใช้
เครื่องปลูกและเก็บเกี่ยว

โครงการมอบเครือ่ งปรับอากาศ
บริษัทฯ ได้มอบเครื่องปรับอากาศ ให้แก่ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่อง ตำ�บลเชียงยืน อำ�เภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี
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โครงการผันน้ำ�ทิ้งโรงงาน
เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน
บริษทั ฯ ได้ประชุมหารือกับชาวบ้านหนอง เพือ่ การจัดทำ�
โครงการ “ผันน้�ำ ทิง้ โรงงานเพือ่ การเกษตรอย่างยัง่ ยืน”
ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองฮาง ตำ�บลเชียงพิณ
อำ�เภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โครงการโรงเรียนในโรงงาน
โครงการโรงเรียนในโรงงาน ได้รว่ มมือกับสำ�นักงาน กศน.
จังหวัดอุดรธานี เพือ่ เป็นการส่งเสริมให้พนักงานทีต่ อ้ งการ
เพิ่มพูนความรู้และวุฒิการศึกษา ซึ่งสามารถพัฒนาทักษะ
ของพนักงานได้ โดยโครงการโรงเรียนในโรงงานนี้เป็น
โครงการต่อเนื่องจากปี 2558

รางวัล CSR-DIW Continuous AWARD 2016
บริษทั ไทยนำ�มันสำ�ปะหลัง จำ�กัด ได้รบั รางวัล CSR-DIW Continuous AWARD 2016
ด้านมาตรฐานความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ประจำ�ปี 2559

โครงการถนนสวย ปลอดภัย
บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมถนนสวย ปลอดภัย โดยได้มอบถังขยะ
ให้แก่ ตำ�บลท่าข้าม อำ�เภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
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โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
บริษัทฯ และพนักงานร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่ประชาชน ตำ�บลบาง
หลวง อำ�เภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เนื่องจากตลาดบางหลวงเป็น
ชุมชนแออัด เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ทำ�ให้ชุมชนบ้านเรือนต่างๆ ได้รับ
ความเสียหายเป็นจำ�นวนมาก

โครงการ ๙๙ ต้นกล้า ไทยวาปลูกต้นไม้
เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ และพนักงานร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำ�โดยคณะผู้บริหาร
และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้   ซึ่งต้นไม้ที่ทางบริษัทปลูกเพื่อเป็น
ร่มเงาและช่วยลดสภาวะแวดล้อมต่างๆ ณ บริเวณแนวรั้วข้างอาคาร
ผลิต Line 4 และมีการแข่งขันฟุตซอลนัดพิเศษระหว่างทีมพนักงานและ
ทีมผู้บริหาร เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์และเพิ่มความสามัคคีภายในบริษัทฯ

โครงการสัปดาห์สิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย
บริษัทฯ นำ�โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย คณะ
กรรมการความปลอดภัยในการทำ�งาน หัวหน้างาน ผูบ้ ริหาร
จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยให้แก่พนักงาน โดยจัด
กิ จ กรรมให้ ค วามรู้ แ ก่ พ นั ก งานทราบและปฎิ บั ติ ง านได้
อย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมถึง การเล่นเกมส์แจกของ
รางวัล และการประกวดแต่งกลอน คำ�ขวัญความปลอดภัย
ในการทำ�งาน ซึง่ ได้รบั ความสนใจจากผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมเป็น
อย่างมาก

102

