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วิสัยทัศน์องค์กร
Vision

ผู้นำในภูมิภาคของผลิตภัณฑ์แป้งมันสัมปะหลังและผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง
To be a regional leader in starch and starch-related food products

พันธกิจองค์กร
Mission

เราจะผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมี่ยมเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
และทำงานด้วยความภาคภูมิ ซื่อสัตย์ และมั่นคง

We are a regional leader in starch and starch-related food products,
a pioneer in Thailand for tapioca starch, vermicelli and noodles with
a commitment to innovation and operation excellence.

ค่านิยมองค์กร
Core Value
THAI WAH

TOGETHER WE GROW
To be the Regional Leader in Starch and Starch Related Products

GO REGIONAL

DELIVER INNOVATION

PEOPLE DEVELOPMENT

OPERATIONAL EXCELLENCE

TO WIN WITH PRIDE, INTEGRITY, AND CONSISTENCY
Accountability, Diversity, Inclusion, Commitment, Openness

รางวัลความสำเร็จ
(Award)

CG Score

BRC Food Certificated

CAC

ESG 100

SET Award 2018
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Thai Select
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การพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Message from the Chief Executive Officer
เรียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน

Dear Stakeholders, Partners and
Community Friends,

รายงานความยั่ ง ยื น ฉบั บ นี้ เ ป็ น รายงานการพั ฒ นา
อย่างยั่งยืนฉบับแรกที่ ไทยวา จัดทำขึ้น ซึ่งถือเป็น
ความภาคภูมิใจ และมีความยินดีอย่างยิ่งของบริษัทฯ
ที่ จ ะได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการแบ่ ง ปั น ทิ ศ ทางและ
กระบวนการดำเนิ น ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของ
องค์กร ตลอดจนผลกระทบจากการดำเนินงานต่างๆ
ขององค์ ก รต่ อ สาธารณะ และกลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย
ต่ า งๆ เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความมุ่ ง มั่ น และความ
มุ่ ง มั่ น ในระยะยาวของไทยวา เพื่ อ ก้ า วสู่ ก ารเป็ น
บริษัทชั้นนำในระดับภูมิภาคอาเซียน

It gives me great pride and pleasure to 

share with you that we have now published
our first ever Sustainability Development
Report - demonstrating Thai Wah’s long 

term focus and commitment to be a leading
and sustainable company in the ASEAN
region.
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สถิติด้านความยั่งยืน
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Sustainable Development

In this report, you will find case studies and
commitments of what we have achieved in
2018. Some of my proudest moments in 2018
personally were the occasions that actively
engaged and improved our community, for
example the launching our farmer mobile
system, or construction of an environment dam
in Udom. A binding commitment to improve our
communities and our environment is neverending. We have come a long way but have
more to do in the years to come.

การพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

เนื้ อ หาในรายงานความยั่ ง ยื น ปี 2561 ฉบั บ นี้
ประกอบ ด้ ว ยกลยุ ท ธ์ ด้ า นความยั่ ง ยื น และกรณี
ศึกษา รวมถึงรางวัลความภาคภูมิใจต่างๆ ในช่วงปี
2561 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นในการ
ตั้งใจพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ตัวอย่างเช่นการพัฒนา
แอพพลิเคชั่นการทำเกษตรกรรมบนมือถือ และการ
สร้างเขื่อนในจังหวัดอุดรธานี ภายใต้กรอบความคิด
ในการดำเนินธุรกิจตามแผนงานความยั่งยืนในระยะ
ยาวขององค์กร ด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ
ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสู่
เป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กรต่อไป

Thai Wah’s Sustainability

Our company is driven by our core purpose 

to be globally competitive and innovative 

from Farm to Shelf. As a leading Food and
Starch Company in the ASEAN region, we
work with and engage thousands of
customers, farmers, food operators and
stakeholders each day. How we can create
more value for them through sustainability and
innovation is a key ethos of our company
philosophy going forward, and more
importantly embedding this ethos though our
projects, operations and active community
engagements

พื้นฐานความยั่งยืนของไทยวา

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยกลยุทธ์หลักในการในการ
พัฒนาบริษัทฯ เพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน
ระดั บ สากล ผ่ า นการยกระดั บ นวั ต กรรมการเพิ่ ม
มูลค่าเพิ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากไร่ไป
สู่ ผู้ บ ริ โ ภค ในฐานะผู้ ผ ลิ ต แป้ ง มั น สำปะหลั ง และ
อาหารจากแป้งชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย เราทำงานร่วม
กับลูกค้า เกษตรกร ผู้ประกอบการอาหาร และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในทุกวัน และเป็นกุญแจสำคัญของ
เราในการสร้างความแข็งแกร่ง เราเชื่อว่าภารกิจของ
เราคื อ การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ พวกเขาผ่ า นการ
พั ฒ นาสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ความยั่ ง ยื น
บริษัท ของเราเรามุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนด้านการ
ปลูกฝังจริยธรรม ผ่านโครงการการดำเนินงานและการมี
ส่วนร่วมของชุมชนโดยรอบ

ภาพรวมของไทยวา

This year in 2019 represents the first edition 

of this report and you can find a summary of
our key focus areas, commitments and
projects over the course of the last calendar
year. A commitment to Sustainability and
doing good business is an ever-going
commitment, and we hope through this report
we can seek better engagement and
feedback on how we can do better and to be
more effective in how we give, share and lead
in our communities.

Thai Wah’s Business Overview

บริษทั ฯ ได้จดั ทำรายงานความยัง่ ยืน ฉบับพิมพ์ครัง้ แรก
ซึง่ เผยแพร่ในปี 2562 นีข้ นึ้ เพือ่ แสดงถึงความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะ
พัฒนาและดำเนินกิจการสู่ความยั่งยืนด้วยความรู้
ความรับผิดชอบต่อสังคม และนำหลักธรรมาภิบาล
มาร่วมกำกับดูแลกิจการ รวมถึงข้อสรุปของประเด็น
สำคัญ วิสัยทัศน์ และโครงการต่างๆ ในช่วงปีที่ผ่านมา
เราหวังว่าความมุ่งมั่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว
ภายใต้กลยุทธ์ในการสร้างคุณค่าร่วมอย่างไม่หยุดยั้ง
จะสอดคล้ อ งกั บ ความคาดหวั ง และความต้ อ งการ
ของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย แต่ ล ะกลุ่ ม อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากขึ้น เพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน

ภาพรวมของไทยวา

Thai Wah’s Business Overview
Thai Wah’s Sustainability

พื้นฐานความยั่งยืนของไทยวา

Sustainable Development

การพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

Thai Wah’s philosophy of Creating Shared
Value “CSV” is built around 4 key pillars Farming and Rural Development, Green
Factory and Community, Family Well Being
and Balance and Organic Food R&D.

โดยในปี 2018 บริ ษั ท ฯ ดำเนิ น กิ จ กรรมภายใต้
กลยุทธ์มุ่งมั่นความยั่งยืนข้างต้น ดังนี้:
• ด้านการทำเกษตรกรรม
• ด้านการศึกษา
• ด้านสิ่งแวดล้อมและก๊าซชีวภาพ
• ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน

Over the course of 2018, some highlight
strategies we would like to share are:
• Farming
• Education
• Environment
• Community Engagement

อุ ต สาหกรรมเกษตรและอาหารถื อ เป็ น หนึ่ ง ในการ
ส่ ง ออกที่ ส ำคั ญ ที่ สุ ด ของภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออก
เฉียงใต้ และเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน เรามีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ตั้งแต่กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากไร่ไปสู่ผู้บริโภค
โดยความสำคัญตั้งแต่กระบวนการเพิ่มมูลค่า คิดค้น
นวั ต กรรม และปรั บ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดทุ ก
ขั้นตอน ในฐานะคู่ค้าทางธุรกิจที่สำคัญต่อเกษตรกร
และพั น ธมิ ต รชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น เรามี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะ
สนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ผ่านวิสัยทัศน์
การสร้างมูลค่าร่วมกัน ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบ
ส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของไทยวา

Agriculture and Food is one of Southeast
Asia’s most important exports and key to
sustainable economic development. Our
commitment to Creating Shared Value is to
add value, innovate and continuously improve
along every step of the way. As a major
partner to our farmers and local community
partners, it is our imperative to ensure that all
our associates, partners and stakeholders
embark on this shared vision to Create
Shared Value, and it is Thai Wah’s
responsibility to translate this vision into
commitments, actions and results.

นี่ เ ป็ น การตี พิ ม พ์ ค รั้ ง แรกของรายงานความยั่ ง ยื น
ของเรา และถือเป็นก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่ 

This inaugural publication of our very first SD
report is a great first milestone.

ผมขอขอบคุณอีกครัง้ สำหรับการสนับสนุน ข้อเสนอแนะ
และการให้ ก ำลั ง ใจที่ ผ่ า นมา ในฐานะ Thai Wah 

เราพร้อมจะพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป

I thank you for your support, feedback and
encouragement for our Thai Wah Journey. We
will strive to do better and always strive to do
more.

Sustainable Index

สถิติด้านความยั่งยืน

กลยุ ท ธ์ ด้ า นการยั่ ง ยื น ในการสร้ า งคุ ณ ค่ า ร่ ว ม 

“CSV” ของ Thai Wah สร้างขึ้นจาก 4 เสาหลัก คือ
เกษตรกรรมที่ยั่งยืนและการพัฒนาชนบท โรงงาน
สี เ ขี ย วและชุ ม ชน คุ ณ ภาพชี วิ ต และความเป็ น อยู่
ที่ดี และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและ R&D

นายโฮ เรน ฮวา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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Sustainability Committee Structure

Thai Wah’s Business Overview

โครงสร้างการกำกับดูแลด้านความยัง่ ยืน
คณะกรรมการบริษัท

Board of Directors
พื้นฐานความยั่งยืนของไทยวา

Thai Wah’s Sustainability

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

CEO

คณะกรรมการบริหาร

Executive Board

คณะกรรมการ
โรงงานสีเขียว
และความยั่งยืน
ด้านสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนและ
การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ
นวัตกรรมและ
โภชนาการอาหาร

Sustainable
Supply Chain
Committee

Rural
Development
Committee

Green Factory &
Environmental
Sustainability
Committee

Our people &
Human rights
and Compliance
Committee

Nutrition, Health
and Wellness
Committee
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The Company strives to conduct our business
with adherence to responsibility for society,
environment, and stakeholders under the
principle of good corporate governance and
business ethics. We have placed priority on
the rights of all groups of stakeholders who
will be treated in an appropriate, equal, and
fair manner, as the Company believes that
good corporate governance and stakeholders
are significant foundation that drives an
organization towards sustainable success
and helps to create stakeholder confidence

สถิติด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับ
ผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมในการ
ดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับสิทธิ
ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกกลุ่ม มีการดูแลให้
ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย กลุ่ ม ต่ า งๆ ของบริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การ
ปฏิบัติอย่างเหมาะสม เสมอภาค และเป็นธรรม โดย
เชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งรวมถึงการให้
ความสำคั ญ ต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ของบริ ษั ท ฯ เป็ น
รากฐานสำคั ญ ที่ จ ะนำพาให้ อ งค์ ก รประสบความ
สำเร็จได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังนำมาซึ่งความเชื่อมั่น
และความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น

Sustainable Development

คณะกรรมการ
พัฒนาชุมชน

การพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

คณะกรรมการ
การพัฒนาห่วงโซ่
คุณค่า
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การพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

Sustainable Index

สถิติด้านความยั่งยืน

เราจึงยึดมั่นดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของบรรษัทภิบาล
ที่ดีด้วยหลักความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
ความมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ ทั้งนี้คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบต่อการกำหนดนโยบายการ
กำกับ ดู แ ลกิ จ การ และจรรยาบรรณในการดำเนิ น
ธุรกิจ และได้เผยแพร่ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งหมด ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
รวมถึงมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง

and public trust. Therefore, we are committed
to operating our business with adherence to
good corporate governance based on fairness,
integrity, transparency and accountability, as
well as inclusiveness, and responsibility. The
Company’s Board of Directors has made
approval to the policy on corporate governance
and business code of conduct which has
been adhered as guideline by all company
executives, and employees, and regularly
monitored and evaluated.

เพื่ อ การเติ บ โตทางธุ ร กิ จ อย่ า งยั่ ง ยื น บริ ษั ท ฯ ได้ มี
มาตรการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการควบคุม
การดำเนินงานในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งรวมถึง
ประเด็นด้านการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น การเคารพสิ ท ธิ
มนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

In our pursuit for sustainable growth, the
Company implements a number of good
corporate governance measures and
organizational control, which include promotion
of justice, anti-corruption, respect to human
rights, and equitable treatment to workers.

โดยเมื่ อ วั น ที่ 21 สิ ง หาคม 2561 สมาคมส่ ง เสริ ม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย ได้มมี ติให้การรับรองไทยวา
เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition
Against Corruption) ในการประชุ ม ของคณะ
กรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริต ครั้งที่ 2/2561

On August 21, 2018, Thai Institute Of Directors
(IOD) has made an approval to Thai Wah’s
membership in the Private Sector Collective
Action Coalition Against Corruption in the 

2/2018 meeting of Collective Action Coalition
Against Corruption Committee.
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การจัดการความเสี่ยง
Risk Management

การวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยง

Analyzed and evaluated

Classification and planning

การสรุปผลการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

การดำเนินการและปฏิบัติ
ในการจัดการความเสี่ยง

Perform and control

Sustainable Index



สถิติด้านความยั่งยืน

CREATING VALUE FROM FARM TO SHELF

Sustainable Development

Internal control and risk management has
been placed importance by the Company’s
Board of Directors for the sake of business
sustainable growth, and value addition to the
Company’s stakeholders. The Company has
handed down a policy to all employees, and
assigned the department of internal audit and
risk management to liaise with other
departments and plants for annually
assessing the Company’s internal control and
risk management by way of a questionnaire
on internal control and risk management, in

การพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อ
การดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเพิ่ม
มูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียบริษัทฯ โดยให้นโยบาย
กับพนักงานทุกคนและได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจ
สอบภายในและฝ่ า ยบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง
ดำเนิ น การและประสานงานกั บ ทุ ก ๆ หน่ ว ยงาน
รวมทั้งกลุ่มโรงงาน เกี่ยวกับการประเมินความเพียง
พอของระบบการควบคุ ม ภายในและการบริ ห าร
จัดการความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี โดยใช้วิธีการ
สอบถามข้ อ มู ล จากฝ่ า ยบริ ห าร หน่ ว ยงานต่ า งๆ
และกลุ่มโรงงาน ตามแนวทางของแบบประเมิน

Thai Wah’s Sustainability

การจำแนกความเสี่ยง
และการวางแผนบริหารจัดการ

Follow up and monitoring

Conclusion

พื้นฐานความยั่งยืนของไทยวา

การติดตามผลการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

ภาพรวมของไทยวา
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การพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

compliance with Office of the Securities and
Exchange Commission’s guideline. Methods
and compliance approaches related to
internal control and risk management have
been determined in accordance with the
guideline set by Committee of Sponsoring
Organization of the Treadway Commission 

- Enterprise Risk Management (“COSOERM”). Department of internal audit and 

risk management is assigned to inspect,
review, and report the result directly to 

the Company’s internal audit and risk
management committee.

อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญ
ในการวางแผนการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งทั้ ง
ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากปั จ จั ย ภายนอก และความ
เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อ
การดำเนินธุรกิจให้คงเหลือความเสี่ยงในระดับที่
ยอมรั บ ได้ ห รื อ ส่ ง ผลกระทบอย่ า งไม่ เ ป็ น สาระ
สำคั ญ รวมถึ ง การกำกับดูแลบริษัทย่อย การทำ
ธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และบุคคลที่
เกี่ ย วโยงกั น อย่ า งเพี ย งพอและเหมาะสม เพื่ อ
ให้ ก ารดำเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลตามนโยบายและ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ และช่วยให้ข้อมูลรายงาน
ทางการเงินมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ โดยแนวทาง
ที่ใช้ในกำหนดระบบการควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยงตามหลักการณ์ของ COSO-ERM

The Company’s Board of Director also
recognizes the importance of risk
management planning, both for inherent risks
and control risks, to ensure that enterprise
risks are being contained at an acceptable
level or at a level that does not significantly
affect the Company’s operation. Risk
management also includes supervision of
subsidiaries, transactions with individuals with
conflicts of interests, and appropriately
connected persons. This is in order for the
Company to operate business in an efficient
and effective manner to achieve the set
policies and goals, and to ensure accurate
and accountable financial report in
accordance with the COSO-ERM guideline.

Sustainable Index

สถิติด้านความยั่งยืน

ความเพี ย งพอของระบบการควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวปฏิบัติของ
สำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดวิธีการและแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการ
บริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางปฏิบัติของ
The Committee of Sponsoring Organization of
the Treadway Commission - Enterprise Risk
Management (“COSO-ERM”) โดยกำหนดให้
ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบ สอบ
ทาน และรายงานผลการตรวจสอบและสอบทาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
โดยตรง
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Sustainable Index

At present, Thai Wah operates 2 core businesses:
starch and food products. With the Company’s
value chain relating to and connecting with
various groups of stakeholders, i.e., business
partners, society, customers, and consumers,
we have placed great importance on
managing business in accordance with the
international standard, and adopting modern
technologies throughout the manufacturing
process in order to produce quality, 

safe, community and environmental-friendly
products.

สถิติด้านความยั่งยืน

โดยปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ มี ลั ก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ
ภายใต้ธุรกิจหลัก 2 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจแป้งมัน
สำปะหลัง และธุรกิจอาหาร ด้วยห่วงโซ่คุณค่าของ
บริษัทฯ เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่ า งๆ ตั้ ง แต่ คู่ ค้ า ทางธุ ร กิ จ ตลอดจนสั ง คม ลู ก ค้ า
และผู้บริโภค บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการบริหาร
จั ด การธุ ร กิ จ ตามมาตรฐานสากลและประยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีอันทันสมัยตลอดกระบวนการผลิตเพื่อให้
ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ปลอดภัย
ต่ อ การบริ โ ภค อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น มิ ต รต่ อ ชุ ม ชน และสิ่ ง
แวดล้อม

Sustainable Development

Thai Wah has operated agriculture business 

& food Industry in Thailand for over 71 years
with its commitment to promote solid business
growth, while joining with our stakeholders in
creating value in a sustainable manner.

การพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

บริษัทไทยวาดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและ
อาหารเคียงคู่สังคมไทยมาตลาดระยะเวลากว่า 71 ปี
ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่าง
แข็งแกร่งควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน

ภาพรวมของไทยวา

Thai Wah’s Business Overview

ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าและผลิตภัณฑ์
Value Chain and Products
การดำเนินธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ
Business Operation and Products

Thai Wah’s Sustainability

พื้นฐานความยั่งยืนของไทยวา

1

Sustainable Farming

Rural Development

Providing ongoing
R&D and expertise
for suppliers

3

Green Factory

Investing in local
manufacturing plants

Sustainable Development

การพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

Expertise & Support for
farmers

2

Starch Business

Sustainable Index

สถิติด้านความยั่งยืน

4

Healthy Product & Consumer

Building brands
through responsible
marketing
12

Food Business

SUSTAINABILITY REPORT 2018

Increasing
volume & value
of sales

ภาพรวมของไทยวา

Thai Wah’s Business Overview

ห่วงโซ่คุณค่า
Value Chain
การพัฒนาการเกษตรและชนบท
Agriculture & Rural
Development

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและผู้บริโภค
Consumers &
Healthy Products

การลงทุน
ในโรงงานผลิต

สร้างแบรนด์ด้วย
การเพิ่มปริมาณ
การตลาดอย่างมี
และมูลค่าการขาย
ความรับผิดชอบ
Building brands Increasing volume
through
& value of sales
responsible
marketing

Investing in local
manufacturing
plants

ประโยชน์ต่อ • คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น • ความหลากหลายของ • การสร้างงานในชุมชน
ท้องถิ่น
ผู้มีส่วนได้เสีย • ผลผลิตที่มีคุณภาพ พันธุ์พืช เมล็ดพืช
• ให้ความรูแ้ ก่เกษตรกร และการเพาะปลูก
• การลดผลกระทบของ
Value for
ในการใช้และ
• การพัฒนาเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม
STAKEHOLDERS ใช้เทคโนโลยี
ท้องถิ่น

CREATING VALUE FROM FARM TO SHELF
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Sustainable Index

• การบริโภคสินค้า
ที่มีคุณภาพ
• สร้างการลงทุนใน
ท้องถิ่นและการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ
• Consume
quality product
• Generate local
investment and
economic growth

สถิติด้านความยั่งยืน

• Quality of Life
• Experiment with • Create jobs inlocal
• Have quality
different types of
communities
output (Improved
crop variety, seed • Reduce negative
yields & income)
variety, and crop
impact to the
• Educate farmers to development
environment
use and embrace • Local economic
technology
development

• การเข้าถึงผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการที่เพิ่มขึ้น
• สร้างความพอใจให้
ผู้บริโภค
• Widen access
to nutritional
products
• Consumer
preference
(for health and
wellbeing)

Sustainable Development

• การจัดหาวัตถุดิบเพื่อ • การพัฒนาความ
• การเพิ่มประสิทธิภาพ • การขยายตลาด และ • สร้างผลตอบแทนแก่
การผลิตอย่างมี
สัมพันธ์ระหว่างชุมชน การผลิต
ความหลากหลายของ ผูถ้ อื หุน้
ประสิทธิภาพและ
และคุณภาพของ
• การลดต้นทุนในการผลิต ผลิตภัณฑ์
• การเติบโตของ
เพียงพอ
ผลิตภัณฑ์
และการจัดจำหน่าย
• การเข้าสู่ตลาดใหม่
ยอดขาย
• ภาพลักษณ์ที่ดี
และการเกิดใหม่
• การเป็นผูน้ ำตลาด
• ภาพลักษณ์ที่ดี และ
การสร้างแบรนด์
• Secure supplies • Improve product • Optimize production • Expand Market
• Achieve
of high quality
quality &
• Lower
variety of
competitive
raw materials
community
manufacturing &
products
shareholder
• Good corporate
relationships
distribution costs
• Enter new &
returns
image
emerging markets • Sales Growth
Good corporate • Market Leader
image / Branding

การพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ประโยชน์ต่อ
ไทยวา
Value for
THAI WAH

สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ให้กับคู่ค้าทางธุรกิจ
Providing ongoing
R&D and expertise
for suppliers

โรงงานสีเขียว
Green Factory
(water, energy,
waste)

Thai Wah’s Sustainability

ความชำนาญและ
การสนับสนุน
การเกษตร
Expertise &
Support for
farmers

ผลิตภัณฑ์และผู้บริโภค
Products
and Consumers

พื้นฐานความยั่งยืนของไทยวา

เกษตรกรรมที่ยั่งยืนและการพัฒนา
Sustainable Farming
& Rural Development

สิ่งแวดล้อม
การผลิต และบุคลากร
Environment,
Manufacturing
& People

ภาพรวมของไทยวา
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รวมประเทศที่ส่งออก
Export Country

Thai Wah expands its businesses to other countries depends on opportunity and potential. 

At the present, the Company operates in 4 countries and exports to more than 29 countries
worldwide.

1
2

Sustainable Development

การพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

Thai Wah’s Sustainability

พื้นฐานความยั่งยืนของไทยวา

ไทยวาขยายกิจการไปยังประเทศต่างๆ โดยขึ้นกับโอกาสและศักยภาพของแต่ละประเทศ โดยปัจจุบัน
บริษัทฯ มีโรงงานและสาขาครอบคลุมกว่า 4 ประเทศ และส่งออกไปมากกว่า 29 ประเทศทั่วโลก

3
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สถิติด้านความยั่งยืน
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1 Canada

7 Netherlands

2 USA

8 Germany

3 Guatemala

9 France

4 Guyana

10 EU

5 Mauritius

11 Israel

6 Norway

12 UAE
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19 Vietnam

25 Brunei

14 Bangladesh

20 Taiwan

15 Myanmar

21 Hong Kong

26 Malaysia
27 Singapore

16 Thailand

22 Korea

28 Indonesia

17 Lao

23 Japan

29 Australia

18 Cambodia

24 Philippines

30 New Zealand
Thai Wah’s Sustainability
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VIETNAM

Cu Chi  I  Ho Chi Minh
Tay Ninh

CHINA

Shanghai

CAMBODIA

Oddar Meanchey
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Bangkok  I  Kalasin
Kamphaeng Phet  I  Nakhon Phatom
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Sustainable Index

สถิติด้านความยั่งยืน

การพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืนทีไ่ ทยวา

Thai Wah’s Sustainability Development Strategy
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมสู่ ค วามยั่ ง ยื น มี ค วาม
สำคั ญต่ อ ศั กยภาพของธุรกิจและการเติบโตของ
ไทยวาเป็นอย่างมาก เพราะการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นับเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถ
บรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการเป็ น ผู้ น ำในภู มิ ภ าคของ
ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์อาหาร
จากแป้ง ด้วยตระหนักดีว่าบริษัทฯ ไม่เพียงแต่นำ
เสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่าและปลอดภัย
ต่อลูกค้าและผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทหน้าที่
ความรั บ ผิ ด ชอบในการสร้ า งมาตรฐานในด้ า น
สั ง คมและสิ่ ง แวดล้อมในทุกด้านของดำเนินงาน
ทั้ ง หมดในห่ ว งโซ่อุปทานอีกด้วย ภายใต้กลยุทธ์
ความยั่งยืนของไทยวา หรือ การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ตลอดกระบวนการผลิตตั้งแต่เริ่มปลูกไปจนถึงมือ
ผู้บริโภค (Creating Value from Farm to Shelf) ที่
สนั บ สนุ น และผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การขั บ เคลื่ อ นการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
บนพื้นฐานการดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ มีแนวทาง
การดำเนินกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความ
ยั่งยืน โดยคำนึงตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบไปจนถึง
ผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค

Social responsibility toward sustainability is
extremely important to Thai Wah’s business
potential and growth. Sustainable development
is key strategy for the Company to achieve
our vision in becoming regional leader for
starch and starch food products. We strive
not only to deliver quality and safe products
and services to customers and consumers,
but also to assume the responsibility of setting
social and environmental standard in all
operational aspects within our supply chain.
Thai Wah adopts a core sustainability value,
“Creating Value from Farm to Shelf”, to
underscore and mobilize changes for
sustainable development in both economic,
social and environmental aspects, on 

the basis of good corporate governance. 

The Company’s approaches to sustainable
CSR start from sourcing of raw materials 

to delivering of products that are ready to eat.

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานเพื่อความยั่งยืนภายใต้
แนวทาง Create Shared Value (CSV) ซึ่งช่วยให้
เราสามารถระบุ เ ป้ า หมายได้ อ ย่ า งชั ด เจน และ
สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรได้มากที่สุด โดย

Thai Wah developed a Corporate Sustainability
Report under the framework of Create Shared
Value (CSV), which helped us explicitly
identify goals, and create the most corporate
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• Enable healthier modern life
Thai Wah’s Sustainability
Sustainable Development

การพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

The Company sets the operational mission
into 4 key strategies, that are, Farmer
Development, Green Factory and Community,
Family Work and Life Balance, and Organic
Food and Healthy Food R&D. This is in order
to create appropriate benefits for shareholders,
health and safety of consumers, and
occupational health and livelihood of
employees, business partners, society, and
community in a sustainable manner.

พื้นฐานความยั่งยืนของไทยวา

โดยบริษัทฯ ได้แบ่งภารกิจในการดำเนินงานออก
เป็ น 4 กลยุ ท ธ์ ห ลั ก คื อ การพั ฒ นาเกษตรกร 

การพั ฒ นาโรงงานและชุ ม ชนสี เ ขี ย ว การพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตครอบครัวพนักงาน และการวิจัยอาหาร
เพื่ อ สร้ า งผลตอบแทนที่ เ หมาะสมต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น
สุขภาพอนามัยที่ดีของผู้บริโภค อาชีวอนามัยและ
คุณภาพชีวิตของพนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ ตลอดจน
สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

ภาพรวมของไทยวา

• ช่ ว ยพั ฒ นาชุ ม ชนที่ ใ ห้ ชี วิ ต มี สุ ข ภาพดี ขึ้ น 

รวมถึงการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
• ยกระดับคุณภาพชีวิตและนำไปสู่อนาคตที่มี
สุขภาพดีขึ้น 

values. The Company has set 3 sustainable
development goals as follows:
• Develop Sustainable plants and raw
material sources
• Foster thriving, resilient communities with
zero environmental impact

Thai Wah’s Overview

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนไว้ 3 จุดมุ่งหมาย คือ
• แหล่งวัตถุดิบที่ยั่งยืน

Sustainable Index

สถิติด้านความยั่งยืน

CREATING VALUE FROM FARM TO SHELF
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Thai Wah’s Overview

Creating Value from Farm to Shelf
Ambitions
ช่วยพัฒนาชุมชนที่ให้ชีวิตมีสุขภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตและนำไปสู่
ดีขึ้น รวมถึงการหมุนเวียนทรัพยากร
อนาคตที่มีสุขภาพดีขึ้น
กลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
Develop sustainable plants
Foster thriving, resilient
Enable healthier
and raw material sources
communities with zero
modern life
environmental impact

Sustainable Index

สถิติด้านความยั่งยืน

Sustainable Development

การพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

Thai Wah’s Sustainability

พื้นฐานความยั่งยืนของไทยวา

แหล่งวัตถุดิบที่ยั่งยืน

CSV Impact Areas
การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า
Sustainable Supply Chain
การพัฒนาชุมชน
Rural Development

โรงงานสีเขียวและความยั่งยืน
ด้านสิ่งแวดล้อม
Green Factory &
Environmental Sustainability
สิทธิมนุษยชน และการกำกับดูแล
กิจการที่ดี
Our people & Human rights
and Compliance

นวัตกรรมและโภชนาการอาหาร
Nutrition, Health and
Wellness

How we make an impact (Issues)
• การสร้ า งและแบ่ ง ปั น ความรู้ • การปกป้องสิ่งแวดล้อม
• ส่งเสริมการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มี
และความรู้ เ กี่ ย วกั บ การเกษตร • การเคารพสิทธิมนุษยชน
คุณภาพ
สมัยใหม่
• การส่งเสริมการจ้างงานที่ดีและ • สร้างแรงบันดาลใจในการดำเนิน
• ปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานระดับสากล ความหลากหลาย
ชีวิตสมัยใหม่
เพื่อสร้างความยั่งยืนและมี
• การแบ่ ง ปั น และการใช้ ค วามรู้
ประสิทธิภาพ
ด้านโภชนาการ
• การเสริมสร้างชีวิตที่ดีในชนบท
• Building & sharing
• Safeguarding the
• Provide accessibility for
know-how and knowledge environment
product quality
of modern farming
• Respecting human rights • Inspiring people to lead
• Improve overall global
• Promoting decent
modern life
supply chain to build
employment and diversity • Sharing & applying
sustainability and
nutrition knowledge
efficiency
• Enhancing rural livelihoods
18
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ภาพรวมของไทยวา

เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน

Sustainable Development Goals (SDGs)
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะนำความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมาใช้ในการ สนับสนุนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน 11 เป้าหมาย จาก 17 เป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับขีดความสามารถและศักยภาพของ
บริษัทฯ ที่จะร่วมก้าวเดินสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกกระบวนการการผลิต

ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ที่ยั่งยืน และนวัตกรรม

ส่งเสริมการปรับตัวเมือง
และถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมการบริโภค
และการผลิตอย่างยั่งยืน

การรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพทางภูมิอากาศ

ส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศน์
บนบกอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข
ยุติธรรม และไม่แบ่งแยก

การสร้างความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Sustainable Index

CREATING VALUE FROM FARM TO SHELF

สถิติด้านความยั่งยืน

ส่งเสริมการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
และการจ้างงานที่มีคุณค่า

Sustainable Development

ส่งเสริมโอกาสในการศึกษา
และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
และเท่าเทียม

การพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ส่งเสริมการมีสุขภาพ
และความเป็นอยู่ที่ดี

Thai Wah’s Sustainability

ขจัดความยากจน

พื้นฐานความยั่งยืนของไทยวา

Thai Wah commits to use our knowledge, capability, experience, and expertise in
supporting 11 of the 17 Sustainable Development Goals (SDGs), which are relevant with
the Company’s capacity and potential to mobilize sustainable development in all steps of
our production process.

19

ภาพรวมของไทยวา

Thai Wah’s Overview

ขอบเขตผลกระทบของประเด็นทีม่ นี ยั สำคัญ

Materiality and the Sustainable Development Goals

Thai Wah’s Sustainability

พื้นฐานความยั่งยืนของไทยวา

การพัฒนาเกษตรกร

Farmer Development
1. การจัดหาวัตถุดิบอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
Efficient supply procurement

2. การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 
Climate change & plague

3. การพัฒนาเกษตรกร 
Farmer development

4. การบริหารห่วงโซ่อุปทาน 
Sustainable supply chain 
development

Sustainable Development

การพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

5. การกำกับดูแลกิจการที่ดี 
Good Corporate Governance 
& ethics in business

การพัฒนาโรงงานและชุมชนสีเขียว
Green Factory and Community
6. การพัฒนาสังคมชุมชน
Social & community 
development
7. การบริหารจัดการน้ำ 
Water management
8. การจัดการของเสีย 
Waste management from 
production

9. การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

Sustainable Index

สถิติด้านความยั่งยืน

Energy usage efficiency

10. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
Safety & Health

11. ประสิทธิภาพของเครื่องจักร 
และกระบวนการผลิต 
Performance of machine & 
production process
20
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Thai Wah’s Overview

Thai Wah’s Sustainability

พื้นฐานความยั่งยืนของไทยวา
Sustainable Development

การพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

Sustainable Index

สถิติด้านความยั่งยืน
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Materiality and the Sustainable Development Goals

Thai Wah’s Sustainability

พื้นฐานความยั่งยืนของไทยวา

การพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวพนักงาน
Family Work and Life Balance
12. การพัฒนาบุคลากร 
Human resources

13. การต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น 
Anti-corruption

14. การปฏิบัติต่อแรงงานและสิทธิ
มนุษยชน 
Human rights and labor law

Organic Food and Healthy Food R&D
15. นวัตกรรมด้านกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์ และการบริการ
Innovation on process, 
products and services

16. ความปลอดภัยของอาหาร 
Food quality and food
safety

17. ความไว้วางใจต่อ Brand 
Brand Trust

Sustainable Index

สถิติด้านความยั่งยืน

Sustainable Development

การพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

การวิจัยอาหารออร์แกนิคและอาหารเพื่อสุขภาพ
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Thai Wah’s Sustainability

พื้นฐานความยั่งยืนของไทยวา
Sustainable Development

การพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

Sustainable Index

สถิติด้านความยั่งยืน
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Sustainable Development

การพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

Sustainable Index

สถิติด้านความยั่งยืน

เกีย่ วกับรายงานเพือ่ ความยัง่ ยืนฉบับนี้
About This Corporate Sustainability Report
รายงานฉบั บ นี้ เป็ น รายงานความยั่ ง ยื น ที่ บ ริ ษั ท
ไทยวาได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็น
ฉบับที่แรก โดยรายงานฉบับนี้จัดเตรียมขึ้นเทียบ
กับตัวชี้วัดหลักและเป้าหมายที่ตั้งไว้ในกลยุทธ์เพื่อ
ความยั่ ง ยื น ตามค่ า นิ ย มหลั ก ของบริ ษั ท ฯ ที่ ว่ า
Creating Value from Farm to Shelf จุดประสงค์
ของรายงานฉบับนี้เพื่อสื่อสารความมุ่งมั่นในการ
ดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน ในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ
สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยในรายงานมี ร าย
ละเอี ย ดการดำเนิ น งานทั้ ง ปี ข องบริ ษั ท ฯ ตั้ ง แต่
เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2561

The report is the inaugural Corporate
Sustainability Report of Thai Wah that will be
publicly disseminated. It is developed through
comparison with key performance indicators
and goals, identified in the Company’s
sustainability strategy, in accordance with its
core value “Creating Value from Farm to Shelf
(From Farm to Shelf)”. The objective of the
report is to communicate our continuous
commitment in conducting business toward
sustainability in both economic, social, and
environmental aspects. This report discloses
our annual sustainable performance from 1st
January to 31st December 2018.

รายงานฉบับนี้สอดคล้องตามแนวทางการรายงาน
ของ Global Reporting Initiatives Version 4
(GRI G4) และมีการพิจารณาการดำเนินงานของ
องค์กรเทียบกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาติ (Sustainable Development Goals:
SDGs) และได้รบั การสอบทานด้านผลการดำเนินงาน
ด้านการเงิน จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 

ดังแสดงรายละเอียดไว้ที่รายงานของผู้สอบบัญชี
ในรายงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ

The Corporate Sustainability Report conforms
to the guideline of Global Reporting Initiative
version 4 (GRI G4). The Company’s performances
have been measured in comparison with the
United Nations Sustainable Development
Goals (SDGs). The financial performance has
been reviewed by EY Company Limited, and
details are shown in the Auditor’s Report in
the 2018 Annual Report.

หลักการการกำหนดเนื้อหารายงาน

Process for Defining Report Content

การกำหนดเนื้อหาในรายงานฉบับนี้ เกิดจากความ
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นของห่วงโซ่คุณค่า
ของบริ ษั ท ฯ ต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ต่ า งๆ ซึ่ ง รวมทั้ ง
เกษตรกร คู่ค้าทางธุรกิจ พนักงาน ลูกค้า ชุมชน
และสังคมโดยรวม จากนั้นบริษัทฯ มีการขอความ
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Process for defining content of this report is
based on our awareness on the impact of 

the Company’s value chain against the
stakeholders, including, farmers, business
partners, employees, customers, community,

Sustainable Index
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สถิติด้านความยั่งยืน

CREATING VALUE FROM FARM TO SHELF

Sustainable Development

The materiality analysis presented within this
report is assessed through collaboration with
internal and external stakeholders, and from
both of the Company’s internal and external
factors. We abide by the four principles of
GRI G4 including Sustainability Context,
Materiality, Completeness and Stakeholder
Inclusiveness, as well as prioritization of
sustainability risks and proper preparation of
response plan. The Company’s process for
assessing the material sustainability aspects
is as follows:

การพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

การจัดทำการประเมินประเด็นที่มีนัยสำคัญที่สุด
ฉบับนี้จัดทำขึ้นจากการทำงานร่วมกันกับผู้มีส่วน
ได้เสียภายในและภายนอก โดยพิจารณาปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อ
ประเมิ น ประเด็ น ความยั่ ง ยื น ที่ มี นั ย ที่ ส ำคั ญ
วิ เ คราะห์ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทั้ ง ภายในและภายนอก
ภายใต้ ห ลั ก สำคั ญ 4 ประการของ GRI G4 อั น
ประกอบไปด้วย บริบทความยั่งยืน (Sustainability
Context) ประเด็ น ที่ มี นั ย สำคั ญ (Materiality)
ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) และการ
มี ส่ ว นร่ ว มของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย (Stakeholder
Inclusiveness )รวมถึงการจัดอันดับความสำคัญ
ของความเสี่ ย งต่ อ ความยั่ ง ยื น และการวางแผน
รับมืออย่างเหมาะสม โดยบริษัทฯ มีกระบวนการ
ประเมินและประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

Thai Wah’s Sustainability

Stakeholder Analysis and Materiality
Analysis

พื้นฐานความยั่งยืนของไทยวา

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและประเด็น
ด้านความยั่งยืนที่สำคัญ

ภาพรวมของไทยวา

and society as a whole. The opinions of Thai
Wah’s Board of Directors and management
were, then, sought. The material sustainability
aspects presented within this report are
significantly stakeholders’ issues of interest
which are essential to the Company’s
business strategy in assessing both internal
and external environments. The Company
abides by the four principles of GRI G4
including Sustainability Context, Materiality,
Completeness and Stakeholder Inclusiveness.
Significant issues have been formally assessed
to identify, and prioritize sustainability aspects
that have great impact on Thai Wah’s
business operation in both economic, social,
and environmental dimensions. Issues that
are of significance to stakeholders are also
presented in this report.

Thai Wah’s Overview

เห็ น จากคณะกรรมการ และคณะผู้ บ ริ ห ารของ
ไทยวา โดยรายงานได้กล่าวถึงประเด็นที่ผู้มีส่วนได้
เสี ย ให้ ค วามสนใจอย่ า งมี นั ย สำคั ญ ซึ่ ง มี ค วาม
สำคั ญ ต่ อ กลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ในการ
วิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มทั้ ง ในและนอกองค์ ก ร
บริษัทได้ดำเนินการตามหลักสำคัญทั้ง 4 ประการ
ตามแนวทางของ GRI G4 นั่ น คื อ บริ บ ทความ
ยั่งยืน (Sustainability Context) ประเด็นที่มีนัย
สำคั ญ (Materiality) ความครบถ้ ว นสมบู ร ณ์
(Completeness) และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้เสีย (Stakeholder Inclusiveness) โดยมีการ
ประเมินประเด็นที่มีนัยสำคัญอย่างเป็นทางการเพื่อ
ระบุประเด็น และจัดอันดับความสำคัญประเด็น
ด้ า นความยั่ ง ยื น เหล่ า นี้ ที่ ส่ ง ผลสะท้ อ นที่ ส ำคั ญ
ต่อธุรกิจของไทยวา ในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังรวมถึงประเด็นที่มีความ
สำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียอีกด้วย

ภาพรวมของไทยวา

Thai Wah’s Overview

หลักการกำหนดเนือ้ หารายงาน
Report Content Defining Process
Option

การระบุ
ประเด็น

Sustainable Index

สถิติด้านความยั่งยืน

Sustainable Development

การพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

Thai Wah’s Sustainability

พื้นฐานความยั่งยืนของไทยวา

01

Option

02

การจัดลำดับ
ความสำคัญ

Option

03

การทวนสอบ
ประเด็นที่มี
นัยสำคัญ

Option

04

การพัฒนา
และปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง

ขัน้ ตอนที่ 1 การระบุประเด็น
Step 1 Identification

ขัน้ ตอนที่ 2 การจัดลำดับความสำคัญ
Step 2 Prioritization

บริ ษั ท ฯ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กประเด็ น จากการจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ร่ ว มกั บ
ผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาและวิเคราะห์ทั้งปัจจัยจากภายในและภายนอก
องค์กร ได้แก่ ทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ความเสี่ยง
และโอกาสของบริษัทฯ รวมถึงประเด็นสำคัญของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดี ย วกั น และตั ว ชี้ วั ด ด้ า นความยั่ ง ยื น จากมาตรฐานระดั บ สากล เพื่ อ ระบุ
ประเด็นความยัง่ ยืนทีม่ นี ยั สำคัญและกำหนดขอบเขตของแต่ละประเด็นความยัง่ ยืน
The Company identified material aspects and scope of each
aspect through a workshop with high-ranking executives, based
on the internal and external factors of the Organization, i.e., such
as Thai Wah’s strategic Direction, Sustainability Direction, and
Risks and Opportunities, as well as material aspects
benchmarked against industry peers, and global sustainability
trends identified from international sustainability standards.

บริษัทฯ นำประเด็นที่ได้รับจากขั้นตอนที่ 1 มาวิเคราะห์และจัดลำดับ
ความสำคั ญ จากการจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ร่ ว มกั บ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง 

และหัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาใน 2 มิติ คือ ความสำคัญ
ที่มีต่อการดำเนินธุรกิจ และความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 

เช่น คู่ค้าทางธุรกิจ ลูกค้า ภาครัฐ และภาคสังคม

ขัน้ ตอนที่ 3 การทวนสอบประเด็นที่มีนัยสำคัญ
Step 3 Validation of identified aspects

ขัน้ ตอนที่ 4 การพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
Step 4 Development and continuous improvement

บริษัทฯ ดำเนินการความทวนสอบความครบถ้วนในเบื้องต้น โดยหน่วยงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาควบคู่กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
เช่น ผู้พัฒนาตลาดทุน และคู่ค้าธุรกิจ เพื่อรวบรวมประเด็นที่ให้ความสนใจและ
มีนัยสำคัญต่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ตามกระบวนการจัดทำรายงาน
ความยั่งยืนตาม GRI G4 เพื่อจะนำเสนอต่อคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อ
สังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อพิจารณายืนยันและอนุมัติประเด็นความ
ยั่งยืนที่มีนัยสำคัญภายใต้ขอบเขตผลกระทบทั้งภายในและภายนอกองค์กร
โดยบริษัทฯ จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นในปีต่อไป
The Company, through our CSR& Development Department,
primarily validated the identified material aspects, along with
conducting interviews with external stakeholders, which are
Capital Market Developers, and Business Partners, to gather
their opinions on aspects that are significant to the sustainability
of business operation, in accordance with the guideline of Global
Reporting Initiative version 4 (GRI G4). The validated material
aspects were then presented to the Corporate Social
Responsibility & Sustainable Development (CSR&SD) Committee
to approve and confirm that they are under the boundary of the
organization’s internal and external impacts. The Company will
set up a CSR&SD committee in the following year.

บริษัทฯ จะมีการจัดเตรียมช่องทางเพื่อรับฟังความคิดเห็น มุมมอง และ
ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาการจัดทำรายงานในปี
ต่อไป โดยจะยังคงยึดหลักการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียและบริบท
ความยั่งยืนเป็นสำคัญ
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The Company analyzed and prioritized the aspects
identified in Step 1 through a workshop with high-ranking
executives and heads of concerned business departments.
The analysis and prioritization was conducted based on
two conditions: significance to Thai Wah’s business
operation and to external stakeholders, i.e., business
partners, customers, public sector, and social sector.

The Company provides channel for feedback, views, and
suggestions in order to develop and improve the contents
for the next year’s report. We continue to adhere to the
stakeholder engagement and sustainability context
principles.

ภาพรวมของไทยวา

Thai Wah’s Overview

การวิเคราะห์ผมู้ สี ว่ นได้เสีย
และประเด็นด้านความยัง่ ยืนทีส่ ำคัญ
Stakeholder & Materiality Analysis
High
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
Importance to Stakeholders
Low

12 1
11 17

ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
Importance to Thai Wah

High

ประเด็นด้านความยั่งยืน / Sustainability issues
4. การบริหารห่วงโซ่อปุ ทาน
Sustainable supply chain development
5. การกำกับดูแลกิจการทีด่ ี
Good Corporate Governance &
ethics in business
8. การจัดการของเสีย
Waste management from production
11. ประสิทธิภาพของเครือ่ งจักร
และกระบวนการผลิต
Performance of machine &
production process
14. การปฏิบตั ติ อ่ แรงงานและสิทธิมนุษยชน
Human rights & labor law

Sustainable Index

สถิติด้านความยั่งยืน

17. ความไว้วางใจต่อสินค้าภายใต้
เครือ่ งหมายการค้าของบริษทั ฯ
Brand Trust

CREATING VALUE FROM FARM TO SHELF

Sustainable Development

1. การจัดหาวัตถุดบิ อย่างมีประสิทธิภาพ
Efficient supply procurement
Sustainable
2. การเปลีย่ นแปลงสภาพอากาศ
Climate change & plague
Supply Chain
3. การพัฒนาเกษตรกร
Farmer development
6. การพัฒนาสังคมชุมชน
Social & community development
Rural Development 7. การบริหารจัดการน้ำ
Water management
9. การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
Energy usage efficiency
Green Factory
10. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
Safety & Healthy
12. การพัฒนาบุคลากร
Human resources development
Human Rights
13. การต่อต้านทุจริต คอร์รปั ชัน่
Anti-corruption
15. นวัตกรรม
Innovation on process, product
Nutrition / Health
and service
16. ความปลอดภัยของอาหาร
Quality & safety of food products

การพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

มิติ / Dimension

Thai Wah’s Sustainability

3 6
5 7
14
9

พื้นฐานความยั่งยืนของไทยวา

Low

15 10 2
16 13 4

8
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บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มี
ส่ ว นได้ เ สี ย เป็ น องค์ ป ระกอบสำคั ญ ที่ จ ะช่ ว ย
วางแผนเชิงกลยุทธ์สู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่ง
ยืน ซึ่งครอบคลุมมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง
แวดล้อม โดยมีการวิเคราะห์และจัดลำดับความ
สำคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียสำคัญของบริษัทฯ ที่
ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบจากการดำเนิน
ธุ ร กิ จ ครอบคลุ ม ทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก ร
อย่างต่อเนื่อง

Thai Wah believes that stakeholder
engagement is an essential component for its
strategic planning, both in the economic,
social, and environmental dimensions, toward
a sustainable organization. Analysis and
prioritization of stakeholder groups have been
continuously executed to assess positive and
negative impacts, both external and internal,
from Thai Wah’s business operation.

สำหรั บ การจั ด ทำรายงานความยั่ ง ยื น ประจำปี
2561 บริษัทฯ ได้รวบรวมประเด็นและข้อคิดเห็น
จากความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อรับทราบ
ความต้ อ งการ มุ ม มองความคิ ด เห็ น ข้ อ กั ง วล
ตลอดจนข้อเสนอแนะ อันจะนำมาใช้ในการพัฒนา
แนวปฏิ บั ติ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ การดำเนิ น งานด้ า น
ความยั่ ง ยื น ที่ เ หมาะสมและเป็ น ธรรมต่ อ ไป
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการสำรวจความพึง
พอใจตัวแทนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียซึ่งประกอบด้วย ผู้
พั ฒ นาตลาดทุ น คู่ ค้ า ธุ ร กิ จ ชุ ม ชน และลู ก ค้ า
พร้ อ มทั้ ง นำประเด็ น ที่ มี นั ย สำคั ญ มาใช้ ใ นการ
กำหนดเนื้อหาของรายงานความยั่งยืนฉบับนี้อีก
ด้วย

In formulating the 2019 Corporate
Sustainability Report, the Company compiled
stakeholders’ feedbacks and views, as well as
their needs, opinions, concerns, and
suggestions, for improvement of compliance
approach, in line with fair and appropriate
sustainability operation. We also conducted
satisfaction surveys with representatives from
stakeholder groups including capital market
developers, business partners, communities,
and customers to gather their views which will
also be used to shape the report content.

Stakeholder Engagement Channels

Sustainable Index

สถิติด้านความยั่งยืน

Sustainable Development

การพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

Thai Wah’s Sustainability

Thai Wah’s Overview

ช่องทางในการสร้าง
การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
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ภาพรวมของไทยวา

ช่องทางการมีส่วนร่วม
Participatory channels

Thai Wah’s Overview

ผู้มีส่วนได้เสีย
Stakeholders

Feedback

เกษตรกร
Farmer

กิจกรรมพัฒนาเกษตรกร
Farmer Development Activity

คุณภาพชีวิตของเกษตรกร
Quality of life of farmers

คู่ค้า
Partner

การประชุมคู่ค้า
Partner Meetings / Visits

ความรู้ทางเทคโนโลยี
สำหรับเกษตรกร
Technological knowledge for
farmers

พนักงาน
Employee

แบบสำรวจความผูกพันของพนักงาน
Employee Engagement Survey

ชุมชน
Rural

โครงการพัฒนาชุมชน / เยี่ยมชุมชน
CSR Activity / Community Visit

ผู้ถือหุ้น
Shareholder
หน่วยงานราชการ
Government

การประชุมผู้ถือหุ้น
Shareholder’s Meeting

การลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมใน ชุมชน
Reduction of environmental
impact in the community
การเข้าถึงผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่มีคุณภาพ
Access to quality food products

Sustainable Development

การพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

การรายงานและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
การดำเนินงาน
Reporting and disclosure of
business information

การสร้างงานและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน
Job creation

Thai Wah’s Sustainability

แบบสำรวจความพึงพอใจ
Satisfaction Survey

พื้นฐานความยั่งยืนของไทยวา

ลูกค้า
Customer

Sustainable Index

สถิติด้านความยั่งยืน
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Thai Wah’s Overview

Thai Wah :

Creating Value from Farm to Shelf
การพัฒนา
เกษตรกร

Farmer
Development
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Green Factory
and Community

การพัฒนา
โรงงานและ
ชุมชนสีเขียว

ภาพรวมของไทยวา

Thai Wah’s Overview

Thai Wah’s Sustainability

Organic Food
and Healthy
Food R&D
Family Work and
Life Balance

Sustainable Development

การพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

Sustainable Index

สถิติด้านความยั่งยืน
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การวิจัยอาหาร
ออร์แกนิคและ
อาหารเพื่อสุขภาพ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ครอบครัวพนักงาน

ภาพรวมของไทยวา

Thai Wah’s Overview
Thai Wah’s Sustainability

พื้นฐานความยั่งยืนของไทยวา
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สถิติด้านความยั่งยืน

Sustainable Development

การพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

กว่า 71 ปีที่ไทยวาเชื่อมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผ่ า นการมุ่ ง คิ ด ค้ น นวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส่ ง เสริ ม
คุณภาพชีวิตและความยั่งยืนของสังคม บริษัทฯ มี
ความตั้งใจที่จะใช้ผลิตภัณฑ์แป้งและอาหารจาก
แป้ ง เป็ น สื่ อ กลางในการพั ฒ นาชี วิ ต ในอาเซี ย น 

และทั่วโลก รวมถึงคู่ค้าทางธุรกิจ ชุมชน พนักงาน
และผู้ บ ริ โ ภค แรงบั น ดาลใจในการพั ฒ นาเป็ น
องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน คือ
การได้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการสร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ แ ก่
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในทุกด้านของการผลิต 

มีความรับผิดชอบในการสร้างมาตรฐานให้กับการ
ดำเนินงานด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ
ในทุกการดำเนินงานและในห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด
บนพื้ น ฐานการดู แ ลกิ จ การที่ ดี ตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย มีเป้าหมายในการขับ
เคลื่ อ นการเปลี่ ยนแปลงเชิงบวกให้เกิดขึ้นกับทั้ง
อุตสาหกรรม เพื่อที่เราจะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์
คุณภาพสูงที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์ สร้างอนาคต
ที่ดีขึ้นให้กับคู่ค้าทางธุรกิจและชุมชนโดยรอบ และ
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้อย่างเต็มภาคภูมิ
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It has been over 71 years that Thai Wah
believes in livelihood development through
product innovations that promote people’s
quality of life and social sustainability. The
Company strives to use our starch and starch
food products as tools for improving livelihood
of people in the ASEAN region, and million
others throughout the world, as well as
business partners, communities, employees,
and consumers. Our goal to become a
sustainable CSR organization is inspired by
the fact that we have committed to create
values to our agricultural products in all
aspects of the production process, and to
elevate standard of social, environmental, and
economic operations throughout the supply
chain on the basis of good corporate
governance. The Company also strives to
respond to stakeholders’ needs, and mobilize
positive transitions of the industry in order for
us to be able to produce high-quality and
nutritious products for the better future of
business partners and surrounding
communities, and to proudly deliver our
products to the society.

ภาพรวมของไทยวา

Thai Wah’s Overview

การพัฒนาเกษตรกร
Farmer Development

Thai Wah’s Sustainability
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กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจแป้ง)
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Sustainable Index

Managing Director
(Starch Business)

สถิติด้านความยั่งยืน

Mr. Umnad Sukprasongphol,

Sustainable Development

นายอำนาจ สุขประสงค์ผล

Volatility of weather patterns, such as El Nino or La Nina,
and outbreak of cassava diseases, as well as the issue
related to cassava prices during the past 10 year, have
had great impact on cassava production. Cassava
diseases which had never been found in Thailand, such
as mealybugs that have started infecting cassava 10
years ago, and Cassava Mosaic Virus (CMV), just last
year, has become more of the problems.

การพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น มี ค วามผั น ผวนอย่ า งมากทั้ ง เรื่ อ งการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและการระบาดของโรคเกี่ยวกับ
มันสำปะหลัง ตลอดจนราคาหัวมันสำปะหลัง ในช่วง 10 ปีที่
ผ่านมา สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ไม่ว่าจะ
เป็น Elnino หรือ Lanina ซึ่งล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อผลผลิต
ของมันสำปะหลัง อีกทั้งโรคที่เกิดจากหัวมันสำปะหลัง จากเดิมที่
ซึ่งปกติพบในต่างประเทศ ก็เริ่มเข้ามาระบาดในเมืองไทย เช่น 

โรคเพลี้ยแป้งเมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา และการเกิดโรคระบาด
ของ Casava Mosaic Virus (CMV) ในปีที่ผ่านมา

ภาพรวมของไทยวา
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นอกจากนี้ราคาหัวมันมันสำปะหลังมีความผันผวน
สอดคล้องกับสภาวะอุตสาหกรรม จึงทำให้เกษตรกร
ต้ อ งขายไปในต่ ำ กว่ า ราคาทุ น ในบางปี ที่ ร าคา
หั ว มั น สำปะหลั ง ตกต่ ำ ส่ ง ผลให้ มี เ กษตรกรบาง
ส่วนหันไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า
จากสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นมานี้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็น
ความสำคัญในการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน เพื่อ
ให้มีวัตถุดิบเข้าโรงงานอย่างสม่ำเสมอ และช่วยให้
เกษตรกรมีรายได้และความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยการให้
ความสำคัญในการพัฒนาการบริหารต้นน้ำมากขึ้น
(Upstream) เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวน
ตามธรรมชาติหรือกลไกตลาด

With cassava price volatility that is correlated
with industrial condition, farmers have no
choice but to sell their products at the prices
lower than production cost during the years
when cassava prices decline. Some decided to
grow other crops that are more profitable.
Realizing the importance of raw material
sustainability to ensure regular supply of raw
materials at the plants, as well as the need to
help elevate farmers’ revenues and livelihood,
Thai Wah has focused more on upstream
development in a bid to minimize risks associated
with natural volatility or market mechanism.

อีกทั้ง บริษัทฯ มีกลยุทธ์ด้านการพัฒนาเกษตรกร
โดยมีการเริ่มทำโครงการ Farmer Club โดยให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมสมาชิกเกษตรกรในโครงการ
สามารถที่จะเข้าถึงการสนับสนุนจากบริษัทฯ ทั้งใน
เรื่องการให้ความรู้ในการปลูก อุปกรณ์ เครื่องจักร
ปุ๋ยอินทรีย์ ตลอดจนช่องทางในการขยายโอกาส
การขายสินค้าเกษตร ผ่านทางการพัฒนานวัตกรรม
เทคโนโลยีการปลูกมันสำปะหลัง เพื่อใช้เป็นเครื่อง
มือในการช่วยเหลือเกษตรกรในการปลูก เพื่อให้
ผลผลิตต่อไร่มากขึ้น และช่วยในการลดต้นทุนการ
ปลูกของเกษตรกร ซึ่งช่วยให้เกษตรกรมีกำไรจาก
การปลูกมันสำปะหลังมากขึ้น

The Company has also initiated farmer
development strategy through the
implementation of “Farmer Club” program,
which provides the farmers with access to the
Company’s support on know-how, equipment,
machinery, organic fertilizer, and marketing
channel for agro products, as well as cassava
cultivation innovations which have helped
increase yields per rai, and reduce cultivation
cost, thereby, increasing farmers’ benefits.

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการเกษตร
แปลงใหญ่ ป ระชารั ฐ เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ส มาชิ ก
เกษตรแปลงใหญ่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้จาก
ภาครัฐบาลได้ง่ายขึ้น ทำให้เกษตรกรได้รับความรู้
ด้านการทำการเกษตรอย่างถูกต้อง ตลอดจนสร้าง
ความมั่นใจให้เกษตรกร ทั้งตลาดรับซื้อและราคา
ขายที่ เ หมาะสม สร้ า งคุ ณ ภาพมาตรฐานให้ แ ก่
สินค้าเกษตร และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการ

The Company has also taken part in
Pracharat large-scale farming scheme,
through which the farmers get easier access
to public sector loans, and receive accurate
farming know-how. They are also assured with
market channels and appropriate selling
prices. The scheme enhances quality of agro
products and engenders sustainability of
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การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และโรคระบาด

Volatility of Weather Patterns and
Outbreak of Diseases

Sustainable Index
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Sustainable Development

Amidst the rapidly changing business
environment, economic challenges, increase
of population, and limitation of natural resources,
which have significantly affected quantity and
quality of agro products, Thai Wah is well aware
of the need to manage and develop supply chain
in a sustainable manner as we believe that
supply chain is the key to business efficiency
and success. Focus has been made in all related
procedures, from supply of raw materials, and

การพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ท่ า มกลางสภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความท้าทายจากการ
ขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ และการเพิ่ ม ขึ้ น ของ
ประชากร บนพื้ น ฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ มี อ ยู่
อย่ า งจำกั ด ซึ่ ง สามารถส่ ง ผลต่ อ ปริ ม าณและ
คุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร ทั้งนี้บริษัทฯ
ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ ของการการบริ ห าร
จัดการและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน ซึ่งถือ
เป็ น หั ว ใจหลั ก ของธุ ร กิ จ ให้ ป ระสบความสำเร็ จ
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ

Sustainable Development and
Management of Supply Chain

Thai Wah’s Sustainability

การบริหารจัดการและพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน
อย่างยั่งยืน

In addition to bracing ourselves against
volatility of weather patterns, the Company
also focuses on promoting resilience to mitigate
risks that may impact our security for sourcing
of agricultural raw materials and production
process. Thai Wah has established both shortterm, medium-term, and long-term strategic
management plans to enhance resilience to
volatility of weather patterns, i.e., R&D on raw
material substitutes, and identification of
additional raw material sources, etc., in order
to diversify risks related to weather volatility
and outbreak of diseases, which may impact
current sources of raw materials.

พื้นฐานความยั่งยืนของไทยวา

นอกจากการเตรียมพร้อมรับมือเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการปรับ
ตัวเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น โดยเฉพาะความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อความ
มั่นคงในการจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตรตลอดจน
กระบวนการผลิต โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทาง
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้น ระยะ
กลาง และระยะยาว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เช่น การวิจัยและพัฒนาเพื่อค้นคว้าวัตถุดิบทดแทน
วัตถุดิบหลักในอนาคต หรือการหาแหล่งวัตถุดิบ
ใหม่ ๆ เพื่ อ กระจายความเสี่ยงจากสภาพอากาศ
หรือโรคระบาดที่มีผลกระทบต่อแหล่งวัตถุดิบหลัก
ในปัจจุบัน

ภาพรวมของไทยวา

Thailand’s cassava industry. However,
strategic collaborations and cooperation from
both farmer, private, and public sectors in
other related aspects are also essential in
sustainably achieving the long-term goals.

Thai Wah’s Overview

สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น ขึ้ น ในอุ ต สาหกรรม
มันสำปะหลังไทย ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือด้าน
กลยุทธ์และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน
ทั้งภาคเกษตรกร ภาคเอกชน และภาครัฐบาล เพื่อ
สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายระยะยาวได้อย่างยั่งยืน

ภาพรวมของไทยวา
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สถิติด้านความยั่งยืน

การผลิต ไปจนถึงการจำหน่ายสินค้าอย่างมีความ
รั บ ผิ ด ชอบและเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม การร่ ว ม
ฟื้ น ฟู แ ละรั ก ษาพื้ น ที่ ต้ น น้ ำ เพื่ อ ความมั่ น คงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติที่จะเอื้อต่อการดำรงชีวิต
และการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน รวมถึง
การคิ ด ค้ น นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ใ นการเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในห่ ว งโซ่ อุ ป ทานของสิ น ค้ า เกษตร
และอาหารทีมีส่วนเกี่ยวข้อง

production process, to sales of products in a
responsible and environmental-friendly manner.
The Company also strives to conserve and
rehabilitate watershed areas in a bid to promote
natural resource security that is fundamental to
people’s livelihood, and maintain balance and
sustainability of our business operation, as well
as to develop new innovations and technologies
to enhance capacity of agricultural and
associated food supply chains.

การจัดหาวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ

Efficient Sourcing of Raw Materials

การพัฒนาส่งเสริมเกษตรกร

Farmer Development

ด้ ว ยตระหนั ก ดี ว่ า การจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพของบริษัทฯ นอกจากการมุ่งเน้นไปที่
การจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตร เรายังตระหนักถึง
ความจำเป็นในการบริหารจัดการวัตถุดิบประเภทอื่น
ตั้ ง แต่ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ คลั ง สิ น ค้ า ไปจนถึ ง การขนส่ ง
บริษัทฯ ได้มีการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ
วัตถุดิบหลักเชิงกลยุทธ์ เช่น การสำรวจแหล่งผลิต
วัตถุดิบหลักที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อช่วยในการ
วิเคราะห์แนวโน้มปริมาณการจัดหาวัตถุดิบเข้าสู่
โรงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต
เราให้ความสำคัญกับสมาชิกเกษตรกรมากกว่าคู่ค้า
ทางธุ ร กิ จ และเราให้ ก ารสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม
สมาชิกเกษตรกรของเราด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ให้ ก ารสนั บ สนุ น อย่ า งเป็ น ระบบ รวมถึ ง การให้
ความรู้ด้านการทำการเกษตรอย่างถูกต้อง เพื่อให้
พวกเขาพั ฒ นาได้ ต ามมาตรฐานในระดั บ สากล
บริษัทฯ เชื่อว่าการพัฒนาคู่ค้าธุรกิจ ให้เติบโตไป
ด้วยกัน สามารถสร้างพื้นฐานการดำเนินธุรกิจที่
มั่นคง เราจึงให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์ ควบคู่ ไ ปกั บ การแลกเปลี่ ย น
เรียนรู้ร่วมกันกับคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถทางการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบและ
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Realizing that efficient supply of raw materials
involves not only sourcing of agricultural raw
materials, but also the management of other
kinds of raw material, i.e., packages,
warehouses, and logistics, the Company has
implemented strategic approaches for raw
material management, such as survey on the
Company’s major sources of raw material to
assess and analyze quantity of raw materials
to be supplied for now and its future trend.
To Thai Wah, farmers are more than just the
business partners. We provide support and
assistance to the farmers in a systematic manner
through adoption of modern technologies and
useful agricultural related knowhow, in order for
them to grow and develop in accordance with
the international standard. The Company
believes that mutual growth of business partners
is a key to business stability, and, thus, places
priority on knowledge transfer, together with
sharing of experiences with our business
partners. This is also to enhance production

Light industry
low wages

Heavy industry
advanced machinery

Creativity + innovation
smart Thailand
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จากความสำเร็จของโครงการแปลงใหญ่ประชารัฐ
เกษตรสมั ย ใหม่ มั น สำปะหลั ง ไทยวาได้
เข้ า ร่ ว มโครงการฯ ตั้ ง แต่ ปี 2559 ที่ ต ำบล
นิ ค มสร้ า งตนเอง อำเภอพิ ม าย จั ง หวั ด
นครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ 1,740 ไร่ โดยมี
เป้าหมายจัดฝึกอบรมให้ความรู้และสนับสนุน
ให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการปลูกและ
เพิ่มผลผลิตในการปลูกจากการใช้ระบบน้ำหยด
และการปลู ก โดยแบบธรรมชาติ (ใช้ น้ ำ ฝน) 

ใช้ อ งค์ ค วามรู้ เทคโนโลยี ที่ ไ ด้ รั บ จากการ
ถ่ายทอดสร้างต้นแบบแปลงใหญ่มันสำปะหลัง
เพื่อขยายผลความสำเร็จสู่ชุมชนอื่นๆ ทั้งนี้ ใน
ปี 2561 เกษตรกรเข้ า ร่ ว มโครงการ เพิ่ ม ขึ้ น
จากพื้นที่ประมาณ 2,800 ไร่ และในปี 2561
เพิ่มอีกประมาณ 2,500 ไร่ โดยมีผลผลิตต่อไร่
ที่สูงกว่าเดิม จาก 3.5 ตัน/ไร่ เป็น 5 ตัน/ไร่
หรือมีผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 42

capacity and upgrade our agro products in a
responsible manner, which will ultimately lead to
stability of agro industry in the long run.
• Pracharat Large-Scale Farming Scheme and
Modern Agriculture
Throughout the success of large-scale
plantation and modern agriculture under
Pracharat (public-private partnership)
scheme, Thai Wah has taken part in the
scheme since 2016 with the large-scale
cassava plantation of 1,740 rai in Nikom
Sang Ton Eng sub-district, Pimai district,
Nakhon Ratchasima province. The aim is to
provide trainings and knowledge to
farmers for cost reduction and productivity
increase through adoption of drip irrigation
system and rainfed farming. Knowhow and
technologies attained from the prototype
large-scale cassava plantation have been
transferred to other communities. In 2017,
the number of participated farmers and
plantations increased to approx. 2,800 rai,
and in 2018, an increase of approx. 2,500
rai, with the higher cassava yields from 3.5
tons/rai to 5 tons/rai, or an increase of 42%.

Thai Wah’s Overview

ยกระดับผลิตผลทางการเกษตร อันจะนำไปสู่การ
เสริมสร้างความมั่นคงแก่อุตสาหกรรมเกษตรใน
ระยะยาว
• โครงการแปลงใหญ่ประชารัฐ เกษตรสมัยใหม่
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         การใช้พันธุ์มันสำปะหลัง
         ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่
การปลูก การดูแลรักษา
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
Characteristics & Main Factors
of Cassava Varieties
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• สมาชิกชาวไร่มันสำปะหลัง
บริ ษั ท ฯ ส่ ง เสริ ม ความรู้ ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ ง
เทคนิคด้านการปลูกและการเพิ่มผลผลิตมัน
สำปะหลังอย่างถูกต้องปลอดภัย รวมถึงแจก
ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่มีมาตรฐานรับรองให้
แก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกชาวไร่มันสำปะหลัง
ของไทยวา ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการจัด
หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมให้ แ ก่ ส มาชิ ก ไทยวา เป็ น
จำนวน 200 ราย ที่โรงงานท่าคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์ และปัจจุบันมีจำนวนเกษตรกรเข้า
ร่วมเป็นสมาชิกไทยวาทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก 110
คน เป็น 400 คน และสามารถเพิ่มผลผลิตต่อ
ไร่ได้เพิ่มขึ้นจาก 4 ตัน/ไร่ เป็น 5.5 ตัน/ไร่ หรือ
มีผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 37

• Thai Wah Farmer Network
Thai Wah provides knowledge on safe
and proper cassava cultivation and
productivity increase techniques, and
distributes certified cassava cuttings to
the Company’s farmer-members. In 2018,
we organized a training for 200 farmermembers at Tha Kan Tho Plant in Kalasin
province. At present, the number of Thai
Wah’s cassava farmer-members has
increased from 110 to 400, with an
increase of yields from 4 tons/rai to 5.5
tons/rai, or an increase of 37%.

การใช้ระบบน้ำ
ในการเพิ่มผลผลิต
มันสำปะหลัง
Irrigation system water
& Nutrient supply

การใช้โดรน กับการ
พัฒนาเกษตรสมัยใหม่
Use of Drone
for Modern Farming

โรคแมลงศัตรู
มันสำปะหลังและ
การป้องกันกำจัด
Facilitates Weeding

การใช้เครื่องจักรกล
การเกษตร
Use of Agricultural
Machinery

การจัดทำบัญชีฟาร์ม
และบัญชีครัวเรือน
ของเกษตรกร
Farm & Household Statement

การรวมกลุ่มเกษตรกร
การบริหารจัดการกลุ่ม
อย่างมีประสิทธิภาพ
Integrating Smallholder Farmers
to Agricultural Value Chains

การจัดการดิน
การปรับโครงสร้างดิน
และการปรับปรุงบำรุงดิน
Land Preparation (Ploughing)
Soil Improvements
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• Smart E-Money Card
Thai Wah has launched a queuing system
for farmers to register cassava sales to
the Company. This is in order to assure
the farmers of the market for their
products with minimum guaranteed
prices. With this, the Company will also
be able to consistently plan for cassava
supplies, and collect cultivation-related
data. Paying for cassava will be made via
e-Money Card of the banks the Company
enrolled with.

การพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

• โครงการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
บริษัทฯ เปิดรับให้เกษตรกรทำการลงทะเบียน
ในการจองคิ ว ขายหั ว มั น สำปะหลั ง ให้ กั บ
บริษัทฯ เพื่อให้เกษตรกรมั่นใจในการปลูกมัน
สำปะหลังและมีตลาดรับซื้อที่แน่นอนและได้
รั บ ราคาประกันขั้นต่ำ โดยบริษัทฯ สามารถ
วางแผนการรับซื้อหัวมันสำปะหลังให้เป็นไป
ตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง โดยระบบจองคิว
ในการขายหัวมันสำปะหลัง การเก็บข้อมูลการ
เพาะปลูก และการจ่ายเงินค่าหัวมันสำปะหลัง
ผ่ า นระบบ e-Money Card ของธนาคารที่
บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ

CREATING VALUE FROM FARM TO SHELF
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ในส่วนของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับภาคอุตสาหกรรมเป็น
อย่ า งยิ่ ง ในการยกระดั บ คุ ณ ภาพและความปลอดภั ย ในการ
ทำงานของพนักงาน และสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญตั้งแต่
กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนถึงมือผู้บริโภค
ตามปรัชญา “From Farm to Shelf” บริษัทฯ ได้พยายามมุ่งเน้น
อย่างยิ่งในการปรับปรุงและพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการ
ผลิ ต เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ถู ก สุ ข อนามั ย มี ค วามปลอดภั ย 

โดยในปี 2018 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัล iTQi จากสถาบัน

นายประทีป เลิศวัฒนากิจกุล

กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจอาหาร)

Mr. Prateep Lertvatanakijkul
Sustainable Index

สถิติด้านความยั่งยืน

Managing Director
(Food Business)
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Thai Wah has placed great importance on the industrial
sector, especially the elevation of employees’ work quality,
safety, and environment. From the process of raw material
supply and production, to delivery of products to the hands
of consumers, based on our principle “From Farm to Shelf”,
the Company strives to improve and develop new
innovations for the production of healthy and safe products.
In 2018, our product, “Double Dragon” dried bean vermicelli,
has been certified with iTQi 2018 by Belgium’s International
Taste & Quality Institute, in which we take great pride.

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยทั้งใน
ส่วนบุคคลและกระบวนการผลิตอยู่เสมอ เพื่อให้
พนักงาน รวมถึงคู่ค้าธุรกิจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

Recognizing the significance of occupational
health and safety, both for the employees and
in the production process, the Company strives
CREATING VALUE FROM FARM TO SHELF
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Occupational Health and Safety

สถิติด้านความยั่งยืน

ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

Sustainable Development

Aside from business operation, Thai Wah
recognizes the importance of building sustainable
relations with the community. With our sustainable
responsibility and respect to society and
environment, the Company’s plant management
system has been set to avoid environmental
impact, for example, the use of clean energy
(solar energy to minimize carbon emission),
efficient water and waste water treatment system,
and biogas system which is the source for our
alternative energy. The Company also commits
to enhance our role in promoting long-term
community development through developing
innovations that promote community sustainability,
and providing support on education, funds, and
local community development.

การพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

นอกจากการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ให้ความสำคัญที่
จะสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนร่วมกับชุมชน โดยมี
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า ง
ยั่ ง ยื น ตั้ ง แต่ ร ะบบการจั ด การโรงงานเพื่ อ ไม่ ใ ห้
ก่อเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้พลังงาน
สะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ระบบน้ำและการบำบัด
น้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ และระบบก๊าซชีวภาพซึ่ง
เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน และพัฒนานวัตกรรม
ที่ ส่ ง เสริ ม ความยั่ ง ยื น แก่ ชุ ม ชนด้ ว ย นอกจากนี้
เรายั ง มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะให้ ก ารสนั บ สนุ น ด้ า นการศึ ก ษา
เงินทุน และการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ทำให้เราได้มี
บทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนในระยะยาว
อีกด้วย

Thai Wah’s Sustainability

In addition to production standard, Thai Wah
has continuously promoted human resource
development, especially our production
personnel, through upgrading operational
standard to ensure safety, pleasant
environment, and appropriate benefits
throughout the organization.

พื้นฐานความยั่งยืนของไทยวา

นอกจากการผลิ ต ที่ ไ ด้ ม าตรฐาน บริ ษั ท ฯยั ง ให้
ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนาความสามารถของ
บุ ค ลากรด้ า นการผลิ ต โดยมุ่ ง เน้ น การสร้ า ง
มาตรฐานการทำงานให้เกิดความปลอดภัย และ
ใส่ ใ จต่ อ สภาพแวดล้ อ ม ตลอดจนการจั ด สรร
สวัสดิการต่างๆ ให้เหมาะสมทั่วทั้งองค์กร

ภาพรวมของไทยวา

Double Dragon vermicelli product is the firstever brand of bean vermicelli in Thailand and
the ASEAN region to be granted with the
prestigious Superior Taste Award from the
world’s leading taste certification organization.

Thai Wah’s Overview

รับรองด้านรสชาติและคุณภาพอาหารจากประเทศ
เบลเยี่ยมเป็นรายแรกในอาเซียนสำหรับผลิตภัณฑ์
วุ้นเส้นที่มีคุณภาพที่ดีและการันตีความอร่อย ซึ่ง
เป็ น รางวั ล ที่ ส ร้ า งความภาคภู มิ ใ จให้ กั บ บริ ษั ท ฯ
เป็นอย่างยิ่ง

ภาพรวมของไทยวา
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พื้นฐานความยั่งยืนของไทยวา

Sustainable Development

การพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

Sustainable Index

สถิติด้านความยั่งยืน

อย่างเต็มที่และปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้ อ มที่ ดี ใ นการทำงาน โดยการปฏิ บั ติ ต าม
พื้ น ฐานของกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งเคร่ ง ครั ด
มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศ
และสากล รวมถึ ง มาตรฐานข้ อ กำหนด และ
นโยบายของบริษัทฯ เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
จากการทำงาน สร้างต้นแบบของผู้นำที่ดีและการ
สร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อองค์กร

to ensure that our employees and business
partners perform their duty at full capacity in a
safe and pleasant work environment and
occupational health. We have strictly complied
with all applicable laws, and national and
international standards, as well as our own
related regulations and policy, in a bid to avoid
risks associated with the working environment
as well as occupational health and safety. The
Company also sets a role model, and promotes
an awareness on corporate social responsibility.

เพื่ อ ผลั ก ดั น การเป็ น องค์ ก รที่ ป ราศจากอุ บั ติ เ หตุ
บริษัทฯ มีการกำหนดให้ทุกหน่วยงานดำเนินงาน
ตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย ให้สอดคล้องตามกฎหมาย (Law
Compliance) และมาตรฐานชี ว อนามั ย (SHE
Standard) โดยมี ค ณะกรรมการบริ ห ารด้ า น
สิ่ ง แวดล้ อ ม อาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย
(SHE Committee) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ตั ว แทนผู้
บริหารระดับสูงทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารงาน
ให้ เ ป็ น ไปตามระบบมาตรฐานภายใต้ข้อกำหนด
ของระบบการจั ด การอาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัย OHSAS 18001 และ TIS 18001 เพื่อ
ดำเนินงานในด้านดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

In order to become a zero-accident
organization, Thai Wah has made sure that all
operational units operate in compliance with
the laws and SHE Standard. An executive
committee for safety, health, and environment
has been set up to oversee proper
implementation of the OHSAS 18001 and TIS
18001 standards, and to regularly review the
objectives and goals in relation to the working
environment and occupational health and
safety.

บริ ษั ท ฯ กำหนดตั ว ชี้ วั ด ผ่ า นข้ อ มู ล สถิ ติ ก ารเกิ ด
อุบัติเหตุที่มีอัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Lost
Time Injury Rate: LTIR) อัตราความรุนแรงการบาดเจ็บ
(Lost Day Injury Rate: LDIR) และอัตราการบาด
เจ็บทุกประเภท (Injury Rate: IR) อย่างต่อเนื่อง
เพื่อใช้ในการวัดผลและติดตามการดำเนินงานด้าน
ความปลอดภัย เพื่อนำมาวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพ
ของกระบวนการดำเนินงานในทุกขั้นตอน

The Company regularly identifies
performance indicators for our safety
operation based on Lost Time Injury Rate
(LTIR), Lost Day Injury Rate (LDIR), and Injury
Rate (IR), to be used in the analysis of
operational efficiency in each and every
procedure.
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การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Efficient Use of Energy

CREATING VALUE FROM FARM TO SHELF
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Sustainable Index

Nowadays, global temperature rise has
become inevitable due to the climate change
and global warming, the consequences of
population increase, economic growth, and
technology advancement. Thai Wah is well

สถิติด้านความยั่งยืน

ในปัจจุบัน อุณหภูมิโลกเฉลี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ จากวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศอั น เนื่ อ งมาจากสภาวะเรื อ น
กระจก โดยมี ส าเหตุ ห ลั ก มาจากการเพิ่ ม ของ
ประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และความ

Sustainable Development

Eco-friendly innovations and technologies not
only help break through limitations and
enhance business capabilities, but also uplift
social livelihood and maintain environmental
and eco-balances. Thai Wah has continuously
collaborated with business partners, both
domestic and overseas, to develop different
innovations related to machinery efficiency
and manufacturing process with an aim to
continuously promote economic, social, and
environmental balances.

การพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม ไม่เพียง
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ หากยังมีส่วนช่วย
ยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของ สังคม ตลอดจนรักษา
สมดุลของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังร่วมมือกับคู่ค้าทางธุรกิจทั้งในประเทศ
และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งมั่นค้นคว้า
และพั ฒ นานวั ต กรรมอย่ า งหลากหลาย ทั้ ง ด้ า น
ประสิทธิภาพของเครือ่ งจักร ตลอดจนกระบวนการผลิต
ภายใต้ จุ ด มุ่ ง หมายในการส่ ง เสริ ม ดุ ล ยภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

Thai Wah’s Sustainability

Machineries and Manufacturing
Process

พื้นฐานความยั่งยืนของไทยวา

ประสิทธิภาพของเครื่องจักร และกระบวนการ
ผลิต

ภาพรวมของไทยวา

We strive to promote and instill safety culture
throughout the organization by way of
trainings on work environment, occupational
health, and safety to employees of all levels
and daily workers. In 2018, Thai Wah
organized various trainings to enhance
understanding on SHE Standard, and risk
management practices as stipulated by laws,
such as the trainings on work environment,
occupational health and safety training
program, guidelines on ISO 9001:2008,
personal healthcare practices, plant
sanitation, GMP, etc.

Thai Wah’s Overview

บริษัทฯ ส่งเสริมการพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภั ย ให้ เ กิ ด ขึ้ น ทั่ ว ทั้ ง องค์ ก รด้ ว ยการ
จัดการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม อาชีว
อนามัย และความปลอดภัยในการทำงานให้แก่
พนั ก งานทุ ก ระดับ และพนักงานรายวัน โดยในปี
2561 บริษัทฯ มีการจัดการฝึกอบรม ซึ่งครอบคลุม
ในเรื่ อ งการเสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจในเรื่ อ ง SHE
Standard แนวปฏิ บั ติ ส ำหรั บ การบริ ห ารจั ด การ
ความเสี่ยงหลักตามที่กฎหมายกำหนด เช่น หลักสูตร
กิจกรรมการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หลักการใช้ใน
ระบบ บริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 หลักปฏิบัติ
สุขอนามัยส่วนบุคคล การสุขาภิบาลโรงงาน และ
GMP เป็นต้น

ภาพรวมของไทยวา
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Sustainable Development

การพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

Sustainable Index

สถิติด้านความยั่งยืน

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และ
รักษาธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์เป็นปัจจัยสำคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และพัฒนาสังคม

aware that efficient use of natural resources
and natural conservation are key factors to
economic mobilization and social development.

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ
ประเมิน และพัฒนาการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่
คุณค่า ตัง้ แต่ระบบการจัดการโรงงานเพือ่ ไม่ให้กอ่ เกิด
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับ
การให้ความร่วมมือกับองค์กรระดับประเทศ เช่น
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ เ พื่ อ ลดการปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ระบบน้ำและการบำบัดน้ำเสีย
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และระบบก๊ า ซชี ว ภาพซึ่ ง เป็ น
แหล่งพลังงานหมุนเวียน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม
และสังคมให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

The company has established guidelines for
assessment and operational development
throughout the value chain, from plant
management system to avoid environmental
impact, to utilization of limited resources for
maximum benefits. We also cooperate with
organizations at the national level to use solar
energy to reduce carbon emission, and enhance
efficiency of water and wastewater management
system and biogas renewable energy system.
This is in order for the industry to grow together
with the society in a sustainable manner.

บริ ษั ท ฯ ได้ เ ลื อ กใช้ ร ะบบผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพแบบ
Covered Lagoon Bio Reactor (CLBR) ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีที่ได้ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูง มี
เสถียรภาพ และมีค่าใช้จ่ายในการควบคุมระบบต่ำ
สามารถนำมาใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ทั้ ง การผลิ ต ก๊ า ซ
ชีวภาพและบำบัดน้ำเสียไปพร้อมกัน ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวนอกจากจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตที่
เป็นประโยชน์โดยตรงต่อบริษัทฯ แล้ว ยังเป็นการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพสูงด้วย
โดยมีประโยชน์ดา้ นการลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
เช่ น คุ ณ ภาพน้ ำเสียที่ผ่านระบบ CLBR จะมีค่า
ความเข้มข้นของสารประกอบอินทรีย์ลดลงร้อยละ
95 ถึ ง 97 ช่ ว ยลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก 

ลดปั ญ หาเรื่ อ งกลิ่ น เหม็ น และสุ ข อนามั ย ของ
พนักงานและชุมชนใกล้เคียงดีขึ้น

Thai Wah opted for Covered Lagoon Bio
Reactor (CLBR) for our biogas production
system. The technology has been developed
to ensure high capability, stability, and cost
reduction, and can be used for both biogas
production and waste water treatment. In
addition to cost reduction, which is directly to
the Company’s benefits, the technology
managed to reduce environmental impacts.
For instance, CLBR treated wastewater will
have the decrease of 95 to 97 percent in the
concentration of organic compounds, which
will help reduce greenhouse gas emission
and unpleasant odor, and uplift healthiness of
employees and nearby communities.

การบริหารจัดการในการดำเนินโครงการลดการใช้
พลั ง งานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายใต้
เครื่ อ งหมายรั บ รองคาร์ บ อนฟุ ต ฟริ้ น ท์ ส ำหรั บ

The Company’s endeavor for energy conservation
and greenhouse gas emission reduction,
within the framework of the carbon footprint
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Sustainable Development

การพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

The key index, we use to measure energy
efficiency and greenhouse gas emission, is
the concentration or efficiency of energy
utilization. Amount of fuel oil consumption
reduction in the production process per
production volume will be compared and
measured. In addition, Thai Wah plants have
been implemented with energy management
plans to maximize energy use, i.e., electricity
generation from waste water and cassava
pulps, which is the by-product from our
production, and capacity enhancement of
production techniques and process.

พื้นฐานความยั่งยืนของไทยวา

หน่วยคำนวนหลักที่เราใช้ในการวัดประสิทธิภาพ
ด้านพลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คือ
ความเข้มข้นหรือประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน
โดยการเปรียบเทียบปริมาณลดการใช้น้ำมันเตาใน
การผลิตต่อปริมาณการผลิต นอกจากนี้โรงงานของ
เรามีการวางแผนในการบริหารจัดการด้านพลังงาน
ให้เกิดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าที่สุด เช่น การ
ผลิตไฟฟ้าใช้เอง จากน้ำเสีย และกากมันสำปะหลัง
ที่ เ ป็ น ผลพลอยได้ จ ากการผลิ ต ซึ่ ง แผนดั ง กล่ า ว
ครอบคลุมถึงการปรับปรุงเทคนิคหรือกระบวนการ
ในการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

ภาพรวมของไทยวา

certification from the Greenhouse Gas
Management Organization and TIS 140012548 (ISO 14001: 2004) for our products, is
aimed to create organizational awareness on
the importance of environmental management
and development, in parallel with business
development. Focus has been made on
pollution prevention and continuous
improvement. The Company strives to
mobilize environmental management in a
systematic manner, with consistent evaluation
and review. We have been certified level 3 of
“Green Industry” (Green System), which is the
Ministry of Industry’s system to promote
environmental-friendly business operation.

Thai Wah’s Overview

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จากองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก และมาตราฐาน มอก. 14001-2548
(ISO 14001:2004) ซึ่ ง เป็ น ระบบการจั ด การ
สิ่ ง แวดล้ อ ม Environmental Management
System มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรตระหนักถึง
ความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิด
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ
โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษ (Prevention of
Pollution) และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
บริษัทฯ มีการดำเนินการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่ า งเป็ น ระบบ มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลและ
ทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการ
รับรองให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 (ระบบ
สีเขียว) ซึ่งเป็นระบบที่แสดงศักยภาพของการเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมจากกระทรวงอุตสาหกรรม

ปริมาณการใช้น้ำมันเตาที่บริษัทฯ ลดได้ (ลิตรต่อตัน)

Amount of fuel oil consumption reduction (Liter/Ton)

32.65

2560
2017

34.97

2561
2018

37.70
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ด้วยตระหนักถึงบทบาทการมีส่วนร่วมในการสร้าง
เสริมความมั่นคงทางอาหารและความสมดุลด้าน
สิ่ ง แวดล้ อ ม บริ ษั ท ฯ จึ ง ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การ
พัฒนาสังคมและชุมชนโดยรอบ บนพื้นฐานของ
การมีส่วนร่วมที่สนับสนุนด้านการศึกษาและทักษะ
ที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจน
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ อย่ า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มในระยะยาว โดยบริ ษั ท ฯ 

มีเป้าหมายที่จะ “สนับสนุนคู่ค้าธุรกิจให้เติบโตไป
ด้วยกัน” ควบคู่ไปกับ “ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ” เพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มรั บ มื อ กั บ ความ
ท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต
การส่ ง เสริ ม ความจำเป็ น พื้ น ฐานทั้ ง ด้ า นสุ ข ภาพ
การศึกษา รายได้ ที่อยู่อาศัย ตลอดจนค่านิยมใน
การดำเนิ น ชี วิ ต ถื อ เป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบของเรา
ปัญหาความยากจนหรือภาวะความไม่มั่นคงทาง
เศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากร
ตลอดจนความเหลื่ อ มล้ ำ ทางสั ง คมยั ง คงเป็ น
ประเด็นความท้าทายที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ของผู้คนในสังคม และกระทบต่ออัตราการ
ขยายตัวและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดย
ภาพรวม ขณะเดียวกันประเทศไทยและสังคมโลก
กำลังตกอยู่ในสภาวะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะ
ส่งผลให้ประชากรในวัยทำงานลดน้อยลง

Sustainable Index

สถิติด้านความยั่งยืน
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การพัฒนาสังคมและชุมชน
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Social and Community Development

Recognizing the importance of our role in
promoting food security and environmental
balances, Thai Wah has placed priority on the
development of society and surrounding
communities through providing educational
support and essential skills for the improvement
of their quality of life, and promoting economic
development with the sense of long-term
social and environmental responsibility. The
Company’s aim is to “support business partners
to grow together” while “promoting quality of
life of community people” to enable them to
cope with present and future challenges.
We make it our responsibility to provide
fundamental needs regarding health, education,
income, housing, and basic livelihood values.
Poverty or economic insecurity as a consequence
of the increase of population and social
disparity remain the challenges that impact
the quality of life of people in the society, and
national economic growth/development as a
whole. At the same time, Thailand and the
global community are entering the aging
society which will significantly lessen the
number of working-age population.

Sustainable Development
Sustainable Index

สถิติด้านความยั่งยืน
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• Mushroom Cultivation Program for
Community Schools
The Company commits to develop and
improve livelihood of surrounding
communities. Our mushroom cultivation
program encourages community schools
to use soil debris and cassava shells,
which are wastes from our manufacturing
process, to grow mushrooms. This is in

พื้นฐานความยั่งยืนของไทยวา

• โครงการส่ ง เสริ ม การเพาะเห็ ด ในโรงเรี ย น
ชุมชน
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนใกล้เคียงโรงงาน โดยมีการส่ง
เสริ ม การเพาะเห็ดในโรงเรียนโดยใช้เศษดิน
และเปลือกมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นของเหลือจาก
กระบวนการผลิตของโรงงานไปใช้ เพาะเห็ด
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นได้ มี ค วามรู้ เ พิ่ ม เติ ม
สามารถนำไปประกอบอาชีพ และขยายผลสู่

ภาพรวมของไทยวา

• Online English Language Learning
Program
Thai Wah, in collaboration with leading
English language schools accredited by
Ministry of Education, has launched an
English language learning program via
an application installed in the tablets of the elementary students (Grade 1 to 6). The program
features 4 hours of English language class per week to develop listening, spoken, reading,
and writing skills. Technologies have been adopted to enable interaction between native
language teachers and the students. In 2018, 40 students who have participated in the
program saw their academic record improved from 59.13% in the 2nd term of 2017 to 67.97%
in the 2nd term of 2018.

Thai Wah’s Overview

• โครงการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เน็ตให้กับโรงเรียนชุมชนใกล้โรงงาน
บริษัทฯ ร่วมกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษชั้นนำที่ได้การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านทางแอปพลิเคชั่นที่บรรจุอยู่ในเครื่องแทปเล็ต สำหรับนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ให้กับโรงเรียนบ้านวังหิน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยวิชา
ภาษาอังกฤษจำนวน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยเป็นหลักสูตรพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด
การอ่าน และการเขียน ซึ่งนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนด้วยระบบที่ออกแบบให้นักเรียนและ
คุณครูเจ้าของภาษาสามารถพูดคุยสนทนาระหว่างกันได้ โดยในปี 2561 มีจำนวนนักเรียนเข้าร่วม
โครงการ 40 คน และมีผลการทดสอบที่ดีขึ้น
จากร้ อ ยละ 59.13 ในเทอม 2/2560 เป็ น
ร้อยละ 67.97 ในเทอม 2/2561
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การสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยบริษัทฯ มีการ
สนั บ สนุ น งบประมาณการศึ ก ษาดู ง าน และ
วั ต ถุ ดิ บ ตลอดจนการสร้ า งโรงเรื อ นในการ
เพาะเห็ด นอกจากนี้โรงเรียนสามารถนำเห็ด
ไปประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กนักเรียน
หรือจำหน่ายให้ชุมชนในราคาถูกได้ตลอดทั้งปี
อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การปลู ก ฝั ง ให้ นั ก เรี ย นมี ค วาม
ขยันขันแข็ง มีความรู้เพิ่มเติมและสามารถใช้
เป็ น ช่ อ งทางในการหารายได้ ช่ ว ยเหลื อ
ครอบครั ว ได้ ด้ ว ย บริ ษั ท ฯ มี ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้
เพาะเห็ ด ฟาง ทั้ ง หมด จำนวน 2 แห่ ง ที่
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด-ศรีบูรพา ตำบลโคก
สะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และบ้าน
ประธานกลุ่ม อสม. บ้านนาสมบูรณ์ โดยในปี
2561 มีชุมชนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 14 โรง
เรือน

order to generate incomes in the community,
and for the students to be enriched with
occupational skills. Thai Wah provides
financial support for training, supply of raw
materials, and building of mushroom
houses. Schools can also use mushrooms as
ingredients for student lunch and can sell 

it to the community at low prices all year
round. The students will also learn to be
hardworking and to help out their families
from the revenues earned through this
channel. The Company has established 2
learning centers for straw mushroom
cultivation at Khok Sa-ard- Sri Burapha
School (Khok Sa-ard sub-district, Muang
district, Udon Thani province), and at the
house of head of Ban Na Somboon village
volunteers. The total of 14 mushroom
houses have been constructed in 2018.

• โครงการ Young Master Chef THAIWAH
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน Young Master Chef THAI WAH ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียน
บางเลนวิทยา จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงทักษะและความ
สามารถในการทำอาหาร และส่งเสริมการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เพื่อสรรค์สร้างเมนู
ใหม่ๆ อย่างมีความสุข เพื่อเป็นแรงบันดาลใจใน
การทำอาหารต่อไป
• Young Master Chef THAIWAH Program
In 2018, Thai Wah organized the 1st Young
Master Chef THAIWAH Competition at
Bang Lane Witthaya School in Nakhon
Pathom province. The aim is to provide
opportunity for students to demonstrate
cooking skills, and to use imagination and
creativity in creating new menus with pride and happiness.
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We also establish guideline for water management,
and implement risk management plan on an
annual basis under the principle “Water &
Reuse to farm”. The procedure ranges from
analyzing and setting proper approaches to
ensure water sufficiency, collaborating with and
providing support to risk-prone business
partners in mitigating water shortage risk, and
engaging communities to voice their concern
and opinion on utilization of water resource. Our
endeavors, which include natural waste water
treatment system installed in the area of 50 rai,
promotion of drip irrigation system for cultivation
among Thai Wah members, and construction of
Huay Luang checkdam for agricultural purposes
in Ban Champa, Chaing Yeun sub-district,
Muang district, Udon Thani province, not only
enhance farmers’ cultivation efficiency, but also
mitigate drought for now and in the future.

With the significance of water resource for
continuity of agribusiness / agro & food Industry,
coupling with recent drought situation which is
getting worse each year as a result of global
climate change, Thai Wah has placed great
priority on water shortage risk assessment, and
basic utilities risk management, together with
promotion of efficient use of water. Each year,
the Company joins forces with the communities
in implementing proactive measures on water
management, for instance, dredging of
municipal public reservoir (Kaem Ling water
retention area) in Tha Kan Tho (Kalasin province),
and implementing consumption water system
improvement project in Ban Wang Hin (Moo 18),
Phimai district, Nakhon Ratchasima province to
camouflage sunlight to the clarifier and reduce
occurrence of mosses.

พื้นฐานความยั่งยืนของไทยวา

บริษัทฯ ได้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและ
กำหนดแนวทางการบริหารจัดการด้านการใช้น้ำ
เป็นประจำทุกปีตามหลักการณ์ Water & Reuse to
farm เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์และกำหนดแนวทาง
การจัดการน้ำให้เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจน
ประสานความร่วมมือไปยังคู่ค้าธุรกิจที่มีความเสี่ยง
ในการสนั บ สนุ น การลดความเสี่ ย งด้ า นการ
ขาดแคลนน้ ำ พร้ อ มทั้ ง สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ชุมชนเพื่อรับฟังข้อกังวลเกี่ยวกับการใช้น้ำด้วย เช่น
ระบบบ่ อ บำบั ด น้ ำ เสี ย ด้ ว ยวิ ธี ธ รรมชาติ บ นเนื้ อ ที่
ประมาณ 50 ไร่ การส่งเสริมการเพาะปลูกโดยใช้
ระบบน้ ำ หยดแก่ ส มาชิ ก ไทยวา และสนั บ สนุ น
โครงการกั้นฝายน้ำล้น ห้วยหลวงเพื่อการเกษตร
บ้ า นจำปา ตำบลเชี ย งยื น อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
อุดรธานี นอกจากเป็นการส่งเสริมการเพาะปลูก
ของเกษตรกร ยังสามารถลดผลกระทบจากสภาวะ
ภั ย แล้ ง ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น แก่ ชุ ม ชนโดยรอบทั้ ง ใน
ปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย

ด้วยความสำคัญของทรัพยากรน้ำต่อความต่อเนื่อง
ในการดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร
ประกอบกับสถานการณ์ภัยแล้งที่ทวีความรุนแรง
ขึ้นทุกปี อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศของโลก บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญตั้งแต่
การประเมินความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำ มาตรการ
การจัดการความเสี่ยงด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่
จำเป็น ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาการใช้
น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี
มาตรการเชิ ง รุ ก ในการบริ ห ารจั ด การน้ ำ ร่ ว มกั บ
ชุมชนเป็นประจำทุกปี เช่น โครงการขุดลอกทำบ่อ
แก้มลิงกักเก็บน้ำคืนน้ำให้เทศบาล โดยการลอก
วั ช พื ช ในอ่ า งเก็ บ น้ ำ สาธารณะ อำเภอท่ า คั น โท
จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการปรับปรุงระบบผลิต
น้ำประปาเพื่อพรางแสงแดดของบ่อพักน้ำ และลด
การเกิ ด ตะไคร่น้ำ ที่บ้านวังหิน หมู่ที่ 18 อำเภอ
พิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ภาพรวมของไทยวา
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การบริหารจัดการของเสียจากการผลิต

Production Waste Management

โครงการลดของเสียของต่างๆ ช่วยให้บริษัทสามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ใช้ไฟฟ้า และทำให้ผลกำไรของบริษัทเพิ่มขึ้น รวม
ถึงโครงการด้านรีไซเคิลและการนำกลับมาใช้ใหม่มี
โอกาส

The Company’s waste reduction scheme, as
well as reuse and recycle program, have
helped reduce cost (such as electricity cost,
etc.), and increase the Company’s benefits.

นอกจากนี้ บ ริ ษั ทฯ ได้ติดตั้งระบบบำบัดของเสีย
จากกระบวนการผลิต เพื่อบำบัดมลพิษให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม ตาม
กลยุทธ์ 3R (Reuse, Reduce and Recycle) เช่น
ระบบบ่ อ บำบั ด น้ ำ เสี ย ด้ ว ยวิ ธี ธ รรมชาติ บ นเนื้ อ ที่
ประมาณ 50 ไร่ และระบบบำบัดอากาศเสียด้วย
เครื่อง Wet Scrubber และ Cyclone Scrubber
เพื่อทำการดักจับฝุ่นละอองต่างๆ รวมทั้งควันจาก
การเผาไหม้ ก่ อ นระบายออกจากโรงงาน โดยมี
วิศวกร และที่ปรึกษาผู้ชำนาญงานดำเนินการตรวจ
สอบ แก้ไข และปรับปรุงระบบ ให้ทำงานอย่างปกติ
ตลอดเวลา

We also have production waste treatment
systems installed to reduce pollution to the
standard level set by Ministry of Industry under
the “3R” strategy (Reuse, Reduce and Recycle),
for instance, natural waste water treatment
system installed in the area of 50 rai, air
treatment system with Wet Scrubber and
Cyclone Scrubber to trap dust and exhaust
before being ventilated out of the factories. The
Company’s waste treatment systems have
been monitored, and maintained by our
engineers and experts around the clock.

บริษัทฯ มีเป้าหมายกลยุทธ์ในการลดปริมาณของ
เสีย โดยการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบและทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุด และลดปริมาณการเกิดของ
เสียตลอดกระบวนการการผลิต เรามีการพิจารณา
ถึงแนวทางที่สามารถนำของเสียที่เหลือนั้นกลับมา
ใช้ใหม่หรือเข้าสู่การรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น
ขายกากมันไปเป็นวัตถุดิบในโรงงานผลิตอาหาร
สัตว์ ส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก Organic และการนำ
ของเสียที่เหลือไปใช้ในการผลิตพลังงาน

กลยุทธ์
Sustainable Index
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Reuse

Thai Wah sets a strategic goal for waste
reduction through optimizing use of raw
materials and existing resources, and
minimizing waste throughout the production
process. We also reuse and recycle waste into
new products, such as selling cassava pulps
as raw materials for animal feeds to animal
feed mills, producing organic fertilizers and
energy from waste.

Reduce

Recycle

ภาพรวมของไทยวา

Thai Wah’s Overview

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ครอบครัวพนักงาน

Family Work and Life Balance

Thai Wah’s Sustainability
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Chief Financial Officer

Sustainable Development

นางอรอนงค์ วิชชุชาญ
Ms. Orn-A-Nong
Witchucharn,

Amidst the rapidly changing technologies and a fiercely
competitive business environment, organizations need to be
well prepared and be resilient in any situation. Human resource
development is a key to strengthening and promoting
sustainable growth of the Company. In addition to having
capable employees who are willing to learn and create new
things, and are able to manage changes to generate benefits,
an organization has to attract talents whose capabilities suit the
changing structure and business situation.

การพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และสภาวะ
การแข่ ง ขั น ทางธุ ร กิ จ ที่ มี ค วามรุ น แรงขึ้ น ตามสภาพแวดล้ อ มที่
เปลี่ ย นแปลงไป ส่ ง ผลให้ อ งค์ ก รต้ อ งสามารถปรั บ ตั ว ได้ ใ นทุ ก
สถานการณ์ การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรบุ ค คล ถื อ เป็ น กุ ญ แจ
สำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องและสร้างการเติบโต
ได้อย่างยั่งยืนให้กับบริษัทฯ นอกจากการมีบุคลากรที่มีศักยภาพ
พร้อมเรียนรู้และคิดค้นสิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ตลอดจนยอมรับการ
เปลี่ ย นแปลงและสามารถบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงนั้ น ให้ เ กิ ด
ประโยชน์แล้วนั้น องค์กรยังจำเป็นต้องมีการสรรหาบุคลากรที่มี
ความสามารถและเหมาะสมกั บ โครงสร้ า งที่ ป รั บ เปลี่ ย นหรื อ
สถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที

ภาพรวมของไทยวา
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พนั ก งานทุ ก คนถื อ ว่ า เป็ น ครอบครั ว เดี ย วกั น 

การดู แ ลทุ ก คนในครอบครั ว ไทยวา จะยึ ด หลั ก
ความยุติธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ซึ่งเป็น
หั ว ใจสำคั ญ ที่ สุ ด ด้ ว ยเหตุ นี้ บ ริ ษั ท ฯ จึ ง ให้ ค วาม
สำคั ญ กั บ การเสริ ม สร้ า งองค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ ที่
บุคลากรทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง
และเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยบริ ษั ท ฯ 

ได้ ส ร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การสร้ า งสรรค์
สิ่งใหม่ๆ และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ เพื่อ
สร้ า งความผู ก พั น และเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของบริ ษั ท ฯ
โดยให้พนักงานทุกคนมีภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของ
บริษัทไทยวา

All employees are parts of one family. Thai
Wah upholds the key principles of justice,
integrity, and transparency in taking care of
our family members. The Company has
placed priority on promoting a learning
organization where all employees are
encouraged to develop their own potential
and capability, and to continuously learn
together. Thai Wah strives to promote
creativity-based learning environment, and
freedom of speech in a bid to create bonding
and belongingness, and for all employees to
take pride in being part of Thai Wah.

แนวทางการการพัฒนาบุคคลากร

Personnel Development Approaches

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดูแลและปฏิบัติต่อ
พนักงานอย่างเป็นธรรมบนพื้นฐานของการเคารพ
สิทธิมนุษยชน มีนโยบายชัดเจนโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ทั้งในการสรรหา การจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน
และสวัสดิการ การจัดฝึกอบรม การมอบหมายงาน
การประเมินผลงาน และการเลื่อนตำแหน่ง เป็นต้น
ควบคู่ ไ ปกั บ การจั ด หาสิ่ ง อำนวยความสะดวกที่
จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อม

Priority has been placed on fair treatment to
the employees on the basis of human rights.
We have clear policies with regard to all
aspects of employment, and will not take any
discriminatory action in the process related to
recruitment, employment, compensation and
benefits, training, assignment, and promotion,
etc. The Company commits to provide

เพื่ อ ให้ ส ามารถสร้ า งและรั ก ษาทรั พ ยากรบุ ค คล
บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ
ความสามารถ เสริมสร้างโอกาสที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ และ
สร้างความพร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง ภายใต้
บรรยากาศการทำงานที่เคารพและยอมรับในความ
แตกต่างเพื่อความสุขในการทำงานของพนักงาน
ทุกคน และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันขององค์กรใน
ระดับสากล
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To create and retain talents, the Company
focuses on developing knowledge and skills,
providing opportunities for life-long learning,
promoting career advancement, and preparing
employees for changes under a working
atmosphere where diversity is respected. This
is for the happiness of all employees, and for
the Company’s competitiveness enhancement
at the international level.

Sustainable Index
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• Career Development Program
In 2018, Thai Wah has systematically
initiated career development program,
and restructure our human resource
management to accommodate the
Company’s rapid changes in various
aspects. In planning for career
development, employee competency has
been analyzed to know their true
potentiality according to the following
development models:

การพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

• โครงการพัฒนาสายอาชีพ
ในปี 2561 ทางบริษัทฯ ได้เริ่มสร้างแนวทาง
การพัฒนาสายอาชีพอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้ง
มีการวางรากฐานระบบบริหารงานทรัพยากร
บุ ค คลใหม่ เพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงใน
หลายๆ ด้านของบริษัทฯ ที่กำลังขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว สำหรับการวางแผนด้านการพัฒนา
สายอาชี พ ของพนั ก งานทางบริ ษั ท ฯ ได้ เ ริ่ ม
แนวทางการวิเคราะห์ความสามารถด้านต่างๆ
ของพนักงาน (Competency) สำหรับวิเคระห์
ศั ก ยภาพที่ แ ท้ จ ริ ง ในการพั ฒ นาตามโมเดล
ดังนี้

Thai Wah’s Sustainability

In 2018, the Company has a total of 2,040
employees. The ratio of male to female
employees was 2.5:1. Thai Wah has also a
policy to hire and promote employment
prospect of people with disabilities to
enhance their quality of life, empower them,
and support the people with disabilities in
realizing their full potential. In 2018, the
Company hired 20 disabled people, in
accordance with the law which requires a
company to hire one disabled person for
every 100 employee hired.

พื้นฐานความยั่งยืนของไทยวา

ในปี 2561 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 2,040 คน
โดยมีสัดส่วนพนักงานชายและหญิงอยู่ที่ 2.5 ต่อ 1
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้ให้
ความสำคั ญ กั บ การให้ โ อกาสคนพิ ก ารให้ ไ ด้ มี
ตำแหน่งงานที่เหมาะสมเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต และสนั บ สนุ น ให้ ค นพิ ก ารได้ มี โ อกาสนำ
ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองมาใช้สร้างสรรค์ ส่งเสริม
ความเข้มแข็งและศักยภาพของคนพิการ โดย ในปี
2561 บริษัทฯ ได้จ้างงานคนพิการและสร้างโอกาส
ในอาชีพรวม 20 คน คิดเป็นอัตราส่วนคนพิการ 1 คน
ต่อพนักงาน 100 คน ตามกฎหมายการจ้างงานคน
พิการที่ได้กำหนดไว้

ภาพรวมของไทยวา

facilities necessary for the employees’ work
duty, and promote safe and healthy work
environment. Participatory norms is also
encouraged for the development of their
quality of life, value, and public mind, thus,
enabling our people to have a sense of their
own worth and reach their full potential.

Thai Wah’s Overview

การทำงาน โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย และ
ถู ก สุ ข อนามั ย ส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมการมี ส่ ว นร่ ว ม
เพื่ อ ช่ ว ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต สร้ า งคุ ณ ค่ า แก่ ตั ว
พนั ก งานตลอดจนทำประโยชน์ ใ ห้ กั บ ผู้ อื่ น และ
สร้างแรงบันดาลใจเพื่อที่ทุกคนจะสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ
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Basic Leadership Program

• Thai Wah Leadership Academy (TLA)
จากแนวความคิดผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มองว่า
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เ ป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสำคั ญ
อย่างมากต่อองค์กร และการสร้างผู้บริหารรุ่น
ใหม่ๆ ก็เป็นเป้าหมายอย่างหนึ่งที่ทางบริษัทฯ
ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก จึงได้เริ่มมี
การวางแผน และออกแบบโครงสร้าง TLA ขึ้น
เพื่อใช้สำหรับการพัฒนาพนักงานที่จะขึ้นมา
เป็นผูบ้ ริหารรุน่ ใหม่ๆ โดยผ่านการถ่ายทอด DNA
จากประสบการณ์ความสำเร็จที่ทางผู้บริหาร
รุ่นเก่า และรุ่นปัจจุบันได้สร้างไว้ ที่ถูกถ่ายทอด
และออกแบบมาให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพตามหลักการ 70-20-10 ดังนี้

Employee Level
Core Competency
			

• Thai Wah Leadership Academy (TLA)
Thai Wah Management recognizes that
human resource is an essential factor for
organizational development, and building of
new generation executives is also a goal the
Company must place great importance on.
Thai Wah Leadership Academy (TLA), is
thus, designed to develop potential
employees to become new generation
executives through heredity of DNA, that 

is, transfer of success and experiences 

from the former and current generation
executives, which have been designed to
maximize learning capacity based on the
principle of 70-20-10, as follows:

Functional
Competency

Leadership
Competency

Managerial
Competency

Management
Sustainable Index
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Supervisory
Operation
Develop all level
Develop some level
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Anti-corruption and anti-bribery policy has
been formulated in order to enhance efficiency
of the Company’s endeavor on anti-corruption
and anti-bribery, to promote integrative, honest,
transparent, and fair business operation to
achieve our goals, and to set explicit
compliance approaches for the Board of
Directors, management, and employees. Both
the Company executives and employees are
required to attend “Ethnical Leadership

Thai Wah conducts its business based on the
principles of good governance, and social
and environmental responsibility. We have
always made clear that priority is placed on
anti-corruption and anti-bribery of all forms. In
2018, the Company has been certified as 1 of
the 120 members of Thailand’s Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption
(CAC), which reflects our strong commitment
to translate anti-corruption policy into actions 

to achieve the results throughout the
organization.

การพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

เพื่ อ ให้ ก ารดำเนินงานด้านการต่อ ต้านการทุจริต
และคอร์รัปชั่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและ
เป็ น ธรรม รวมทั้ ง สามารถบรรลุ เ ป้ า หมายตาม
เจตนารมณ์ของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อให้เป็นแนวทาง
ในการปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจนของกรรมการ ผู้ บ ริ ห าร 

และพนั ก งานทั้ ง หมด บริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ ก ำหนด
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทาง
การปฏิ บั ติ หรื อ ดำเนิ น งานด้ า นการต่ อ ต้ า นการ
ทุจริตและคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจด้วย
หลั ก ธรรมาภิ บ าล ยึ ด มั่ น ในความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ให้ความสำคัญใน
การต่ อ ต้ า นการทุจริต และคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
ตามที่ ไ ด้ ป ระกาศอย่ า งชั ด เจน และในปี 2561
บริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 120 บริษัทที่ได้เข้าเป็นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective
Action Coalition Against Corruption: CAC) ซึ่ง
ถือเป็นการสะท้อนจุดยืนที่แน่วแน่ของบริษัทฯ ใน
การที่จะนำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติให้
เกิดผลจริงทั่วทั้งองค์กร

Thai Wah’s Sustainability

Anti - Corruption and Anti - Bribery

พื้นฐานความยั่งยืนของไทยวา

การต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชั่น
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• Work-Integrated Learning Program
Thai Wah has collaborated with Udon
Thani Office of Non-Formal Education
(Udon Thani province) to promote workintegrated learning and knowledge, and
enhance skills of our employees. In 2018,
employees attended the Program,
increase from 27 people to 37 people.

Thai Wah’s Overview

• โครงการโรงเรียนในโรงงาน
บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับสำนักงาน กศน. จังหวัด
อุ ด รธานี เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานที่
ต้องการเพิ่มพูนความรู้และวุฒิการศึกษา ซึ่ง
สามารถพัฒนาทักษะของพนักงานได้ โดยในปี
2561 มีพนักงานเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นจาก
27 คน เป็น 37 คน

ภาพรวมของไทยวา
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ของบริ ษั ท ฯ ได้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมในหลั ก สู ต ร
Ethnical Leadership Program และ AntiCorruption: The Practical Guide ของสถาบันส่ง
เสริมกรรมการบริษัทไทย และในปี 2561 บริษัทฯ
ได้จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับนโนบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นภายใต้หัวข้อ “Anti-Corruption...
เพื่อองค์กรสู่ความยั่งยืน” ให้กับพนักงานทั้งหมดที่
สังกัดสำนักงานใหญ่ รวมถึงมีการจัดให้มีการอบรม
ดังกล่าวหมุนเวียนไปตามโรงงานของบริษัทฯ ใน
จังหวัดต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในนโยบายต่อ
ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ โดยมีพนักงาน
เข้าร่วมการฝึกอบรมรวมแล้วร้อยละ 100 ของพนักงาน
ทัง้ หมด นอกจากนีย้ งั ได้สง่ จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์
(E-newsletters) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่อ
ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ให้ แ ก่ พ นั ก งานได้ ท ราบ
โดยทั่วถึงกัน ทั้งนี้พนักงานทุกคนของไทยวาได้มี
การลงนามรับทราบถึงแนวปฏิบัติของจรรยาบรรณ
ธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน

Program”, and the training on “Anti-Corruption:
The Practical Guide”, organized by Thai
Institute of Directors. In 2018, the Company
organized a training on anti-corruption policy
for all employees in the headquarters office
under the topic “Anti-Corruption... for
Organizational Sustainability”. The training has
also been held for employees at Thai Wah’s
plants in various provinces to ensure common
understanding on the Company’s anticorruption policy, and all employees (100%)
have already attended the training. Enewsletters is also another channel to
disseminate information and compliance
approaches associated with anti-corruption
policy throughout the Company. All employees
of Thai Wah have been required to sign their
acknowledgement of business code of conduct
and good labor practices.

นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ช่ อ งทางการแจ้ ง
เบาะแส หรื อ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นเมื่ อ พบพฤติ ก รรมที่ ไ ม่
เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนรับ
ฟั ง ข้ อ เสนอแนะจากพนั ก งาน โดยบริ ษั ท จะให้
ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการ
กระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่น หรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่น
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับ
แจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
และการปฏิ บั ติ ง านผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ ถึ ง คณะ
กรรมการ ตรวจสอบและสำนักตรวจสอบภายใน
ทั้งสิ้น 3 เรื่อง ทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง
แล้วพบว่าเป็นการไม่ปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติ

In addition, Thai Wah has initiated channels for
whistleblowers and filing of grievances of any
kind of behavior that is deemed inappropriate
and unethical, as well as for receiving feedbacks
and suggestions from the employees. The
Company provides fair treatment and protection
to employees who deny involvement in any
misconduct, and those who report any corrupt
act associated with the Company. In 2018, Thai
Wah received 3 cases of grievances related to
corrupt act and operation, via different channels,
that were sent to the internal audit and risk
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Sustainable Development

The Company has developed and implemented
Human Rights Due Diligence Process which
includes analysis procedure, risk assessment
on human rights, risk management, and
continued performance monitoring and report.
Major issues associated with human rights
that are of importance to the Company include
forced labor, human trafficking, and illegal
child labor.

The Company has placed importance on human
rights management in compliance with
business code of conduct and international
human rights standards. The Board of
Directors and/or senior management are
expected to monitor and ensure that human
rights are not violated in any of the Company’s
activity, nor human rights violation due to any
act or decision made by the Company.

การพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ มีมาตรการที่สำคัญเริ่มจากกระบวนการ
ตรวจประเมินสถานะด้านสิทธิมนุษยชน ประกอบ
ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง
ด้านสิทธิมนุษยชน การบริหารจัดการความเสี่ยง
การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อ
เนื่อง สำหรับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่สำคัญ
สำหรั บ บริ ษั ท ฯ ประกอบด้ ว ย แรงงานบั ง คั บ
แรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์ หรือแรงงานเด็กอัน
มิชอบด้วยกฎหมาย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารด้านสิทธิ
มนุ ษ ยชน โดยดำเนิ น การตามหลั ก จรรยาบรรณ
ธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้อง
กับหลักสากล การกำกับดูแลทางบริษัทฯได้จัดตั้ง
คณะกรรมการและ/หรื อ ฝ่ า ยบริ ห ารอาวุ โ สของ
บริษัทฯ ดูแลให้เกิดความมั่นใจว่าไม่มีการละเมิด
สิ ท ธิ ต ามกฎหมาย ซึ่ ง รวมถึ ง การไม่ ล ะเมิ ด สิ ท ธิ
มนุ ษ ยชนจากการกระทำหรื อ การตั ด สิ น ใจใดๆ 

ของบริษัทฯ

Thai Wah’s Sustainability

Human Rights and Good Labor
Practices
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สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และการปฏิ บั ติ ต่ อ แรงงาน
อย่างถูกต้อง

ภาพรวมของไทยวา

management committee and department. From
the investigations, it was found, in all of the 3
cases, that the misconducts were based on the
operations that are not in compliance with the
Company’s regulations, or from inappropriate
behaviors. Nevertheless, the misconducts did
not have any significant impact on the
company’s reputation nor profits. Disciplinary
actions have already been taken.

Thai Wah’s Overview

งานหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมจริงจำนวน 3 เรื่อง
ซึ่ ง เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น มิ ไ ด้ มี นั ย สำคั ญ อั น ส่ ง ผล
กระทบต่ อ บริ ษั ท ฯ ทั้ ง ทางด้ า นชื่ อ เสี ย งหรื อ ผล
ประกอบการ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ลงโทษทางวินัย
กั บ ผู้ ก ระทำผิ ด อย่ า งเหมาะสมตามระเบี ย บของ
บริษัทเรียบร้อยแล้ว

ภาพรวมของไทยวา
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เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มุ่งมั่นบริหารจัดการประเด็น
สำคั ญ ข้ า งต้ น อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีแผนที่จะ
การยกระดับความรับผิดชอบและความโปร่งใสใน
ห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ มีการเผยแพร่นโยบาย
การจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้า
ของบริ ษั ท ฝึ ก อบรมให้ ค วามรู้ ส นั บ สนุ น ให้ คู่ ค้ า
ธุ ร กิ จ หลั ก ตรวจประเมิ น ตนเองด้ า นความยั่ ง ยื น
ดำเนินการตรวจประเมินคู่ค้าธุรกิจหลักด้านความ
ยั่ ง ยื น รวมถึ ง จั ด หาวั ต ถุ ดิ บ หลั ก ทางการเกษตร
จากแหล่ ง ที่ ม าที่ รั บ ผิ ด ชอบ โดยผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะ
เป็นคู่ค้าในอนาคตทุกรายต้องลงนามรับทราบถึง
จรรยาบรรณธุ ร กิ จ และแนวปฏิ บั ติ ด้ า นแรงงาน
และต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การดั ง กล่ า วที่ บ ริ ษั ท ฯ
กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยัง
ดำเนินนโยบายการดูแลสุขอนามัย ความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานตามกฎหมาย
และมาตรฐานต่างๆ ด้วยความรับผิดชอบและใส่ใจ
เพื่ อ ให้ พ นั ก งานและคู่ ค้ า ธุ ร กิ จ ทุ ก คนสามารถ
ทำงานได้ อ ย่ า งปลอดภั ย และมี ค วามสุ ข ระหว่ า ง
การทำงาน
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In demonstrating consistent commitment on
addressing the above issue, the Company
has formulated a plan to uplift responsibility
and transparency in the supply chain,
disseminated policy and practices on
sustainable procurement to business partners,
provided training and enhance knowledge of
key business partners for them to conduct
self-assessment on sustainability, assessed
key business partners, on sustainability, and
supplied main raw materials from responsible
agricultural sources. Those who wish to
become future partners will have to sign an
acknowledgement of human rights and good
labor practices, and to strictly comply with the
principles set by the Company. With our
commitment and care, Thai Wah has also
implemented workplace safety, health and
environment policy in accordance with related
laws and standards in order for all employees
and business partners to work in a safe and
happy environment.

ภาพรวมของไทยวา

Thai Wah’s Overview

การวิจัยอาหารออร์แกนิค
และอาหารเพื่อสุขภาพ

Organic Food and Healthy Food R&D

Thai Wah’s Sustainability
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Group Head of Research
& Development

Sustainable Development

ดร. นฤมล ศรีสุมะ
Dr. Narumol Srisuma,

Throughout the past 71 years that Thai Wah has run its
agricultural & food business, our products have been
developed, manufactured, and sold in over 29 countries in
the ASEAN region and other regions across the globe. The
Company strives to produce quality food from our starch
product, which has been made with fine and selected raw
materials and with our expertise in tapioca starch and
starch food production. R&D has been undertaken for
continued improvement of products and production

การพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

สำหรับบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการเกษตรและอาหารมานานมาก
กว่ า 71 ปี จนถึ ง ทุ ก วั น นี้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องเราได้ มี ก ารพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ การผลิต และการจัดจำหน่ายไปยังประเทศในกลุ่ม
อาเซียน และภูมิภาคอื่นๆ กว่า 29 ประเทศทั่วโลก บริษัทฯ เน้น
ผลิตอาหารที่มีคุณภาพและใช้ผลิตภัณฑ์จากแป้งของเราที่มาจาก
วัตถุดิบที่ผ่านการคัดสรร และความเชี่ยวชาญด้านการผลิตแป้ง
มันสำปะหลัง และผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้จากแป้ง ซึ่งบริษัทฯ มี
เจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการวิจัย ค้นคว้า ปรับปรุง พัฒนา

ภาพรวมของไทยวา
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ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตให้ทันสมัยอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีของผู้บริโภคและ
ผู้คนในสังคมผ่านความร่วมมือจากพันธมิตรทาง
ธุรกิจ สถาบันอาหาร และมหาวิทยาลัยชั้นนำใน
การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ของแป้งที่หลากหลาย
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์คงความเป็นผู้นำอย่างยั่งยืน

process. We have also collaborated with
business partners, food institutes, and leading
universities to develop new innovations for the
healthiness of the consumers and people in
the society, and for sustainable leadership of
our products in the market.

นวัตกรรมต่อกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และบริการ

Innovations on Procedures, Products, and
Services

สุขอนามัยที่ดีของผู้บริโภคเริ่มต้นด้วยโภชนาการที่
ถูกต้อง ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญอย่าง
ยิ่ ง ในการคิ ด ค้ น นวั ต กรรมใหม่ ๆ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สุ ข
ภาวะที่ดีขึ้นของผู้บริโภค และตอบสนองต่อความ
ต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภคในทุ ก ช่ ว งวั ย บริ ษั ท ฯ มี
แผนการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการเดินหน้า
พั ฒ นาอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพและสุ ข ภาวะที่ ดี ขึ้ น 

โดยมุ่งนำเสนอทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้บริโภคด้วย
กระบวนการพั ฒ นา สิ น ค้ า ให้ มี ม าตรฐานและ
ปลอดภั ย อุ ด มด้ ว ยสารอาหารที่ ต รงตามความ
ต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม ตลอดจนมุ่งสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ที่ดีขึ้น โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายการออกผลิตภัณฑ์
เพื่ อ สุ ข ภาพและสุ ข ภาวะที่ ดี ขึ้ น ของผู้ บ ริ โ ภค 

คิดเป็นอย่างน้อยร้อยละ 20 ของโครงการงานวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมของบริษัทฯ (Group R&D’s
Innovation Projects)

Sustainable Index

สถิติด้านความยั่งยืน

คุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
อาหาร

บริ ษั ท ฯ ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานตระหนั ก ถึ ง ความ
ปลอดภัยในทุ กขั้นตอนการผลิตมีระบบการสอบ
กลับที่มีประสิทธิภาพ และพิสูจน์ยืนยันกระบวน
การผลิตด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือ
60
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Consumer health starts with the right nutrition.
Thai Wah places great importance on new
innovations that promote consumer health
and respond to the need of consumers of all
ages. We have formulated a plan for social and
environmental-friendly innovations to develop
food that promotes health and healthiness, and
have intended to offer new alternatives for
consumers through the development of quality
and safe products that are rich in nutrients and
that meet the needs of each consumer group.
The Company also commits to creating public
understanding and knowledge about our
products, with the goal to release products for
consumers’ better health and healthiness. The
Company is committed to innovating healthier
products for our customers and have
dedicated 20% of our Group R&D Innovation
Projects for the cause.

Quality and Safety of Food Products
Thai Wah strives to raise employees’ awareness
on safety measure in every single production
process with efficient traceability system and
production validation through use of scientific

Sustainable Index
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Thai Wah also strives to maintain and develop
our Total Quality Management (TQM) in a bid
to produce quality products that are safe to
consume. Priority has been placed on
product research and development to meet
the need of consumers for adequate access
to food and healthy nutrition. Our laboratory
capacity has been enhanced, and as a result,
the Company has been certified with ISO/IEC
17025 from Ministry of Public Health.

การพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะรั ก ษาและพั ฒ นา
ระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร เพื่อผลิตสินค้าที่
มี คุ ณ ภาพและมี ค วามปลอดภั ย ในการบริ โ ภค
บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพและตอบ
สนองความต้องการของผู้บริโภค ให้เข้าถึงอาหาร
ได้อย่างพอเพียงและมีโภชนาการที่ถูกสุขลักษณะ
ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติ
การ ดังเช่นบริษัทฯ ได้รับการรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านอาหารตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025 จากกระทรวงสาธารณสุข

Thai Wah’s Sustainability

The Company’s internal control procedure has
continuously been improved to ensure that related
data and information be accurate, complete, and
can be explicitly disclosed to concerned parties.
We have a policy to manufacture high quality
and standard products through adoption of
efficient and modern technologies and product
quality traceability system at all production
stages, as a result of which the Company has
been certified with ISO 9001: 2008, Good
Manufacturing Practice (GMP), Hazard Analysis
Critical Control Point (HACCP), KOSHER, BRC
Global Standards (Grade AA), and HALAL.

พื้นฐานความยั่งยืนของไทยวา

บริษัทฯ มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการ
ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำกับดูแลการบริหาร
ข้ อ มู ล ให้ มี ค วามถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น และสามารถ
เปิ ด เผยแก่ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ อ ย่ า งชั ด เจน บริ ษั ท ฯ 

มี น โยบายในการผลิ ต สิ น ค้ า ให้ มี คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานสูงด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ร ะบบการตรวจสอบคุ ณ ภาพ
สินค้าทุกขั้นตอน ทำให้สินค้าของบริษัทฯ ได้การ
รั บ รองมาตรฐานคุ ณ ภาพระดั บ สากล ดั ง นี้ ISO
9001 : 2008, Good Manufacturing Practice
(GMP), Hazard Analysis Critical Control Point
(HACCP), KOSHER, BRC Global Standards
(เกรด AA) และ HALAL

ภาพรวมของไทยวา

methods and modern and standardized
equipment. The Company’s food manufacturing
process is operated in accordance with
HACCP and GMP management systems to
ensure safety of our food products, and
comply with laws and regulations of both
Thailand and partner countries on food safety.

Thai Wah’s Overview

ที่มีความทันสมัยได้มาตรฐาน นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังมีความมุ่งมั่นในการผลิตอาหารตามระบบการ
จัดการความปลอดภัยอาหาร ตามหลัก HACCP
และ GMP เพื่อควบคุมสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารและปฏิบัติตามข้อ
กำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของ
อาหารทั้งในประเทศและประเทศคู่ค้า

ภาพรวมของไทยวา
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พื้นฐานความยั่งยืนของไทยวา
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การพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

In addition to taste, diversity, and convenience,
worldwide consumer behavior trends also
reflect priority on food quality and safety,
especially nutritional food with safe
production process. This is the challenge that
the Company takes on in attempt to keep up
with the changes, by way of constantly
developing our products, controlling quality
throughout the value chain, and instilling
knowledge and awareness on good nutrition
among the public.

• การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ
บริ ษั ท ฯ ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ ในการ
แสดงข้อมูลที่ถูกต้องของสินค้า จึงกำหนดให้
พิมพ์ซองและ/หรือฉลากสินค้าที่แสดงข้อมูล
ด้านโภชนาการ วิธีปรุงสินค้าที่ถูกต้อง และ
ข้อมูลอื่นที่สอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้ อ บั ง คั บ และมาตรฐานสากลต่ า งๆ ในทุ ก
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้
รับอรรถประโยชน์สูงสุดในการบริโภคสินค้า

• Product and Service Labelling
The Company has been aware of the
importance in accurately displaying
product information, and made it an
obligation to attach the packages and/or
labels of all Company’s products with the
information on nutrition, proper cooking
instruction, and any other information that
is in line with related laws, regulations,
and international standards. This is in
order for the consumers to get the most
out of their consumption.

Sustainable Index

สถิติด้านความยั่งยืน

นอกจากนี้ แนวโน้ ม พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภคทั่ ว โลก
ยั ง สะท้ อ นถึ ง การให้ ค วามสำคั ญ กั บ อาหารที่ มี
คุณภาพและความปลอดภัยมากขึ้น เน้นการบริโภค
อาหารมีโภชนาการ และผ่านกระบวนการผลิตที่
ปลอดภั ย นอกเหนื อ ไปจากรสชาติ ความหลาก
หลาย และความสะดวกสบาย จากสถานการณ์
ความท้ า ทายดั ง กล่ า วถื อ เป็ น โอกาสสำคั ญ ที่
บริ ษั ท ฯ ต้ อ งพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งอยู่
เสมอ ตรวจสอบคุณภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่า และ
การเสริมสร้างความรู้และโภชนาการที่ดีในสังคม
เพื่อก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
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สถิติด้านความยั่งยืน

• Marketing Communication and Customer
Privacy
The Company commits to produce quality,
safe, and healthy products which are
delivered on time to meet consumer’s
satisfaction. Quality and production
control have been regularly implemented
on par with the international standard.
Customer satisfaction is our performance
indicator, based on which product quality
and services are further improved and
developed. In 2018, customer’s satisfaction

Sustainable Development

• การสื่ อ สารการตลาดและความเป็ น ส่ ว นตั ว
ของลูกค้า
บริ ษั ท ฯ มุ่ ง มั่ น ผลิ ต สิ น ค้ า ดี มี คุ ณ ภาพ ถู ก
สุขลักษณะ ปลอดภัยส่งมอบตรงเวลา สร้าง
ความพึ ง พอใจให้ แ ก่ ผู้ บ ริ โ ภคและปรั บ ปรุ ง
ระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีการควบคุมการ
ผลิตที่เป็นมาตรฐานสากล ความพึงพอใจจาก
ลู ก ค้ า จะเป็ น ตั ว ชี้ วั ด ผลการดำเนิ น งานของ
บริษัทฯ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
ของสิ น ค้ า และการบริ ก ารให้ ดี ยิ่ ง ๆ ขึ้ น ไป 

โดยในปี 2561 คะแนนความพึ ง พอใจของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ข องบริ ษั ท ฯ จากลู กค้ า ธุ ร กิจ กลุ่ ม

การพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

The Company believes that our mission is to
create quality products with nutritional values
through food quality analysis process in a bid
to gain trust from our customers across the
globe. In order to sustain our product
leadership, we strive to continuously
collaborate with regional business partners in
R&D and development of different innovations.

Thai Wah’s Sustainability

บริษัทฯ เชื่อว่าภารกิจของเราคือการสร้างผลิตภัณฑ์
คุ ณ ภาพสู ง ที่ อุ ด มไปด้ ว ยคุ ณ ประโยชน์ ผ่ า น
กระบวนการวิเคราะห์คุณภาพของอาหาร เพื่อให้ได้
รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วโลก นอกจากนี้ เพื่อ
ให้ผลิตภัณฑ์คงความเป็นผู้นำอย่างยั่งยืน เรายัง
ร่วมมือกับคู่ค้าทางธุรกิจในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง
เพื่อค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมอย่างหลากหลาย
อย่างต่อเนื่อง

พื้นฐานความยั่งยืนของไทยวา

ความไว้ ว างใจต่ อ สิ น ค้ า ภายใต้ เ ครื่ อ งหมาย 
 Brand Trust
การค้าของบริษัทฯ

ภาพรวมของไทยวา

• In 2018, the Company’s “Double Dragon”
dried bean vermicelli product has been
certified with iTQi 2018 by Belgium’s
International Taste & Quality Institute.
Double Dragon vermicelli is the first-ever
brand of bean vermicelli in Thailand and
the ASEAN region to be granted with 

the prestigious Superior Taste Award from
the world’s leading taste certification
organization.

Thai Wah’s Overview

• ในปี 2561 ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตรามังกรคู่ของ
บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ รองมาตรฐานรสชาติ อ าหาร
และคุณภาพ iTQi 2018 จากสถาบันรับรอง
ด้ า นรสชาติ แ ละคุ ณ ภาพอาหารนานาชาติ
ประเทศเบลเยียม ซึ่งนับเป็นวุ้นเส้นรายแรก
ในประเทศไทย และอาเซี ย น ที่ ไ ด้ รั บ การ
การันตีรสชาติและคุณภาพจากองค์กรชั้นนำ
ของโลกแห่งนี้

ภาพรวมของไทยวา
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การพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

แป้งเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 86 คะแนน และจาก
ลูกค้าธุรกิจกลุ่มอาหารเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 85
ทั้ ง นี้ ท างบริ ษั ท ฯมี ก ารวางเป้ า หมายจะ
ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องให้ดีขึ้นเป็น 86
คะแนนของธุ ร กิ จ กลุ่ ม แป้ ง และธุ ร กิ จ กลุ่ ม
อาหาร ในปี 2562

on the Company’s starch products is at
the average of 86%, and on food products,
85%. Thai Wah has set a goal in 2019 to
achieve the average of 86% for starch
and food product satisfaction, through
continuous improvement of product quality
and services.

นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ฯ มี ช่ อ งทางการสื่ อ สารถึ ง
ผู้ บ ริ โ ภคหลากหลายช่ อ งทาง อาทิ เ ช่ น การ
สื่อสาร online กิจกรรมการชิงโชค โดยข้อมูล
ความเป็นส่วนตัวของลูกค้าทั้งหมดจะถูกเก็บ
รักษาไว้เป็นความลับตามนโยบายการรักษา
ความปลอดภัยของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

The Company also maintains various
communication channels with the
customers, i.e., online communication,
and loyalty program. All customer data
will be kept strictly confidential in
accordance with the Company’s security
policy.

BRC

มาตรฐานด้าน
การผลิตอาหาร
ขั้นสูงสุด

Sustainable Index

สถิติด้านความยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยว
รายแรกในไทยที่ได้รับ
มาตรฐาน BRC
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HACCP
ปลอดการปนเปื้อน
GMP
ผลิตอาหารปลอดภัย
ISO
9001
ระบบจัดการมีคุณภาพ

Food Safety
Standards

Standardized
Management System

General Standard Disclosures
Page / Website / Note
			

External
Assurance

ภาพรวมของไทยวา

GRI Content Index
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ข้อมูลตามตัวชี้วัด GRI G4
Strategy and Analysis
G4-1

Statement from CEO

Page 4

Organizational Profile
Page 3
Page 12
Page 14-15
Page 14-15
Annual Report page 35-39
Page 14-15
Annual Report page 56
Annual Report page 77
Page 53
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Page 12-13
Annual Report page 33-34
There was no significant change
in size, structure, ownership,
and chain
Page 4
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Name of the organization.
Primary brands, products, and services
Location of the organization’s headquarters
Countries where the organization operates
Nature of ownership and legal form
Markets served
Scale of the organization
Total number of employees
Percentage of total employees covered by
collective bargaining agreements
G4-12
Organization’s supply chain.
G4-13
Significant changes during the reporting
period in size, structure, ownership, 	
supply chain
		
G4-16
Memberships of association.
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G4-3
G4-4
G4-5
G4-6
G4-7
G4-8
G4-9
G4-10
G4-11

Identified Material Aspects and Boundaries
G4-17
G4-18
G4-19
G4-20
G4-21

Subsidiaries Company
Process for defining the report content and
the aspect boundaries
Material aspects
Aspect boundary within the organization
Aspect boundary outside the organization

Annual Report page 35
Page 26
Page 19-23
Page 28-29
Page 28-29

Stakeholder Engagement
G4-24
G4-25

Page 29
Page 28-29
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G4-26
G4-27

List of stakeholder groups engaged by the
organization
Basis for identification and selection of
stakeholders
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