ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) โดย
นำ�หลักการความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการมาเป็นแนวทางในการ
ประกอบธุรกิจ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบต่อ
การกำ�หนดจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ เพื่อรักษาผลประโยชน์
ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกๆ กลุม่ โดยเน้นหลักการของความซือ่ สัตย์สจุ ริต
ความโปร่งใส การกำ�กับดูแลกิจการ และจริยธรรรมทางสังคมที่ดี
เพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ และได้เผยแพร่
จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจดังกล่าวให้แก่ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งหมดได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติด้วย

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
การแข่งขันที่เป็นธรรม
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อการปฏิบัติกับคู่ค้าอย่างเสมอภาคและ
เป็นธรรม โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ได้แก่
• ให้ข้อมูลข่าวสาร และคำ�แนะนำ�ที่ถูกต้อง เพียงพอ ทัน
เหตุการณ์ต่อคู่ค้า เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และ
บริการอย่างถูกต้อง
• ระบุเงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ อย่างชัดเจนไว้ในสัญญาซื้อขาย
และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด
• ส่งมอบสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่
เป็นธรรม
• กำ�หนดให้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจัดซื้อ จัด
จ้าง ที่มีมูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาท โดยกำ�หนดให้ใช้วิธีการ
จัดหาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมด้วยการเปิดซองประกวด
ราคา และพิจารณาข้อมูลโดยคณะกรรมการ
แนวปฏิบัติสำ�หรับคู่ค้า
1. ดำ�เนินธุรกิจทั้งด้านการผลิต จำ�หน่ายสินค้า และบริการ
ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. รักษาความลับหรือข้อมูลของคู่ค้า ไม่นำ�ข้อมูลดังกล่าวไปใช้
เพื่อประโยชน์ตนเอง หรือผู้เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้
ให้รีบแจ้งคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหา แนวทางแก้ไข
และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์
อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือจากข้อตกลงทางการค้า

นโยบายการคัดเลือกคู่ค้า
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญหรือบริการ เพื่อประโยชน์ในด้านการ
บริหารต้นทุนด้านประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ
มีการกำ�หนดแนวทางปฏิบัติและการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า รวม
ทั้งกำ�หนดกระบวนการจัดซื้อสินค้าหรือบริการให้มีความโปร่งใส
และเป็นธรรม โดยกำ�หนดอำ�นาจของผู้อนุมัติเป็นระดับขั้นตาม
ลักษณะและมูลค่าสินค้าหรือบริการ ตามที่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ
บริษัทฯ มีการกำ�หนดคุณสมบัติของคู่ค้า ดังนี้
• มีบุคลากร เครื่องจักร อุปกรณ์สินค้า การบริการ คลังสินค้า
สถานภาพทางการเงิน และประวัตกิ ารดำ�เนินกิจการทีน่ า่ เชือ่
ถือ
• เป็นผู้ที่มีผลงานน่าพอใจ ทั้งด้านคุณภาพสินค้า การบริการ
การส่งมอบตามกำ�หนดเวลา การให้บริการหลังการขาย การ
รับประกัน หรือเงื่อนไขอื่นๆ ในการทำ�ธุรกรรมตามที่ตกลง
ร่วมกัน
• เป็ น คู่ ค้ า /คู่ ธุ ร กิ จ ที่ ไ ม่ มี ผ ลประโยชน์ ขั ด แย้ ง กั บ ธุ ร กิ จ ของ
บริษัทฯ และไม่มีประวัติต้องห้ามทำ�การค้า อันเนื่องจากการ
กระทำ�ทุจริต หรือประวัติการละทิ้งงาน หรืออยู่ในบัญชี
รายชื่อบริษัทต้องห้ามของทางราชการและเอกชน
แนวปฏิบัติสำ�หรับคู่แข่งขัน
1. ปฏิบัติต่อคู่แข่งภายใต้กรอบกติกาและหลักสากลของการ
แข่งขันที่ดี
2. ไม่ แ สวงหาข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ความลั บ ของคู่ แข่ ง ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่
ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
3. ไม่กล่าวหาในทางร้ายต่อคูแ่ ข่ง โดยปราศจากซึง่ มูลแห่งความจริง
4. ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้า
กับคู่แข่งของบริษัทฯ
5. ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อคู่แข่งอย่างเคร่งครัด
การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น
โดยได้ก�ำ หนดนโยบายไว้ให้แก่ผบู้ ริหารและพนักงานเพือ่ ให้ยดึ ถือ
เป็นแนวทาง โดยกำ�หนดให้ผู้บริหารดูแลให้มั่นใจว่าไม่มีการ
ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผูม้ สี ว่ นได้เสีย รวมทัง้ พนักงาน คูค่ า้
สังคม โดยส่วนรวม คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้ จากการกระทำ�
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หรื อ การตั ด สิ น ใจใดๆ ของบริ ษั ท ฯ นอกจากนั้ น บริ ษั ท ฯ
มีนโยบายทีจ่ ะไม่เกีย่ วข้องกับการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา และ
ได้ กำ � หนดเป็ น มาตรฐานการดำ � เนิ น งานที่ ชั ด เจนที่ จ ะใช้ ง าน
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเฉพาะที่มีใบอนุญาตการใช้เท่านั้น
การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
บริษทั ฯ ได้ให้ความสำ�คัญในเรือ่ งการไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา
โดยกำ�หนดแนวปฏิบัติดังนี้
1. ดำ�เนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพัน
ตามสัญญาทีเ่ กีย่ วกับสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญา
2. ดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ไม่ให้ถูกละเมิด
ทำ�ซ้ำ� ดัดแปลง นำ�ไปใช้หรือนำ�ไปให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับ
อนุญาตจากบริษทั ฯ
3. เคารพในทรัพย์สนิ ทางปัญญาของผูอ้ น่ื ไม่ละเมิดหรือนำ�ผลงาน
ของผูอ้ น่ื ไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน เว้นแต่ได้รบั อนุญาต หรือ
ให้คา่ ตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน
4. รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อพบเห็นการกระทำ�ที่เป็นการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการกระทำ�ที่อาจก่อให้เกิด
ข้อพิพาทเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทางปัญญาของบริษัทฯ
การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจ
บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมใน
ห่วงโซ่ธุรกิจ ซึ่งได้กำ�หนดไว้เป็นหลักปฏิบัติของผู้บริหาร และ
พนักงานในอันที่จะต้องให้ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และ
บรรดากลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ เพือ่ สร้างความมัน่ คัง่ และการเติบโต
ทีม่ น่ั คงของบริษทั ฯ

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดแนวทางในการดำ�เนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล
ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ให้
ความสำ�คัญในการต่อต้านการทุจริต และคอร์รปั ชัน่ มาโดยตลอด
ทั้ ง นี้ ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ครั้ ง ที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติให้มีการลงนามใน
คำ�ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action
Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต ของ
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption Council)
เพื่อให้การดำ�เนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการดำ�เนินงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งสามารถบรรลุเป้าหมายตาม
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เจตนารมณ์ของบริษทั ฯ ตลอดจนเพือ่ ให้เป็นแนวทางในการปฏิบตั ิ
ที่ชัดเจนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งหมด บริษัทฯ
จึงได้ก�ำ หนดนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ขึน้ เพือ่ ใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติ หรือดำ�เนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
หมายเหตุ : นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้
หัวข้อ “การกำ�กับดูแลกิจการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำ�ปี
ของบริษัทฯ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
จรรยาบรรณในการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ได้ กำ � หนดให้
คณะกรรมการและ/หรือฝ่ายบริหารอาวุโสของบริษัทฯ ดูแลให้
มัน่ ใจว่าไม่มกี ารละเมิดสิทธิตามกฎหมาย ซึง่ รวมถึงการไม่ละเมิดสิทธิ
มนุษยชนจากการกระทำ � หรื อ การตั ด สิ น ใจใดๆ ของบริ ษั ท ฯ
บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการทีส่ �ำ คัญเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชน โดย
ได้ก�ำ หนดแนวปฏิบตั ดิ งั นี้
1. ปฏิ บั ติ ต่ อ กั น ด้ ว ยการเคารพหลั ก การด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ปฏิบตั ติ อ่ กัน
ด้วยความเท่าเทียม โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างด้านร่างการ จิตใจ
เชือ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ ภาษา สีผวิ การศึกษา สถานะ
ทางสังคม
2. ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันความเสี่ยง
ทีจ่ ะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน สอดส่องดูแลเรือ่ งการเคารพ
สิทธิมนุษยชน และรายงานผูบ้ งั คับบัญชาเพือ่ ป้องกันการกระทำ�
ทีเ่ ป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการของการจ้างงาน
ตัง้ แต่การสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน เวลาทำ�งาน และวันหยุด
การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน การฝึกอบรม
และพัฒนา การวางแผนความก้าวหน้า โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
4. ไม่ใช้แรงงานบังคับ แรงงานทีม่ าจากการค้ามนุษย์ หรือแรงงาน
เด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์
บริษัทฯ มีนโยบายในการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่
กีดกันทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือรสนิยมทางเพศ และไม่จ้าง
งานแรงงานบังคับ หรือแรงงานเด็กอายุต่ำ�กว่า 18 ปีบริบูรณ์เข้า
ทำ�งาน รวมทั้ง ยังให้โอกาสแก่คนพิการโดยการรับไว้ทำ�งานและ
จัดหาตำ�แหน่งงานที่เหมาะสมให้เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต
มีการบริหารจัดการสภาพการจ้าง สภาพการทำ�งาน และสวัสดิการต่างๆ
ภายใต้กฎหมายแรงงาน โดยยึดหลักความยุตธิ รรม จริยธรรม และ
ความโปร่งใส และให้ความสำ�คัญกับการสรรหา คัดเลือก ว่าจ้าง
และบรรจุบุคคลเข้าทำ�งาน โดยพิจารณาความรู้ความสามารถ

ประสบการณ์ทเี่ หมาะสมกับตำ�แหน่งตามทีบ่ ริษทั ฯ กำ�หนดพร้อม
กับการพิจารณาให้ค่าตอบแทนและการเลื่อนตำ�แหน่งและยังมี
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
ค่ารักษาพยาบาล การประกันอุบัติเหตุ การประกันสุขภาพ
ห้องพักพนักงาน การจัดฝึกอบรมทัง้ ภายในและภายนอกบริษทั ฯ
เพื่อพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เป็นต้น
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายชัด เจนที่จะดูแ ลกำ�หนดค่าตอบแทนและ
สวัสดิการให้อยูใ่ นลักษณะทีเ่ ปรียบเทียบได้กบั อุตสาหกรรมเดียวกัน
และเชือ่ มโยงกับผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ และผลการปฏิบตั ิ
งานของแต่ละบุคคล โดยได้กำ�หนดไว้ในจรรยาบรรณในการ
ดำ�เนินธุรกิจ ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว
ทั้งนี้บริษัท ได้กำ�หนดแนวปฏิบัติสำ�หรับพนักงานดังนี้
1. ปฏิบัติต่อพนักงานทั้งหมดอย่างยุติธรรม และเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำ�งานของบริษัทฯ
2. ปฏิ บั ติ อ ย่ า งเท่ า เที ย มกั น ในการจ้ า งงาน ไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ
ไม่กีดกันทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ หรือ
สถานะอื่นใดที่ไม่ได้มีผลเกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นการสร้าง
โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคนด้วย
4. ให้ ผ ลตอบแทนที่ เ ป็ น ธรรม เหมาะสมตามความรู้
ความสามารถ ผลการปฏิบัติงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ
5. จัดให้มีสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน
ได้แก่ การรักษาพยาบาล กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
6. จัดหาสิ่งอำ�นวยความสะดวกที่จำ�เป็นในการปฏิบัติหน้าที่
รวมทั้ ง จั ด สภาพแวดล้ อ มการทำ � งาน โดยคำ � นึ ง ถึ ง หลั ก
ความปลอดภัย และถูกสุขอนามัย
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริษทั ฯ ส่งเสริมการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เสริมสร้าง
ทักษะความรู้และความสามารถ ให้บุคลากรมีโอกาสก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน มุ่งเน้นการทำ�งานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
เสริมสร้างความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดี
ในการทำ�งาน เช่น หลักสูตรกิจกรรมการฝึกอบรมความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน หลักการใช้ในระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 หลักปฏิบตั สิ ขุ อนามัยส่วนบุคคล
การสุ ข าภิ บ าลโรงงาน และ GMP เป็ น ต้ น เพื่อขวัญกำ�ลังใจ
ความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ในการทำ�งานทีด่ ี การสร้างต้นแบบของ
ผู้นำ�ที่ดีและการสร้างจิตสำ�นึกความรับผิดชอบต่อองค์กร
นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ยังให้ความส�ำคัญกับการสร้างความปลอดภัย
ในการท�ำงานและสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ให้แก่พนักงานด้วย
โดยการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย เพือ่ ท�ำหน้าทีด่ แู ลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบมาตรฐาน
ภายใต้ ข ้ อ ก�ำหนดของระบบการจั ด การอาชี ว อนามั ย และ
ความปลอดภัย OHSAS 18001 และ TIS 18001 อย่างถูกต้อง
และต่อเนื่อง รวมทั้ง ทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้าน
สิง่ แวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างสม�ำ่ เสมอ ทัง้ นี้
บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวจนเป็นที่ยอมรับ
และได้รับการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐาน OHSAS
18001 และ TIS 18001 จากสถาบันทีเ่ กีย่ วข้องเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
จากการทีบ่ ริษทั ฯ ได้รณรงค์การลดอุบตั เิ หตุจากการทำ�งานมาอย่าง
ต่อเนือ่ ง ส่งผลให้อตั ราการเกิดอุบตั เิ หตุจากการทำ�งานลดลง ทัง้ นี้
โรงงานของกลุ่มบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการประกวดสถาน
ประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการทำ�งาน ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยมีจุดประสงค์ในการกระตุ้นเตือน
ให้พนักงานทุกคนมีความตื่นตัว มีวินัยในการทำ�งาน ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ของความปลอดภัยและช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ในการทำ�งานด้วย
บริษัทฯ ได้กำ�หนดแนวปฏิบัติสำ�หรับเรื่องสุขภาพและความ
ปลอดภัย ดังนี้
1. ดำ�เนินงานตามกฎหมาย มาตรฐาน และระเบียบปฏิบตั ติ า่ งๆ
ด้านสุขภาพและความปลอดภัย เพือ่ ช่วยป้องกันหรือลดผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้น
2. รายงานผู้บังคับบัญชาทันที เมื่อพบเห็นสิ่งผิดปกติทั้งจาก
เครื่องจักร อุปกรณ์ และสถานที่ในบริเวณที่ทำ�งานที่อาจมี
ผลกระทบต่อสุขภาพ และความปลอดภัย
3. ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงเรื่องความ
ปลอดภัยในการทำ�งาน ควรกำ�หนด ประชาสัมพันธ์หรือ
ประกาศแนวทางในการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดอุบตั เิ หตุ
รวมถึงควรสอดส่อง ดูแลสุขภาพพนักงานตามความเสีย่ งของงาน
4. มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดย
จัดฝึกซ้อม และปรับปรุงแผนฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อ
ป้องกันหรือลดความสูญเสียต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ
พนักงาน คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องอื่น
5. ส่งเสริมการปลูกฝังจิตสำ�นึกในเรือ่ งของการดูแลรักษาสุขภาพ
และความปลอดภัยให้กับผู้ร่วมงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยในการทำ�งานได้อย่างยั่งยืน

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า
บริษทั ฯ ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในทุกขัน้ ตอน
การผลิตมีระบบการสอบกลับที่มีประสิทธิภาพ และพิสูจน์ยืนยัน
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กระบวนการผลิตด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือที่มี
ความทันสมัยได้มาตรฐาน นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีความมุง่ มัน่ ใน
การผลิตอาหารตามระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร ตามหลัก
HACCP และ GMP เพือ่ ควบคุมสิง่ ทีเ่ ป็นอันตรายต่อความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์อาหารและปฏิบัติตามข้อกำ�หนดและกฎหมายที่
เกีย่ วกับความปลอดภัยของอาหารทัง้ ในประเทศและประเทศคูค่ า้
บริษทั ฯ มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการในองค์กรอย่าง
ต่อเนือ่ ง เพือ่ กำ�กับดูแลการบริหารข้อมูลให้มคี วามถูกต้อง ครบถ้วน
และสามารถเปิดเผยแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน
บริษทั ฯ มีนโยบายในการผลิตสินค้าให้มคี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานสูง
ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ มีระบบ
การตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกขั้นตอน ทำ�ให้สินค้าของบริษัทฯ
ได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับโลก ดังนี้ ISO 9001 : 2008,
Good Manufacturing Practice (GMP), Hazard Analysis
Critical Control Point (HACCP), KOSHER และ HALAL
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรักษาและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องค์ ก ร เพื่ อ ผลิ ต สิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพและมี ค วามปลอดภั ย ใน
การบริโภค โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพใน
การผลิตสินค้าตามมาตรฐานสากล ได้แก่ GMP, HACCP, ISO 9001
และ HALAL จากสถาบันที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ให้
ความสำ�คัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาสินค้า
ที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจน
การเพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการ ดังเช่นบริษัทฯ
ได้รบั การรับรองความสามารถห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบด้านอาหาร
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากกระทรวงสาธารณสุข
จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ ของบริษทั ฯได้ก�ำ หนดแนวปฏิบตั ิ
สำ�หรับลูกค้า ดังนี้
1. ดำ�เนินธุรกิจทั้งด้านการผลิต จำ�หน่ายสินค้า และบริการ
ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ดำ�เนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการ
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้า และเพื่อ
เป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
3. ดำ�เนินธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำ�
การใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับของ
ลูกค้า ไม่นำ�ข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือ
ผูท้ เี่ กีย่ วข้องโดยมิชอบ รวมทัง้ ไม่เรียกรับ หรือยินยอมทีจ่ ะรับ
ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดทีไ่ ม่สจุ ริตจากลูกค้าทัง้ ทางตรง
และทางอ้อม
4. ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้
ให้รบี แจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพือ่ ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
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5. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อ
บริษทั ฯ รวมทัง้ ติดตาม ตรวจสอบ แก้ไขคำ�ร้องเรียนของลูกค้า
อย่างเป็นธรรม
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 สร้างความพึงพอใจให้แก่ผ้บู ริโภคและปรับปรุง
ระบบคุณภาพอย่างต่อเนือ่ ง มีการควบคุมการผลิตทีเ่ ป็นมาตรฐาน
สากล ความพึงพอใจจากลูกค้าจะเป็นตัวชี้วัดผลการดำ�เนินงาน
ของบริษทั ฯ เพือ่ นำ�มาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและ
การบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริม
ให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำ�คัญของการจัดการด้าน
สิง่ แวดล้อม โดยได้ก�ำ หนดแนวปฏิบตั ดิ า้ นสิง่ แวดล้อมไว้ในจรรยาบรรณ
ของบริษทั ฯ ดังนี้
1. ดำ�เนินงานตามกฎหมาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ด้าน
สิง่ แวดล้อม โดยคำ�นึงถึงผลกระทบด้านทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม
2. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ พัฒนาระบบ
การผลิตและการดำ�เนินงานให้มกี ารใช้ทรัพยากรและพลังงาน
อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดยบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล
และทบทวน เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมการพัฒนา และเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม ให้ความรู้ในเรื่องการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานทุกระดับ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
จากสถานการณ์ปัจจุบันพลังงานเป็นปัจจัยส�ำคัญอย่างหนึ่งต่อ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น
ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ท�ำให้บริษัทฯ ตระหนักถึงการใช้
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน จึงได้ด�ำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และการใช้พลังงานทดแทน โดยการก่อสร้างโครงการก๊าซชีวภาพ
เพื่อด�ำเนินการผลิตก๊าซชีวภาพจากน�้ำเสียของโรงงาน โดยก๊าซ
ชีวภาพที่ผลิตได้จะถูกน�ำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงาน
ความร้อน เพื่อทดแทนการใช้น�้ำมันเตาในกระบวนการผลิต
แป้งมันส�ำปะหลัง ซึง่ นอกจากจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อบริษทั ฯ
และบริษัทย่อยโดยการท�ำให้ต้นทุนในการผลิตแป้งมันส�ำปะหลัง
ลดลงแล้ว ยังสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออก
สู่บรรยากาศด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังได้รับ
เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตฟริ้นท์ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทฯ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก รวมทั้ง
บริษัทย่อยยังได้รับการรับรองมาตราฐาน ISO 14001 : 2004
เป็นระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม Environmental Management
System มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้องค์กรตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การจัดการสิง่ แวดล้อมเพือ่ ให้เกิดการพัฒนาสิง่ แวดล้อมควบคูก่ บั
การพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษ (Prevention
of Pollution) และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การป้องกันและลดผลกระทบจากมลพิษ
การก่อสร้างโครงการก๊าซชีวภาพ เพื่อน�ำก๊าซชีวภาพที่ได้มาใช้
ทดแทนน�้ำมันเตานั้น กลุ่มบริษัทฯ ได้เลือกใช้ระบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพแบบ Covered Lagoon Bio Reactor (CLBR) ซึง่ เป็น
เทคโนโลยีทไี่ ด้ถกู พัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพสูง มีเสถียรภาพ และมีคา่
ใช้จา่ ยในการควบคุมระบบต�ำ่ สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ได้ทง้ั การ
ผลิตก๊าซชีวภาพและบ�ำบัดนำ�้ เสียไปพร้อมกัน ซึง่ โครงการดังกล่าว
นอกจากจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตแล้วยังเป็นการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพสูงด้วย โดยมีประโยชน์ด้าน
การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

• คุณภาพนำ�้ ปล่อยออก โดยนำ�้ เสียทีผ่ า่ นระบบ CLBR จะมีคา่
ความเข้มข้นของสารประกอบอินทรีย์ลดลงร้อยละ 95-97
ของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ และเมือ่ ผ่านจากระบบ CLBR
แล้วน�้ำเสียจะถูกส่งไปยังระบบบ�ำบัดแบบเปิดซึ่งเป็นระบบ
เดิมของโรงงานและจะมีสภาวะที่ได้มาตรฐานกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากก๊าซมีเทนเป็นก๊าซ
เรื อ นกระจกชนิ ด หนึ่ ง ที่ มี ผ ลกระทบรุ น แรงมากกว่ า ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ถงึ 21 เท่า การหยุดยัง้ การปลดปล่อยก๊าซ
ดังกล่าวสูบ่ รรยากาศโดยการนำ�ไปใช้เป็นพลังงาน จึงถือว่าเป็น
การลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ในเวลาเดียวกันด้วย
• กลิน่ ระบบ CLBR จะช่วยลดปัญหาเรือ่ งกลิน่ เหม็นทีเ่ กิดจาก
น�้ำเสียจากกระบวนการผลิต เนื่องจากเป็นระบบปิด
• สุขอนามัยของพนักงานและชุมชนใกล้เคียงดีขึ้น เป็นการ
แก้ปัญหาจากต้นเหตุ โดยการขจัดกลิ่นรบกวนและของเสีย
จากกระบวนการผลิต
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังให้ความส�ำคัญต่อการดูแลรักษาและอนุรกั ษ์
สิง่ แวดล้อม โดยจะด�ำเนินการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมอย่างเป็นระบบ
มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพือ่ การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
และได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน
มอก. 14001-2548 (ISO 14001 : 2004) และให้เป็นอุตสาหกรรม
สีเขียวระดับ 3 (ระบบสีเขียว) ซึ่งเป็นระบบที่แสดงศักยภาพของ
การเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมจากกระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้
บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบบ�ำบัดของเสียจากกระบวนการผลิต เพื่อ
บ�ำบัดมลพิษให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม
อาทิ ระบบบ่อบ�ำบัดน�้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติบนเนื้อที่ประมาณ
50 ไร่ และระบบบ�ำบัดอากาศเสียด้วยเครื่อง Wet Scrubber
และ Cyclone Scrubber เพือ่ ท�ำการดักจับ ฝุน่ ละอองต่างๆ รวมทัง้
ควันจากการเผาไหม้กอ่ นระบายออกจากโรงงาน โดยมีวศิ วกรและ
ทีป่ รึกษาผูช้ �ำนาญงานด�ำเนินการตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุงระบบ
ให้ท�ำงานอย่างปกติตลอดเวลา
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7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนใกล้เคียงโรงงานเสมอมา โดยได้กำ�หนดแนวปฏิบัติในเรื่องชุมชน
และสังคมไว้ดังนี้
1. ไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม
2. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน รวมทั้งให้การสนับสนุนในกิจกรรมของชุมชน ที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์
3. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม ในการพัฒนาชุมชนและสังคม ดังนี้

โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำ�ประปา
บริษทั ฯ ได้สง่ ทีมช่างเครือ่ งกลไปท�ำการปรับปรุงท่อระบายนำ�้ ทิง้ ของ
ระบบผลิตน�้ำประปาให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ที่บ้านวังหิน หมู่ที่ 18
อ�ำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งด�ำเนินการสร้างและติดตั้ง
โครงพรางแสง บริเวณที่ใช้ในการผลิตน�้ำประปา เพื่อพรางแสงแดด
ส่องบ่อพักน�้ำ และลดการเกิดตะไคร่น�้ำ

โครงการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-Money Card
บริษัทฯ เปิดรับให้เกษตรกรท�ำการลงทะเบียนในการจองคิวขาย
หัวมันส�ำปะหลังให้กับบริษัทฯ เพื่อให้เกษตรกรมั่นใจในการปลูก
มันส�ำปะหลังและมีตลาดรับซือ้ ทีแ่ น่นอนและได้รบั ราคาประกันขัน้ ตำ�่
โดยบริษัทฯ สามารถวางแผนการรับซื้อหัวมันส�ำปะหลังให้เป็นไป
ตามแผนงานอย่างต่อเนือ่ ง โดยระบบจองคิวในการขายหัวมันส�ำปะหลัง
และการจ่ายเงินค่าหัวมันส�ำปะหลังผ่านระบบ e-Money Card
ของธนาคารที่บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ
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โครงการฝึกอบรมสมาชิกชาวไร่มันสำ�ปะหลัง
บริษทั ฯ จัดให้มหี ลักสูตรฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรทีเ่ ป็นสมาชิกชาวไร่
มันส�ำปะหลังกับโรงงานท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคนิคด้านการปลูกและการเพิ่มผลผลิต
มันส�ำปะหลัง และการขับรถอีแต๋นอย่างถูกต้องปลอดภัย

โครงการแจกท่อนพันธุม์ นั สำ�ปะหลังให้แก่สมาชิกชาวไร่มนั สำ�ปะหลัง
บริษัทฯ ได้แจกท่อนพันธุ์มันส�ำปะหลังที่มีมาตรฐานรับรองให้แก่
เกษตรกรที่เป็นสมาชิกชาวไร่มันส�ำปะหลัง เพื่อให้เกษตรกรน�ำไป
ขยายพันธุ์และเพาะปลูก ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร และ
มีพนั ธุม์ นั ส�ำปะหลังในการเพาะปลูกทีด่ แี ละได้รบั การรับรองพันธุจ์ าก
หน่วยงานรัฐ เพื่อผลผลิตมันส�ำปะหลังที่ดีขึ้น

กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม
บริษทั ฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมต่อเนือ่ งทุกปี อาทิ งานประเพณี
แข่งเรือพิมาย หมูท่ ี่ 8, 11, 18 และ 20 อ�ำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามในพื้นที่ ให้คงอยู่
ต่อไป

โครงการขุดลอกคลองทำ�แก้มลิงกักเก็บน้ำ�
บริษทั ฯ ได้เข้าร่วมโครงการขุดลอกคลองท�ำแก้มลิงกักเก็บนำ�้ โดยการ
ลอกวัชพืชในอ่างเก็บน�้ำสาธารณะ อ�ำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
เป็นการลดปัญหาภัยแล้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี อันเป็นผลจาก
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของโลก และได้รบั การยอมรับเรือ่ ง
การใช้น�้ำร่วมกับชุมชน
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โครงการกั้นฝายน้ำ�ล้น
บริษัทฯ สนับสนุนโครงการกั้นฝายน�้ำล้น ห้วยหลวงเพื่อการเกษตร
บ้านจ�ำปา ต�ำบลเชียงยืน อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อส่งเสริม
การเพาะปลูกของเกษตรกร

โครงการกิจกรรมจิตอาสาประชารัฐพัฒนาแหล่งน้ำ�
บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการกิจกรรมจิตอาสาประชารัฐพัฒนาแหล่งน�้ำ
พื้นที่คลองลัด ต�ำบลท่าข้าม อ�ำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ในการขุดลอกคูคลอง ก�ำจัดผักตบชวา วัชพืช และสิ่งปฏิกูลอื่นๆ
ที่กีดขวางทางน�้ำ

โครงการ 70 ปี ไทยวารักษ์ป่า
บริษัทฯ มุ่งหวังให้พนักงานมีความส�ำนึกรับผิดชอบในเรื่องของ
สิง่ แวดล้อม เช่น โครงการ 70 ปีไทยวารักษ์ปา่ ซึง่ พนักงานได้รว่ มปลูก
ต้นโกงกาง บริเวณป่าชายเลน ณ วัดคลองโคลน จังหวัดสมุทรสงคราม
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่

การมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน
บริษทั ฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเยาวชน ซึ่งเป็นรากฐาน
ส�ำคัญของการพัฒนาสังคมทีย่ งั่ ยืน ด้วยการมอบทุนการศึกษาแก่บตุ ร
ของพนักงานบริษทั ฯ ทีม่ คี วามประพฤติดี ผลการเรียนดี แต่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์
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โครงการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
บริ ษั ท ฯ ด�ำเนิ น การจั ด การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษผ่ า นทาง
แอปพลิเคชั่นที่บรรจุอยู่ในเครื่องแทปเล็ต ส�ำหรับนักเรียนประถม
ศึกษาปีที่ 1-6 ประกอบด้วยวิชาภาษาอังกฤษจ�ำนวน 4 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ โดยเป็นหลักสูตรพัฒนาทักษะทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด
การอ่าน และการเขียน ซึ่งน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน
ด้วยระบบที่ออกแบบให้นักเรียนและคุณครูเจ้าของภาษาสามารถ
พูดคุยสนทนาระหว่างกันได้

โครงการต่อเนื่อง
โครงการแปลงใหญ่ประชารัฐ เกษตรสมัยใหม่
โครงการแปลงใหญ่ประชารัฐ เกษตรสมัยใหม่ มันส�ำปะหลัง ต�ำบล
นิคมสร้างตนเอง อ�ำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยโครงการ
เกษตรสมัยใหม่แปลงใหญ่ เกษตรกรจะสามารถลดต้นทุนในการปลูก
และเพิม่ ผลผลิตในการปลูกจากการใช้ระบบนำ�้ หยดและการปลูกโดย
แบบธรรมชาติ (ใช้น�้ำฝน) ใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี ที่ได้รับจาก
การถ่ายทอดสร้างต้นแบบแปลงใหญ่มันส�ำปะหลังเพื่อขยายผล
ความส�ำเร็จสู่ชุมชนอื่นๆ ทั้งนี้ ในปี 2560 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
เพิม่ ขึน้ จากพืน้ ทีป่ ระมาณ 1,700 ไร่ มาเป็น 2,800 ไร่ ที่ อ�ำเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา และบริษทั ฯ ได้เข้าร่วมโครงการฯ เพิม่ ที่ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี อีกประมาณ 2,000 ไร่ ที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ
ที่อ�ำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ในปี 2559 - 2560 ซึ่งได้รับ
ผลผลิตที่สูงกว่าเดิม
โครงการโรงเรียนในโรงงาน
บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับส�ำนักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการ
ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานที่ ต ้ อ งการเพิ่ ม พู น ความรู ้ แ ละวุ ฒิ ก ารศึ ก ษา
ซึ่งสามารถพัฒนาทักษะของพนักงานได้ โดยโครงการโรงเรียนใน
โรงงานนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2559
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