รายงาน
การพฒ
ั นา
ความยั�งยนื
2562
“Creating

Value from

Farm to Shelf ”

ไทยวา
เกษตรยั่งยืน
(Model Farm at School)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

แปลงบุกไข่
แปลงมันสําปะหลัง
โรงเพาะชำ�, โรงปุ๋ย, โรงไส้เดือน
เล้าหมูหลุม
โรงเรือนผักยกแคร่
แปลงผักอายุสั้น
สําหรับให้นักเรียนทําการทดลอง
7. แนวปลูกกล้วย
8. อุโมงค์ผักไม้เลื้อย เช่นฟัก
มะระ บวบ ฯลฯ
9. ซุ่มปลูกเสาวรส
10. แนวปลูกมันสําปะหลัง
11. ไม้ผล มะม่วง ส้มโอ ฯลฯ
12. แปลงสมุนไพรและผักสวนครัว
เช่น หมิ้น ตะไคร้ ฯลฯ
13. แปลงผัก เช่นแผงกวา ถั่วฝักยาว ฯลฯ
14. ผลไม้เงาะ
15. ไม้ยืนต้น
* ปลูกผักสวนครัวแซมไว้ทั่วแปลงระหว่าง
ไม้ต้นโต เช่น พริกขี้หนู ข่า ฯลฯ
** ไม้ป่า จะปลูกกระจายไว้ทั่วโรงเรียน

Phase 1
ปลูกต้นกล้าแห่งความพอเพียง
ปลูกแปลงเกษตรต้นแบบในโรงเรียน
หนึ่งในโครงการ Sustainable Supply Chain เพื่อปลูกจิตสำ�นึกให้เยาวชน
รุ่นใหม่รักเกษตรกรรมและเข้าใจการทำ�เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำ�ริ
เป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรในชุมชนได้นำ�ไปพัฒนาพื้นที่เพาะปลูก
และสร้างเกษตรกรที่มีศักยภาพกลับคืนสู่ชุมชน

“

วิสัยทัศน์องค์กร

ผู้นำ�ในภูมิภาคของผลิตภัณฑ์แป้งมันสำ�ปะหลัง
และผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง

พันธกิจองค์กร

“

เราจะผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมี่ยม
เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
และทำ�งานด้วยความภาคภูมิ ซื่อสัตย์ และมั่นคง

ค่านิยมองค์กร

รู้รับผิดชอบ | เปิดกว้าง หลากหลาย | น้ำ�หนึ่งใจเดียว | ยึดมั่นสัญญา | เปิดเผย ยอมรับ

รในปีางวั2562
ลแห่งความภาคภูมิใจ
Very Good CG Scoring

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

หุ้นยั่งยืน

ต่อต้านคอร์รัปชั่น

เป็นปีแรกที่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน
(Thailand Sustainability Investment: THSI)
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition)
พร้อมร่วมแสดงพลังไม่ทนต่อการทุจริต
ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

Sustainability Disclosure Award

การด�ำเนินงานโดดเด่นด้านความยั่งยืน

เป็นปีที่สองที่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน 100 บริษัทจดทะเบียน
ที่มีการด�ำเนินงานโดดเด่นด้านความยั่งยืน (ESG100)
จากสถาบันไทยพัฒน์

เป็นปีแรกที่ได้รับรางวัล
Sustainability Disclosure Award
จากสถาบันไทยพัฒน์

ผลิตภัณฑ์รสชาติยอดเยี่ยม

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับรางวัลรสชาติยอดเยี่ยม (Superior Taste Awards)
จาก International Taste Institute การรับรองสัญลักษณ์โภชนาการ (Healthier Choice)
จากมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และการรับรองจากคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรารมธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าสามารถช่วยรักษาสมดุลของระดับน�้ำตาลในเลือด
ช่วยสร้างสมดุล (Low GI) ให้แก่ร่างกาย

มาตรฐาน FSSC 22000

ได้รับการรับรองมาตรฐาน FSSC 22000 (Food Safety System Certification 22000)
ซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยทางอาหารได้รับการยอมรับทั่วโลก

เวทีประชุมวิชาการนานาชาติ

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

ไทยวา
เคียงคู่สังคมไทย
มาตลอดระยะเวลากว่า 72 ปี

การพัฒนาธุรกิจให้เติบโต
อย่างแข็งแกร่งควบคู่ไปกับ
การสร้างคุณค่าร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน

สารบัญ
6

29

6 สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8 ภาพรวมของไทยวา ห่วงโซ่คุณค่า
และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

30 การบริหารจัดการและพัฒนาห่วงโซ่
อุปทานอย่างยั่งยืน
35 การจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ

ภาพรวมของไทยวา

การพัฒนาเกษตรกร

43

การพัฒนาโรงงาน & ชุมชนสีเขียว
44 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
47 การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดกระบวนการผลิต
56 การพัฒนาสังคมและชุมชน

59
12

การดำ�เนินงานด้านความยั่งยืน
ของไทยวา
12 การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่ไทยวา
14 การมีสว่ นร่วมต่อผู้มีส่วนได้เสียและ
ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำ�คัญ
17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
18 ขอบเขตผลกระทบของประเด็นที่มี
นัยสำ�คัญ

22

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
23 การกำ�กับดูแลกิจการสู่ความยั่งยืน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง
26 การต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชั่น

การพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัว
พนักงาน
60 การพัฒนาบุคคลากร
63 สิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อ
แรงงานอย่างถูกต้อง

64

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

72

ภาคผนวก
71 เกี่ยวกับรายงานเพื่อความยั่งยืนฉบับนี้
73 ดัชนีข้อมูลตามตัวชี้วัด GRI

สเจ้าารจากประธาน
หน้าที่บริหาร
ภาพรวมของไทยวา

รายงานฉบับนีเ้ ป็นเป็นรายงานการพัฒนาความยัง่ ยืนฉบับที่ 2
ของไทยวา ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะด�ำเนิน
ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้น
ให้กบั ผูบ้ ริโภคของเรา บุคลากรของเรา และชุมชนของเรา เรามี
ความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมแบ่งปันเรื่องราวการเดินทาง
ขององค์กร และหวังว่าจะเป็นอีกแรงบันดาลใจที่สามารถ
เปิดใจให้ทุกท่านมาร่วมพัฒนาไปกับเรา
ไทยวาถูกขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์หลักในการส่งมอบผลิตภัณฑ์
สู ่ ผู ้ บ ริ โ ภคทั่ ว โลก ผ่ า นการพั ฒ นาสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมที่
ส่งเสริมการสร้างความยั่งยืนตั้งแต่กระบวนการปลูกไปจนถึง
มือผู้บริโภค จากวิสัยทัศน์เพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กรชั้นน�ำ
แห่งศตวรรษที่ 21 ที่มีการจัดจ�ำหน่ายสินค้าแล้วครอบคลุม
6

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน

SUSTAINABILITY REPORT 2019

กว่า 25 ประเทศทัว่ โลก พร้อมมุง่ มัน่ ด�ำเนินกิจกรรมกับผูม้ สี ว่ น
ได้ส่วนเสียของเราในทุกด้านของห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่กระบวน
การปลูก การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต ห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจน
การจัดส่งสินค้า การให้บริการลูกค้าและผู้บริโภคของเราอยู่
บนพื้นฐานความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกัน เพื่อตอบ
สนองความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกด้วยผลิตภัณฑ์อาหาร
ทีด่ ที สี่ ดุ ไม่วา่ จะเป็นแป้งมันส�ำปะหลัง แป้งถัว่ เขียว แป้งข้าวเจ้า
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารจากแป้ ง อื่ น ๆ ส่ ง ตรงจากภู มิ ภ าคสู ่
ผู้บริโภคทั่วโลก นอกจากนี้เรายังพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อ
เนือ่ ง ได้พฒ
ั นากว่า 14 โครงการในปี 2562 ภายใต้กลยุทธ์หลัก
การพัฒนาเกษตรกร การพัฒนาโรงงานและชุมชนสีเขียว การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวพนักงาน และการวิจัยอาหาร
ออร์แกนิคและอาหารเพื่อสุขภาพ

นอกจากนี้ ไทยวามีความภาคภูมิใจอย่างมากที่ได้รับการ
คั ด เลื อ กให้ อ ยู ่ ใ นรายชื่ อ หุ ้ น ยั่ ง ยื น ปี 2562 “Thailand
Sustainability Investment (THSI)” โดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการด�ำเนินกิจการ
สู่เป้าหมายความยั่งยืนขององค์กร รวมถึงการตรวจสอบและ
ติดตาม ผ่านกลยุทธ์การพัฒนาเกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัย และสุขภาวะอนามัย นอกจากนี้เรายังได้รับ
การคัดเลือกให้อยู่ใน ESG100 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน และเป็น
ปีแรกที่ได้รับรางวัล Sustainability Disclosure Award จาก
สถาบันไทยพัฒน์ อีกทัง้ ได้รบั การประเมินการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทให้อยู่ในระดับดีมาก “Very Good CG Scoring” ใน
ปี 2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ซึง่ รางวัลดังกล่าวถือเป็นเครือ่ งยืนยันถึงความมุง่ มัน่ ของไทยวา
ที่ตั้งใจขับเคลื่อนสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กรต่อไป

ภาพรวมของไทยวา

ตั ว อย่ า งโครงการพั ฒ นาเกษตรกรที่ ส�ำคั ญ ต่ า งๆ ที่ เ ราได้
ริเริ่มในปีนี้คือ โครงการไทยวาเกษตรยั่งยืน ที่อ�ำเภอแม่สอด
จุดประสงค์เพือ่ ส่งเสริมการท�ำเกษตรอินทรียแ์ ละปลูกจิตส�ำนึก
ให้เยาวชนมีความรับผิดชอบต่อสังคม และโครงการส่งเสริม
ระบบชลประทานน�ำ้ หยดส�ำหรับสมาชิกชาวไร่ไทยวา นอกจากนี้
ภายใต้การพัฒนาโรงงานและชุมชนสีเขียว เราได้รเิ ริม่ โครงการ
โซลาร์รูฟที่โรงงานบางเลน ซึ่งเป็นการใช้เชื้อเพลิงจากแหล่ง
พลังงานสะอาด เพื่อทดแทนการใช้ซัลเฟอร์ในกระบวนการ
ผลิต พร้อมให้ความส�ำคัญกับการใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากกุญแจส�ำคัญของของเราอยู่บน
พื้นฐานการสร้างคุณค่าร่วมให้กับชุมชนท้องถิ่น ตั้งแต่การ
ท�ำการเกษตรสู่กระบวนการผลิต เรามีความมุ่งมั่นในการผลิต
อาหารตามมาตรฐานสูงสุดของความปลอดภัยของอาหาร
คุณภาพและสิง่ แวดล้อม และมาตรฐานด้านสุขภาพ อย่างเป็น
ทีส่ ดุ ในปี 2562 เราได้ให้ความส�ำคัญด้านพลังงานทดแทนมาก
ขึ้น โดยท�ำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารถือเป็นหนึ่งในการส่งออกที่
ส�ำคัญทีส่ ดุ ของภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นกุญแจ
ส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เรามีความมุ่งมั่นใน
การสร้างมูลค่าเพิ่ม ตั้งแต่กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากไร่
ไปสู่ผู้บริโภค โดยความส�ำคัญตั้งแต่กระบวนการเพิ่มมูลค่า
คิดค้นนวัตกรรม และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดทุกขั้นตอน
ในฐานะคู่ค้าทางธุรกิจที่ส�ำคัญต่อเกษตรกร และพันธมิตร
ชุมชนท้องถิน่ เรามีความตัง้ ใจทีจ่ ะสนับสนุนผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ทั้งหมด ผ่านวิสัยทัศน์ การสร้างมูลค่าร่วมกัน ซึ่งถือเป็นความ
รับผิดชอบส่วนส�ำคัญส่วนหนึ่งของไทยวา
นี่ถือเป็นการตีพิมพ์ครั้งที่สองของรายงานความยั่งยืนของ
เรา ที่เกิดมาจากความตั้งใจอย่างแรงกล้าของทีมงานของเรา
ผู้ร่วมงานของเรา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา สุดท้ายนี้
ผมขอขอบคุณอีกครั้งส�ำหรับการสนับสนุน ข้อเสนอแนะ และ
การให้ก�ำลังใจทีผ่ า่ นมา ในฐานะของไทยวา เราพร้อมจะพัฒนา
ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป

นายโฮ เรน ฮวา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED
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ภห่วงโซ่
าพรวมของไทยวา
คุณค่า และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
ภาพรวมของไทยวา

บริษัทไทยวาด�ำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารเคียงคู่สังคมไทยมาตลาดระยะเวลากว่า 72 ปี ด้วยความมุ่งมั่นในการ
พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน
โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีลักษณะการประกอบธุรกิจภายใต้ธุรกิจหลัก 2 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจแป้งมันส�ำปะหลัง และธุรกิจอาหาร
ด้วยห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ตั้งแต่คู่ค้าทางธุรกิจ ตลอดจนสังคม ลูกค้า
และผู้บริโภค บริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญต่อการบริหารจัดการธุรกิจตามมาตรฐานสากลและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย
ตลอดกระบวนการผลิตเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ผลิตภัณฑ์ทเี่ ปีย่ มไปด้วยคุณภาพ ปลอดภัยต่อการบริโภค อีกทัง้ ยังเป็นมิตรต่อชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม

การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
Inbound
Logistics

Outbound
Logistics

Markering
& Sales

Services

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

Expertise & Support
for Farmers

Providing ongoing
R&D and expertise for
suppliers

Investing in local
Manufacturing plants

Building brands
through responsible
marketing

Increasing volume &
value of sales

1
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3

4

5

ห่วงโซ่คุณค่า

เกษตรกรรมที่ยั่งยืน
และการพัฒนาชนบท

ประโยชน์ต่อไทยวา

ความชำ�นาญ
และการสนับสนุน

สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องให้
กับคู่ค้าของบริษัท

• การจัดหาวัตถุดิบ
เพื่อการผลิตอย่าง
มีประสิทธิภาพ
และเพียงพอ

• การพัฒนาความ
สัมพันธ์ระหว่าง
ชุมชนและคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์

• คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ประโยชน์ต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย

• ผลผลิตที่มีคุณภาพ

• ความหลากหลาย
ของพันธุ์พืช
เมล็ดพันธุ์ และการ
เพาะปลูกพืช

• ให้ความรู้แก่เกษตรกร
ในการใช้ และใช้
• การพัฒนา
เทคโนโลยี
เศรษฐกิจท้องถิ่น

สิ่งแวดล้อม การผลิต
และบุคลากร
โรงงานสีเขียว

ผลิตภัณฑ์และ
ผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
และผู้บริโภค

สร้างแบรนด์ด้วย
การตลาดอย่างมี
ความรับผิดชอบ

การเพิ่มปริมาณและ
มูลค่าการขาย

• การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การผลิต /

• การขยายตลาด /
ความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์

• สร้างผลตอบแทน
แก่ผู้ถือหุ้น

• การลดต้นทุนใน
การผลิตและการ
จัดจำ�หน่าย

• การเข้าสู่ตลาดใหม่
และตลาดเกิดใหม่

• การสร้างงานใน
ชุมชนท้องถิ่น

• การบริโภคสินค้า
• การเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์ที่มี
ที่มีคุณภาพ
คุณค่าทาง
โภชนาการที่เพิ่มขึ้น • สร้างการลงทุน
ในท้องถิ่นและการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
• สร้างความพอใจให้
ผู้บริโภค

การลงทุนใน
โรงงานผลิต

• การลดผลกระทบ
ของสิ่งแวดล้อม

ภาพรวมของไทยวา

การพัฒนาการเกษตร
และชนบท

• ภาพลักษณ์ที่ดี /
การสร้างแบรนด์

• การเติบโตของ
ยอดขาย
• การเป็นผู้นำ�ตลาด

บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED
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รวมประเทศที่ส่งออก
ไทยวาขยายกิจการไปยังประเทศต่างๆ
โดยขึ้นกับโอกาสและศักยภาพของแต่ละประเทศ โดยปัจจุบันบริษัทฯ
ภาพรวมของไทยวา

•

มีโรงงานและสาขา
ครอบคลุมกว่า
4 ประเทศ

•

ส่งออกไปมากกว่า
26 ประเทศทั่วโลก

2

14

โรงงานและสาขาทั้หมด
ไทย

เวียดนาม

กัมพูชา

จีน

Oddar Meanchey

Shanghai

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

10
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Cu Chi I Ho Chi Minh
Tay Ninh

2 Canada

3 Czech Republic

4 England

5 Finland

6 Germany

7 Israel

8 Mauritius

9 Netherlands

10 Poland

11 Russia

12 Sweden

13 UAE

14 USA    

ภาพรวมของไทยวา

1 Bahrain

11

12 5
4 9 10
6 3

15
7

23 24
21
16 20 22
17 18
19 26
25
27 28

1 13

8

29

15 China

16 Myanmar

17 Thailand

18 Laos

19 Cambodia

20 Vietnam

21 Taiwan

22 Hong Kong

23 Korea

24 Japan

25 Philippines

26 Brunei

27 Malaysia

28 Singapore

29 Australia
บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED
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กความยั
ารพัฒนาเพื่อ
่งยืนที่ไทยวา
การดำ�เนินงานด้านความยั่งยืนของไทยวา

ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมสู ่ ค วามยั่ ง ยื น มี
ความส�ำคัญต่อศักยภาพของธุรกิจและการ
เติบโตของไทยวาเป็นอย่างมาก เพราะการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนนับเป็นกลยุทธ์ส�ำคัญที่
จะท�ำให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวิสัยทัศน์
ในการเป็นผู้น�ำในภูมิภาคของผลิตภัณฑ์
แป้ ง มั น ส�ำปะหลั ง และผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร
จากแป้ ง ด้ ว ยตระหนั ก ดี ว ่ า บริ ษั ท ฯ ไม่
เพี ย งแต่ น�ำเสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร
ที่ มี คุ ณ ค่ า และปลอดภั ย ต่ อ ลู ก ค้ า และ
ผู ้ บ ริ โ ภคเท่ า นั้ น แต่ ยั ง มี บ ทบาทหน้ า ที่
ความรับผิดชอบในการสร้างมาตรฐานใน
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของ
ด�ำเนินงานทั้งหมดในห่วงโซ่อุปทานอีกด้วย
ภายใต้กลยุทธ์ความยั่งยืนของไทยวา หรือ
การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ตลอดกระบวนการ
ผลิ ต ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ปลู ก ไปจนถึ ง มื อ ผู ้ บ ริ โ ภค
(Creating Value from Farm to Shelf)
ทีส่ นับสนุนและผลักดันให้เกิดการขับเคลือ่ น
การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่ส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการดูแล
กิจการที่ดี บริษัทฯ มีแนวทางการด�ำเนิน
กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความ
ยั่ ง ยื น โดยค�ำนึ ง ตั้ง แต่ก ารจัดหาวัตถุดิบ
ไปจนถึงผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค
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บริษัทฯ ได้จัดท�ำรายงานเพื่อความยั่งยืน
ภายใต้แนวทาง Creating Shared Value
(CSV) ซึ่งช่วยให้เราสามารถระบุเป้าหมาย
ได้อย่างชัดเจน และสามารถเพิ่มมูลค่าให้
กับองค์กรได้มากที่สุด โดยบริษัทฯ ได้มีการ
ก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้
3 จุดมุ่งหมาย คือ
• แหล่งวัตถุดิบที่ยั่งยืน
• ช่วยพัฒนาชุมชนที่ให้ชีวิตมีสุขภาพ
ดีขึ้น รวมถึงการหมุนเวียนทรัพยากร
กลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
• ยกระดับคุณภาพชีวิตและน�ำไปสู่
อนาคตที่มีสุขภาพดีขึ้น
โดยบริษทั ฯ ได้แบ่งภารกิจในการด�ำเนินงาน
ออกเป็น 4 กลยุทธ์หลัก คือ การพัฒนา
เกษตรกร (Farmer Development) การ
พัฒนาโรงงาน & ชุมชนสีเขียว (Green
Factory and Community) การพัฒนา
คุณภาพชีวิตครอบครัวพนักงาน (Family
Work and Life Balance) และการวิจัย
อาหาร Organic & Healthy (Organic
Food and Healthy Food R&D) เพือ่ สร้าง
ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมต่อผูถ้ อื หุน้ สุขภาพ
อนามัยที่ดีของผู้บริโภค อาชีวอนามัยและ
คุณภาพชีวิตของพนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ
ตลอดจนสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

TWPC CSV

FARMER
1

FARMER
DEVELOPMENT
Expertise & support
for farmers

FACTORY
2

GREEN FACTORY
AND COMMUNITY
“Zero Waste”
manufacturing
plants

FAMILY
3

FAMILY WORK
AND LIFE BALANCE
People & human
rights and compliance

FOOD
4

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

Creating Value from Farm to Shelf
Ambitions
ช่วยพัฒนาชุมชนที่ให้ชีวิตมีสุขภาพ
ดีขึ้น รวมถึงการหมุนเวียนทรัพยากร
กลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ยกระดับคุณภาพชีวิตและน�ำไปสู่
อนาคตที่มีสุขภาพดีขึ้น

การดำ�เนินงานด้านความยั่งยืนของไทยวา

แหล่งวัตถุดิบที่ยั่งยืน

CSV Impact Areas
การพัฒนา
ห่วงโซ่คุณค่า

การพัฒนา
ชุมชน

สิทธิมนุษยชน
โรงงานสีเขียว
และความยั่งยืน และการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี
ด้านสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมและโภชนาการอาหาร

How we make an impact (Issues)
- การสร้างและแบ่งปันความรู้
และ ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
สมัยใหม่
- ปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานระดับ
สากลเพื่อสร้างความยั่งยืน
และมีประสิทธิภาพ
- การเสริมสร้างชีวิตที่ดีในชนบท

- การปกป้องสิ่งแวดล้อม
- การเคารพสิทธิมนุษยชน
- การส่งเสริมการจ้างงานที่ดี
และความหลากหลาย

- ส่งเสริมการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ
- สร้างแรงบันดาลใจในการด�ำเนิน
ชีวิตสมัยใหม่
- การแบ่งปันและการใช้ความรู้
ด้านโภชนาการ

บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED
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การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
การดำ�เนินงานด้านความยั่งยืนของไทยวา

บริษัทฯ เชื่อมัน่ ว่าการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นองค์ประกอบส�ำคัญที่จะช่วยวางแผนเชิงกลยุทธ์สู่การเป็นองค์กรแห่ง
ความยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีการวิเคราะห์และจัดล�ำดับความส�ำคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ส�ำคัญของบริษัทฯ ที่ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบจากการด�ำเนินธุรกิจ ครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง

คู่ค้าทางธุรกิจ /เกษตรกร
ช่องทางการมีส่วนร่วม
1. การประชุมคู่ค้า
2. การลงพื้นที่เยี่ยมเยียน
3. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกร /
CSR
4. Mobile Application
(Recult)

ตัวอย่างของประเด็น
• คุณภาพและความปลอดภัย
ของอาหาร
• การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของคู่ค้าและเกษตรกร
• ความรู้ทางเทคโนโลยี
ส�ำหรับเกษตรกร
• การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

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

สามารถศึกษารูปแบบและวิธีการตอบสนองของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้
ที่บท “การพัฒนาเกษตรกร” และ “การบริหารจัดการน�้ำ”

ลูกค้าและผู้บริโภค
ช่องทางการมีส่วนร่วม
1. แบบส�ำรวจความพึงพอใจ		
ประจ�ำปี
2. ศูนย์รับค�ำร้องเรียนลูกค้า
3. ช่องทางการติดต่อผ่านเว็ปไซด์
www.thaiwah.com

ตัวอย่างของประเด็น
• การเข้าถึงผลิตภัณฑ์
อาหารที่มีคุณภาพ
• คุณภาพและความ
ปลอดภัยของอาหาร
• ข้อมูลฉลากผลิตภัณฑ์

สามารถศึกษารูปแบบและวิธีการตอบสนองของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ที่บท
“การยกระดับคุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์”

ตัวอย่างการตอบสนองของบริษัท
• การสื่อสารให้ผู้บริโภคเข้าใจเกี่ยวกับ
โภชนาการ และฉลากผลิตภัณฑ์
• เพิ่มช่องทางการสื่อสารการ
ส่งเสริมการขาย
• พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้
มาตรฐานทั้งคุณภาพและความปลอดภัย
• น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ

หน่วยงานภาครัฐ
ช่องทางการมีส่วนร่วม
1. การรายงานและเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจ
2. ร่วมมือและสนับสนุนโครงการ
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
3. งานสัมมนา

ตัวอย่างของประเด็น
• การปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
• การเป็นตัวอย่างในการด�ำเนิน
ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ

สามารถศึกษารูปแบบและวิธีการตอบสนองของบริษัทฯ
เพิ่มเติมได้ที่บท “การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี”
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ตัวอย่างการตอบสนองของบริษัท
• การด�ำเนินงานตามกฎหมายและ
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
• สนับสนุนโครงการของภาครัฐ
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ส�ำหรับการจัดท�ำรายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562 บริษัทฯ ได้รวบรวมประเด็นและข้อคิดเห็นจากความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อรับทราบความต้องการ มุมมองความคิดเห็น ข้อกังวล ตลอดจนข้อเสนอแนะ อันจะน�ำมาใช้ในการพัฒนาแนวปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับ
การด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อไป นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ด�ำเนินการส�ำรวจความพึงพอใจตัวแทนกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสียซึ่งประกอบด้วย ผู้พัฒนาตลาดทุน คู่ค้าทางธุรกิจ ชุมชนและสังคม ลูกค้าและผู้บริโภค และนักลงทุน พร้อมทั้งน�ำประเด็นที่มี
นัยส�ำคัญมาใช้ในการก�ำหนดเนื้อหาของรายงานความยั่งยืนฉบับนี้อีกด้วย

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

ตัวอย่างของประเด็น
• การสร้างงานและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน
• การลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน

สามารถศึกษารูปแบบและวิธีการตอบสนองของบริษัทฯ
เพิ่มเติมได้ที่บท “การพัฒนาสังคมและชุมชน”

การดำ�เนินงานด้านความยั่งยืนของไทยวา

ชุมชนและสังคม
ตัวอย่างการตอบสนองของบริษัท
• ด�ำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน
เช่นการตรวจสุขภาพเบื้องต้น
• ด�ำเนินโครงการปลูกจิตส�ำนึกให้
เยาวชนรุ่นใหม่รักเกษตรกรรม
• ก�ำหนดนโยบาลการจัดการพลังงาน
การจัดการของเสียอย่างชัดเจนป

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

ตัวอย่างของประเด็น
• การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• การเปิดเผยข้อมูลอย่าง
โปร่งใส ถูกต้อง ทันเวลา
• ความก้าวหน้าในการ
ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความ
ยั่งยืน

ตัวอย่างการตอบสนองของบริษัท
• การด�ำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
• ความโปร่งใส และความเท่าเทียมกัน
ของผู้ถือหุ้น
• ก�ำหนดนโยบาลลดความเสี่ยง
อย่างชัดเจน

สามารถศึกษารูปแบบและวิธีการตอบสนองของบริษัทฯ
เพิ่มเติมได้ที่บท “การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี”

พนักงาน
ช่องทางการมีส่วนร่วม
1. แบบส�ำรวจความผูกพันของพนักงาน
2. ระบบสื่อสารทางอิเลคทรอนิกส์
ภายในองค์กร (Intranet,
E-newsletter)
3. กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ภายใน
องค์กรอย่างต่อเนื่อง
4. กิจกรรมประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
พบพนักงาน (CEO Town Hall)
5. การประเมินผลงานประจ�ำปี

ตัวอย่างของประเด็น
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
• ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์
และสวัสดิการ
• การสร้างความผูกพันของพนักงาน

ตัวอย่างการตอบสนองของบริษัท
• การวิเคราห์แผนพัฒนา
ศักยภาพและการประเมิน
Career Path ของพนักงาน
ผ่านระบบ Performance
Management System (PMS)
• มีการปรับปรุงระบบการประเมิน
พฤติกรรมการท�ำงานให้สอดคล้อง
กับ Function การท�ำงานให้มากขึ้น
• การจัดการอบรมให้ความรู้และ
ทักษะที่เหมาะสมกับความสนใจ

สามารถศึกษารูปแบบและวิธีการตอบสนองของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ที่บท
“ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย” และ “การพัฒนาบุคคลากร”
บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED
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ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำ�คัญ

การดำ�เนินงานด้านความยั่งยืนของไทยวา

การจัดท�ำการประเมินประเด็นทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีส่ ดุ ฉบับนีจ้ ดั ท�ำขึน้ จากการท�ำงานร่วมกันกับผูม้ สี ว่ นได้เสียภายในและภายนอก โดย
พิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อประเมินประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยที่ส�ำคัญ วิเคราะห์ผู้มีส่วน
ได้เสียทั้งภายในและภายนอก ตามแนวทางของ GRI Standards ควบคู่ไปกับการจัดอันดับความส�ำคัญของความเสี่ยงต่อความ
ยั่งยืนและการวางแผนรับมืออย่างเหมาะสม โดยบริษัทฯ มีกระบวนการประเมินและประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยส�ำคัญ ดังนี้

สูง

5
6

ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

12
11
16

3
4

9

10
17 15

1
2

8 7
14 13

ต�่ำ
ต�่ำ

การพัฒนา
ห่วงโซ่คุณค่า
1 การบริหารห่วงโซ่
อุปทาน
2 การพัฒนเกษตรกร
7 การจัดหาวัตถุดิบ
อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาชุมชน

10 การบริหารจัดการน�้ำ
11 การพัฒนา
สังคมชุมชน
12 การจัดการของเสีย

16 การเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศ
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โรงงานสีเขียวและ
ความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อม

สิทธิมนุษยชน และการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

สูง

นวัตกรรมและ
โภชนาการอาหาร

4 ความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย

3 การต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น

5 ความปลอดภัย
ของอาหาร

14 ประสิทธิภาพ
ของเครื่องจักร
และกระบวนการผลิต

8 การพัฒนา
บุคลากร

6 นวัตกรรม

17   การใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

9 การก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี
15 การปฏิบัติต่อ
แรงงานและสิทธิ
มนุษยชน

13 ความไว้วางใจ
ต่อ Brand

การสร้างความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ขจัดความยากจน

ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข
ยุติธรรม และไม่แบ่งแยก

ส่งเสริม
การใช้ระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืน

การดำ�เนินงานด้านความยั่งยืนของไทยวา

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ส่งเสริมการมีสุขภาพ
และความเป็นอยู่ที่ดี

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะน�ำความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญมาใช้ในการ สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
11 เป้าหมาย จาก 17 เป้าหมาย
ซึ่งสอดคล้องกับขีดความสามารถ และศักยภาพของ
บริษัทฯ ที่จะร่วมก้าวเดินสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ในทุกกระบวนการการผลิต

ส่งเสริมโอกาสในการศึกษา
และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
และเท่าเทียม

ส่งเสริมการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
และการจ้างงานที่มีคุณค่า

การรับมือ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพทางภูมิอากาศ
ส่งเสริมการบริโภค
และการผลิต
อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมอุตสาหกรรม
และนวัตกรรมที่ยั่งยืน
ส่งเสริมการปรับตัวเมือง
และถิ่นฐานมนุษย์
อย่างยั่งยืน
บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED
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ขของประเด็
อบเขตผลกระทบ
นที่มีนัยสำ�คัญ
การดำ�เนินงานด้านความยั่งยืนของไทยวา

การพัฒนาการเกษตร
1.
2.
3.
4.
5.

การจัดหาวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
การพัฒนาเกษตรกร
การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

การพัฒนาโรงงาน & ชุมชนสีเขียว
6. การพัฒนาสังคมชุมชน
7. การบริหารจัดการน�้ำ 
8. การจัดการของเสีย
9. การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
10. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
11. ประสิทธิภาพของเครื่องจักร
และกระบวนการผลิต

การพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวพนักงาน
12. การพัฒนาบุคลากร
13. การต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น
14. การปฏิบัติต่อแรงงานและสิทธิมนุษยชน

การวิจัยอาหาร Organic & Healthy
15. นวัตกรรม
16. ความปลอดภัยของอาหาร
17. ความไว้วางใจต่อ Brand
18

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน
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การดำ�เนินงานด้านความยั่งยืนของไทยวา
บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED
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กว่า 72 ปี ทีไ่ ทยวาเชือ่ มัน่ ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผ่านการมุง่ คิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทสี่ ง่ เสริม

การดำ�เนินงานด้านความยั่งยืนของไทยวา

คุณภาพชีวติ และความยั่งยืนของสังคม บริษทั ฯ มีความตั้งใจทีจ่ ะใช้ผลิตภัณฑ์แป้งและอาหารจากแป้งเป็น
สือ่ กลางในการพัฒนาชีวติ ในอาเซียน และอีกหลายล้านชีวติ ทั่วโลกรวมถึงคูค่ า้ ทางธุรกิจ ชุมชน พนักงาน
และผูบ้ ริโภค แรงบันดาลใจในการพัฒนาเป็นองค์กรทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน คือการได้
เป็นส่วนหนึง่ ในการสร้างคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในทุกด้านของการผลิต มีความรับผิดชอบ
ในการสร้างมาตรฐานให้กบั การด�ำเนินงานด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ ในทุกการด�ำเนินงานและใน
ห่วงโซ่อปุ ทานทั้งหมดบนพื้นฐานการดูแลกิจการทีด่ ี ตอบสนองความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้เสีย มีเป้าหมาย
ในการขับเคลือ่ นการเปลีย่ นแปลงเชิงบวกให้เกิดขึน้ กับทั้งอุตสาหกรรม เพื่อทีเ่ ราจะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์
คุณภาพสูงทีอ่ ดุ มไปด้วยคุณประโยชน์ สร้างอนาคตทีด่ ขี นึ้ ให้กบั คูค่ า้ ทางธุรกิจและชุมชนโดยรอบและส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างเต็มภาคภูมิ

ได้ให้ความส�ำคัญกับภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างยิ่ง
ในการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย
ในการท�ำงานของพนักงาน และสิ่งแวดล้อม

ได้เล็งเห็นความส�ำคัญในการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน
เพื่อให้มีวัตถุดิบเข้าโรงงานอย่างสม�่ำเสมอ และช่วยให้
เกษตรกรมีรายได้และความเป็นอยู่ดีขึ้น
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การดำ�เนินงานด้านความยั่งยืนของไทยวา

บริษัทฯได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของครอบครัวพนักงาน

เจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการวิจัย ค้นคว้า ปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิตให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจ
สถาบันอาหาร และมหาวิทยาลัยชั้นน�ำ

บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED
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การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจด้วยความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม สิ่ง แวดล้ อ ม และกลุ ่ ม ผู ้ มี
ส่วนได้เสีย ภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และ
จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้
ความส�ำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
ทุ ก กลุ่ม มีการดูแลให้ผู้มีส ่วนได้ เ สี ย กลุ ่ ม ต่ า งๆ
ของบริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การปฏิ บั ติ อ ย่ า งเหมาะสม
เสมอภาค และเป็นธรรม โดยเชื่อมั่นว่าการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีซึ่งรวมถึงการให้ความส�ำคัญต่อ
ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ของบริ ษั ท ฯ เป็ น รากฐานส�ำคั ญ
ที่จะน�ำพาให้องค์กรประสบความส�ำเร็จได้อย่าง
ยั่งยืน อีกทั้งยังน�ำมาซึ่งความเชื่อมั่นและความไว้
วางใจจากผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น เราจึงยึดมั่น
ด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของบรรษัทภิบาลที่ดีด้วย
หลั กความเป็น ธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
ความมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ

กดูแารกำ
�กับ
ลกิจการที่ดี
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กและการบริ
ารกำ�กับดูแลด้านความยั่งยืน
หารความเสี่ยง
คณะกรรมตรวจสอบบริหาร
ความเสี่ยง และก�ำกับดูแลกิจการ

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการ
การพัฒนาห่วงโซ่
คุณค่า

คณะกรรมการ
พัฒนาชุมชน

คณะกรรมการ
โรงงานสีเขียว
และความยั่งยืน
ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้การก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี และจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ
ได้ ใ ห้ ค วามส�ำคั ญ กั บ สิ ท ธิ ข องผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ของบริ ษั ท ฯ
ทุกกลุ่ม มีการดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ ได้
รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เสมอภาค และเป็นธรรม โดย
เชือ่ มัน่ ว่าการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ซี งึ่ รวมถึงการให้ความส�ำคัญ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เป็นรากฐานส�ำคัญที่จะน�ำพา
ให้องค์กรประสบความส�ำเร็จได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังน�ำมา
ซึ่งความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ดังนั้น เราจึงยึดมั่นด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของบรรษัทภิบาล
ที่ดีด้วยหลักความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ความมี
ส่วนร่วม ความรับผิดชอบ
เพือ่ การเติบโตขององค์กรอย่างยัง่ ยืนในอนาคต คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง เป็น “คณะกรรมการตรวจสอบบริหาร
ความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ” เมื่อวันที่ วันที่ 6 สิงหาคม
2562 และขยายขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบให้ครอบคลุม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเพิ่มขอบเขต
หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนและ
การก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี

คณะกรรมการ
นวัตกรรมและ
โภชนาการอาหาร

• กํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตาม
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
• ทบทวนนโยบายการกาํ กับดูแลกิจการและจรรยาบรรณใน
การดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
• กํ า กั บ ดู แ ลให้ มี น โยบายต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั่ น ที่ เ หมาะสม
เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ
• กํากับดูแลให้คําปรึกษา ในการดําเนินงานด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของบริษัท
เพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ
เห็นชอบต่อการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และ
จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ และได้เผยแพร่ให้แก่ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งหมด ยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการควบคุมการด�ำเนินงานในองค์กรอย่าง
สมำ�่ เสมอ ซึง่ รวมถึงประเด็นด้านการประกอบกิจการด้วยความ
เป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การเคารพสิทธิ
มนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
การวิเคราะห์
ประเมินความเสี่ยง

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

การติดตามผลการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

การจ�ำแนกความเสี่ยง
และการวางแผนบริหารจัดการ

การสรุปผลการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

การด�ำเนินการและปฏิบัติ
ในการจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อการด�ำเนินธุรกิจให้
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ โดยให้นโยบายกับพนักงานทุกคน โดยก�ำหนดให้
มีหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารความเสี่ยงโดยตรง
(Risk Owner) อยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยประสานงานกับตัวแทนของทุกๆ หน่วยงาน รวมทั้งกลุ่ม
โรงงาน ร่วมกันเป็นคณะท�ำงาน ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ มีการประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเป็นประจ�ำทุกปี โดยใช้วิธีการสอบถามข้อมูลจาก
ฝ่ายบริหาร หน่วยงานต่างๆ และกลุ่มโรงงาน ตามแนวทาง
ของแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสีย่ งตามแนวปฏิบตั ขิ องส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย
ก�ำหนดวิธีการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางปฏิบัติ
ของ The Committee of Sponsoring Organization of the
Treadway Commission - Enterprise Risk Management
(“COSO-ERM”) เพือ่ ให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษทั ฯ มีการก�ำหนดให้ฝา่ ยตรวจสอบภายในปฏิบตั งิ านติดตาม
ตรวจสอบ สอบทาน และรายงานผลการตรวจสอบและสอบทาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ งโดยตรงเป็น
ประจ�ำทุกปี
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อี ก ทั้ ง คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ยั ง ได้ ใ ห้ ค วามส�ำคั ญ ในการ
วางแผนการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งทั้ ง ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด
จากปัจจัยภายนอก (Inherent risks) และความเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายใน (Control risks) รวมถึงความเสี่ยงที่เกิด
ขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ได้แก่ ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
และภัยธรรมชาติ ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล
หรือสารสนเทศ และภัยคุกคามทางไซเบอร์ ความเสี่ยงด้าน
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ความเสี่ยงจากการ
เปลีย่ นแปลงกฎหมายและนโยบายภาครัฐ ความเสีย่ งจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น เป็นต้น โดยพิจารณาถึงแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงในวงกว้างทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ที่อาจมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมหรือต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจในอีก 3-5 ปีข้างหน้า เพื่อลดผลกระทบความ
เสี่ยงซึ่งอาจส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจ ให้คงเหลือความเสี่ยง
ในระดับทีย่ อมรับได้หรือส่งผลกระทบอย่างไม่เป็นสาระส�ำคัญ
รวมถึงการก�ำกับดูแลบริษัทย่อย การท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง และบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายและเป้าหมาย
ที่ก�ำหนดไว้ และช่วยให้ข้อมูลรายงานทางการเงินมีความถูก
ต้อง น่าเชื่อถือ โดยแนวทางที่ใช้ในก�ำหนดระบบการควบคุม
ภายในและบริหารความเสีย่ งตามหลักการณ์ของ COSO-ERM

• การสื่อสารจากผู้บริหารถึงความส�ำคัญของการบริหาร
ความเสี่ยง
• มีการก�ำหนดรูปแบบการประเมินความเสี่ยง โดยใช้ระดับ
ความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk appetite) เดียวกันทัง้ องค์กร
• มีการก�ำหนดบทบาทและผูร้ บั ผิดชอบในการประเมินความ
เสี่ยงในแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน

ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ มีการจัดอบรมให้กับผู้จัดการโรงงาน
และหัวหน้างานในแต่ละหน่วยงานของแต่ละโรงงาน เพื่อให้
เข้าใจถึงความส�ำคัญของแผนจัดการความเสี่ยงขององค์กรใน
เรื่อง การประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง (Risk and Control
Self-Assessment หรือ RCSA) และดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
(Key Risk Indicator หรือ KRI) ด้านความปลอดภัย สุขภาพ
และสิง่ แวดล้อม โดยในปี 2563 บริษทั มีแผนทีจ่ ะเผยแพร่ความ
รูแ้ ละความเข้าใจไปสูก่ บั พนักงานทุกระดับ จัดท�ำการจัดอบรม
ให้กับพนักงานในส่วนปฏิบัติงานให้เข้าใจในเรื่องของความ
เสี่ยงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้ก�ำหนดให้ผลการด�ำเนินงาน
ด้านความเสี่ยงเป็น KPI ขององค์กรหรือของฝ่ายงานเจ้าของ
ความเสี่ยง โดยจะใช้หลักการบริหารความเสี่ยงตามหลักการ
ของ COSO-ERM 2017 มาปรับใช้กับการประเมินในครั้งนี้

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้บริษัทฯ มีการวางแผนบริหารความเสี่ยง โดยจะ
มีการสื่อสารและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับจัดการความ
เสี่ยงให้แก่กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกคน
ครอบคลุมไปถึงการท�ำงานในระดับปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้าง
การให้การบริหารความเสี่ยงเกิดเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
องค์กร (Core Values) เช่น

• น�ำระบบประเมินความเสี่ยงมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนา
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ Emerging Risk
สินค้าใหม่ การอนุมัติลงทุนใหม่ และเป็นส่วนหนึ่งในการ
วางแผนเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม ตอบสนองวิสัยทัศน์ • ความเสีย่ งด้านสิ่งแวดล้อม
• ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลหรือสารสนเทศ
พันธกิจ และการด�ำเนินงาน
และภัยคุกคามทางไซเบอร์
• มีการก�ำหนดให้มีการรายงานความเสี่ยงในการประชุม
• ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ผู้บริหารทุกไตรมาส
และภัยธรรมชาติ		
• ก�ำหนดให้มีการจัดอบรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�ำ • ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและนโยบาย
ทุกปี
ภาครัฐ
• ความเสี่ยงจากโรคระบาด

บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
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การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการจัดท�ำนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอรัปชัน่ รวมถึงแนวปฏิบตั ติ า่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ แนวปฏิบตั ิ
ส�ำหรับการต่อต้านการทุจริต แนวปฏิบัติในการไม่รับและให้
ของขวัญ มาตรการการป้องกันการทุจริต ก�ำหนดนโยบาย
และแนวปฏิบัติดังกล่าว โดยมีการสื่อสารในทุกช่องทางและ
ทุกระดับขององค์กร รวมถึงมีการสื่อสารการแสดงเจตนารมย์
ต่อพันธมิตรทางธุรกิจอย่างชัดเจนและถือปฏิบัติอย่างถูกต้อง
และเหมาะสมให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
บริษทั ฯ ยึดมัน่ ในการแสดงถึงจุดยืนทีช่ ดั เจนด้วยการประกาศ
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นไปทั่วทั้งองค์กร เพื่อการต่อ
ต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ให้สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจ
บนพื้นฐานที่ดีด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ยังได้
เข้าร่วมเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition Against
Corruption: CAC) ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เพื่อให้การ
ด�ำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการด�ำเนินงานด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต
โปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งสามารถบรรลุเป้าหมายตาม
เจตนารมณ์ของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อให้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติที่ชัดเจนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งหมด
บริษทั ฯ จึงได้ก�ำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ขึน้ เพือ่ ใช้เป็น
26
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แนวทางการปฏิบัติ หรือด�ำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชั่น และได้จัดท�ำหลักสูตรต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
(Anti-Corruption) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-learning
เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ
รับทราบและมีความเข้าใจในเรื่องของนโยบายและแนวทาง
การปฏิบัติของนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของไทยวา รวม
ถึงเข้าใจนิยามของค�ำว่า “Corruption” รู้จักการป้องกัน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาพรวมสถานการณ์คอร์รัปชั่น
ในประเทศไทย
ทั้งนี้ในปี 2562 มีผู้เข้าอบรมและท�ำแบบทดสอบเกี่ยวกับการ
ต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ทีเ่ ป็นคณะกรรมการบริษทั ครบทุกท่านแล้ว
และเป็ น พนั ก งานเข้ า ร่ ว มการฝึ ก อบรมรวมแล้ ว จ�ำนวน
3,082 คน คิดเป็นร้อยละ 99 ของพนักงานทั้งหมด นอกจากนี้
ยังได้ส่งจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (e-newsletters) เพื่อ
เป็ น การประชาสั ม พั น ธ์ ข ้ อ มู ล ข่ า วสาร และแนวปฏิ บั ติ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ นโยบายต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ให้ แ ก่
พนักงานได้ทราบโดยทั่วถึงกัน และมีแผนที่จะสื่อสารแนว
ปฏิบัติส�ำหรับคู่ค้าทางธุรกิจที่ครอบคลุมถึงการต่อต้านการ
ทุจริตในปี 2564

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนเมื่อ
พบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากพนักงาน โดยบริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครอง
พนักงานที่ปฏิเสธการกระท�ำที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่น หรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่น
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับแจ้งเบาะแสและเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และการปฏิบัติงานผ่านช่องทางต่างๆ ถึงคณะ
กรรมการตรวจสอบและส�ำนักตรวจสอบภายในทั้งสิ้น 2 เรื่อง ทั้งนี้จากการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าเป็นการทุจริตจ�ำนวน 0 เรื่อง และเป็นการ
ไม่ปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติงานหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมจริง
จ�ำนวน 2 เรื่อง ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมิได้มีนัยส�ำคัญอันส่งผลกระทบ
ต่อบริษัทฯ ทั้งทางด้านชื่อเสียงหรือผลประกอบการ นอกจากนี้บริษัทฯ
ได้ลงโทษทางวินัยกับผู้กระท�ำผิดอย่างเหมาะสมตามระเบียบของบริษัท
เรียบร้อยแล้ว

กระบวนการพิจารณาเรื่องการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ

พบเห็นพฤติกรรมไม่เหมาะสม
แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเมื่อพบ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบและ
ส�ำนักตรวจสอบภายในตรวจสอบข้อเท็จจริง
แจ้งคณะกรรมการบริษัท
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• สถานการณ์คอร์รัปชั่น
ในประเทศไทย

• ไทยวา และนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น

• แนวทางการปฏิบัติ
ของพนักงานไทยวา

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

• การป้องกันการ
ทุจริต และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

• การพิจารณาโทษ
และการรับของขวัญ

• Corruption คืออะไร

เนือ้ หา TWPC Anti–Corruption
ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต
คณะกรรมการบริษัทฯ
อีเมล์ : bod@thaiwah.com
โทรสาร : 0-2285-0268
ไปรษณีย์ :
คณะกรรมการบริษัทฯ
บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 21/59, 21/63-64
อาคารไทยวา 1 ชั้น 20-21
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
หรือ
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คณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยง
อีเมล์ : arc@thaiwah.com
โทรสาร : 0-2285-0268
ไปรษณีย์ :
คณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 21/59, 21/63-64 อาคารไทยวา 1
ชั้น 20-21ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ

หน่วยตรวจสอบภายใน
อีเมล์ : ia@thaiwah.com
โทรสาร : 0-2285-0268
ไปรษณีย์ :
หน่วยตรวจสอบภายใน
บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 21/59, 21/63-64 อาคารไทยวา 1
ชั้น 20-21 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120

กเกษตรกร
ารพัฒนา
การพัฒนาเกษตรกร

การจัดหาวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
บริหารจัดการและพัฒนาห่วงโซ่อปุ ทานอย่างยั่งยืน
จ�ำเป็นต้องอาศัยให้การสนับสนุนอย่างเป็นระบบทั้ง
ในเรื่องเทคโนโลยีที่ทันสมัย ความรู้ด้านการท�ำการ
เกษตรอย่างถูกต้อง และการเข้าถึงทรัพยากรและ
การศึกษาในระดับสากล ผ่านทางเครือข่ายความ
ร่วมมือจากสมาชิกเกษตรกรของเรา (Farmer
Networks) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตลอด
ห่วงโซ่อุปทานและน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก
ในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม
แม้วา่ ธุรกิจจะเติบโตอย่างต่อเนือ่ งและห่วงโซ่อปุ ทาน
จะมีขอบข่ายกว้างมากขึน้ เพียงใด บริษทั ฯ ยังคงมุง่
มั่นและพัฒนาอย่างเต็มก�ำลังในการจัดหาวัตถุดิบ
หลั ก ทางการเกษตรอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบและยัง่ ยื น
โดยมุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคู่ค้าธุรกิจ และ
สนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตรในภาค
ส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน
และองค์กร พัฒนาเอกชน เป็นต้น

บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
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กห่วงโซ่
ารบริหารจัดการและการพัฒนา
อุปทานอย่างยั่งยืน
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความท้าทายจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเพิ่ม
ขึน้ ของประชากร บนพืน้ ฐานทรัพยากรธรรมชาติทมี่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัด ซึง่ สามารถส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทางการ
เกษตร ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการการบริหารจัดการและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นหัวใจ
หลักของธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จและมีประสิทธิภาพ เริม่ ตัง้ แต่การจัดหาวัตถุดบิ การผลิต ไปจนถึงการจ�ำหน่ายสินค้าอย่างมี
ความรับผิดชอบและเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม การร่วมฟืน้ ฟูและรักษาพืน้ ทีต่ น้ น�ำ้ เพือ่ ความมัน่ คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติทจี่ ะ
เอือ้ ต่อการด�ำรงชีวติ และการด�ำเนินธุรกิจอย่างสมดุลและยัง่ ยืน รวมถึงการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรและอาหารทีมีส่วนเกี่ยวข้อง

สมาชิกเกษตรกร

ลานมันเคลื่อนที่

• ส่งเสริม ให้ความรู้สมาชิก เกษตรกรไทยวา
ในเรื่องปุ๋ยหมัก สีเขียว,เครื่องมือเครื่องจักร
ในการปลูกและการเก็บเกี่ยว
• ช่วยเกษตรกรเพิ่มผลผลิต และ
ลดต้นทุนในการเพาะปลูกและ
เก็บเกี่ยว

• ได้รับหัวมันที่มีคุณภาพสูงขึ้นโดยตรง
จากเกษตรกร
• อำ�นวยความสะดวกให้เกษตรกร เนื่องจาก
ใกล้แหล่งเพาะปลูก ช่วยลดค่าใช้จ่ายและ
เวลาของเกษตรกร
• รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับเกษตรกร
• รับซื้อด้วยราคายุติธรรมตามปริมาณแป้ง
• ระบบบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
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• ช่วยเกษตรกรเพิ่มผลผลิตต่อไร่
• เริม่ ทําแบบจําลองการเพาะปลูก ตั้งแต่ปี 2562
• ระบบสื่อสารกับเกษตรกรผ่าน application
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การพัฒนาเกษตรกร

ไทยวาร่ ว มเสวนา “ออกแบบวิ ถี ชุ ม ชน
ออกแบบเกษตรยั่ง ยืน ” ในฐานะองค์กร
เอกชน ภาคอุ ต สาหกรรมการเกษตร ที่
ริเริ่มออกแบบแนวทางในการท�ำงานร่วมกับ
เกษตรกรและชุมชน หรือ “Happy Chain”
ร่วมเป็นแรงผลักดันก่อนให้เกิดความยั่งยืน
ให้กับชุมชน ในงาน SET Social Impact
Day 2019 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

VA
I N NO

นวัตกรรม
• สร้างแบบจําลองการเพาะปลูก
ตามแบบฉบับของไทยวา
• เพิ่มมูลค่าให้มันสําปะหลัง
• พัฒนาแอพพลิเคชั่นมือถือ สําหรับเกษตรกร
(พยากรณ์ อากาศ, พยากรณ์ฝน, และ
ความรู้มันสําปะหลัง)
• ระบบจองคิวเพื่อการขายหัวมันที่โรงงาน

ไทยวาเกษตรยั่งยืน
บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งควบคูไ่ ปกับการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมและชุมชนอย่างยัง่ ยืน โดยเริม่
จากกลุ่มเยาวชนและขยายผลไปสู่ครอบครัวและชุมชนตามล�ำดับ และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมว่ามีความส�ำคัญต่อ
ศักยภาพของธุรกิจไทยวาเป็นอย่างมาก จึงเกิดเป็นโครงการ “ไทยวาเกษตรยั่งยืน” ขึ้น เพื่อพัฒนาเกษตรกร สังคมและชุมชน
สีเขียว จุดประสงค์เพื่อปลูกจิตส�ำนึกให้เยาวชนรุ่นใหม่รักเกษตรกรรมและเข้าใจการท�ำเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชด�ำริ
ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ เป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรในชุมชนได้น�ำไปพัฒนาพื้นที่เพาะปลูก และสร้าง
เกษตรกรทีม่ ศี กั ยภาพกลับคืนสูช่ มุ ชน โดยน�ำความรูท้ ไี่ ด้จากโครงการมาพัฒนาผลผลิตด้วยความรูแ้ ละเทคโนโลยีทางการเกษตร
ควบคูก่ บั การใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) ตอนสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยเริม่ จากกลุม่ เยาวชนและขยายผล
ไปสูค่ รอบครัว และชุมชนตามล�ำดับ เพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้อตุ สาหกรรมเกษตรของประเทศ โดยไทยวาฯ พร้อมให้เงินสนับสนุน
ตลอดโครงการ และได้เลือกโรงเรียนในระดับมัธยม ในอ�ำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็นชุมชนน�ำร่อง

เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้
เกี่ยวกับการทําเกษตรผสมผสานตามแนว
พระราชดําริและเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกร
ในชุมชนได้นําไปพัฒนาพื้นที่เพาะปลูก

เพื่อปลูกจิตสํานึกให้เยาวชน
รักเกษตรกรรมและเข้าใจการทําเกษตร
ผสมผสานตามแนวพระราชดําริ

ชุมชน มีศูนย์บ่มเพาะ
ความรู้ในการท�ำเกษตร

เยาวชน มีความรู้
ด้านการเกษตร

โรงเรียน มีกิจกรรม
ในการพัฒนานักเรียน

Phase 1

การพัฒนาเกษตรกร

Project Objectives and Benefits

เพื่อสร้างและพัฒนาเกษตรกรที่มีศักยภาพ
กลับคืนสู่ชุมชนโดยนําความรู้ที่ได้จาก
โครงการมาพัฒนาผลผลิตด้วยความรู้
และเทคโนโลยีทางการเกษตร

มีผลิตผลทางการเกษตรส�ำหรับครัวเรือน
และเป็นวัตถุดิบให้ภาคอุตสาหกรรม

เกิดเกษตรกรคุณภาพเข้าสู่
ตลาดแรงงานและภาคการเกษตร

Phase 2

Phase 3

ปลูกต้นกล้าแห่งความพอเพียง

แตกกิ่งก้านสู่ชุมชนเผยแพร่

ใส่ปุ๋ยแห่งความยั่งยืน

ปลูกแปลงเกษตรต้นแบบในโรงเรียน

ความรู้ด้านเกษตรในชุมชน

สร้างเกตษรกรรุ่นใหม่โดยการ
ให้ทุนการศึกษากับในโรงเรียนต้นแบบ

บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED
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Farm Luck Smart Kid

สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน
Support budget

ชุมชนสร้างผลผลิต
ระดับคุณภาพ
develop agriculture
productivity in Tak

Ecosystem

ชุมชนสร้างผลผลิต
ระดับคุณภาพ
Provide agriculture
knowledge

การพัฒนาเกษตรกร

เป็นต้นแบบให้ชุมชน
School model

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

Big Data

DNA.

ระบบบริหารข้อมูล
พื้นฐานรายแปลง

เตรียมโครงการปลูก
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GIS.

ระบบบริหารยอมูล
พื้นฐานเขตพื้นที่
เพาะปลูกรายแปลง

Activity

ระบบบริหารกิจกรรม
การส่งเสริมพื้นที่
เพาะปลูกรายแปลง

Yield Analyze

Report

ระบบบริหารวิเคราะห์
ระบบบริหารวิเคราะห์
ภาพรวมความเสี่ยงพื้นที่ ภาพรวมความเสี่ยงพื้นที่
เพาะปลูก รายแปลง
เพาะปลูก รายแปลง

กิจกรรมส่งเสริมระหว่างปลูก

วัดผลการปลูก

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และโรคระบาด

การพัฒนาเกษตรกร

นอกจากการเตรียมพร้อมรับมือเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
บริษทั ฯ ยังให้ความส�ำคัญกับการปรับตัวเพือ่ บรรเทาผลกระทบ
จ�ำนวนพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด
จากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะความเสี่ยงที่อาจ
*ของสมาชิกเกษตรกรชาวไทยวา (ไร่)
กระทบต่อความมั่นคงในการจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตร
ตลอดจนกระบวนการผลิต โดยบริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวทาง
2561
2,400
การบริ ห ารจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ ทั้ ง ในระยะสั้ น ระยะกลาง
2562
15,000
และระยะยาว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ ปรับตัวต่อ
เป้าหมายปี 2563
20,000
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การวิจัยและพัฒนา
พันธุใ์ หม่ทที่ นทาน วิจยั เพือ่ ค้นคว้าวัตถุดบิ ทดแทนวัตถุดบิ หลัก * รวมเกษตรกรในโครงการแปลงใหญ่ประชารัฐ และสมาชิก
ในอนาคต หรือการหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ เพื่อกระจายความ เกษตรกรชาวไทยวา
เสี่ยงจากสภาพอากาศหรือโรคระบาดที่มีผลกระทบต่อแหล่ง
วัตถุดิบหลักในปัจจุบัน
จัดงานรณรงค์ป้องกัน
บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนการจัดงานวันรณรงค์ป้องกันและ
ก�ำจัดโรคไวรัสใบด่างมันส�ำปะหลัง ที่จัดขึ้นโดยส�ำนักงาน
เกษตรอ�ำเภอพิมาย จ.นครราชสีมา ภายในงาน บริษัท
สนั บ สนุ น วิ ท ยากรให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ โรคมั น ส�ำปะหลั ง
มอบของขวัญที่ระลึกแก่ผรู้ ว่ มงาน และน�ำโดรนการเกษตร
ท�ำการฉีดพ่นสารสกัดธรรมชาติที่ช่วยป้องกันแมลงหวี่ขาว
ที่เป็นพาหะของโรคใบด่างมันส�ำปะหลัง

โรคใบด่างมันส�ำปะหลัง
โครงการให้ความรู้
บริษทั ฯ ร่วมให้ความรูใ้ นโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันส�ำปะหลัง จัดขึ้นโดย
ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ เพือ่ ให้เกษตรกรมีความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันโรคในมันส�ำปะหลังเพิ่มขึ้น
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THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED

33

โครงการวิจัยและพัฒนาต้นพันธุ์มันส�ำปะหลัง
โครงการผลิตต้นพันธุ์มันส�ำปะหลังแบบเร่งด่วนในฟาร์มปิด
เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัส
ใบด่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เวียดนาม และกัมพูชา ตั้งแต่ปี
2561 ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถหาต้นพันธุ์ปลอดโรค
ได้อย่างเพียงพอต่อการเพาะปลูก โดยบริษัทฯ ได้ร่วมมือ
กั บ มู ล นิ ธิ พั ฒ นามั น ส�ำปะหลั ง จั ด โครงการผลิ ต ต้ น พั น ธุ ์
มันส�ำปะหลังแบบเร่งด่วน เพื่อให้การสนับสนุนความรู้ด้าน
เทคโนโลยีการผลิตต้นพันธุ์มันส�ำปะหลังแบบเร่งด่วน ให้แก่
สมาชิกเกษตรกรชาวไทยวา

การพัฒนาเกษตรกร

นอกจากนี้ ในปี 2562 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ ได้มกี ารสร้างโรงเรือน
แบบปิดขึน้ แห่งแรกทีจ่ งั หวัดระยอง ทัง้ หมดจ�ำนวน 3 โรงเรือน
จุดประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนาต้นพันธุ์ใหม่ โดยคาดว่าจะมี
การเริม่ ผลิตต้นพันธุต์ งั้ แต่ ต้นปี 2563 เป็นต้นไป ทัง้ นี้ บริษทั ฯ
ได้มงุ่ เน้นการผลิตต้นพันธ์ทปี่ ลอดโรคไม่วา่ จะเป็นมันส�ำปะหลัง
พันธุแ์ วกซี่ หรือพันธุท์ สี่ ามารถต้านทานโรคอืน่ ๆ รวมถึงให้การ
สนับสนุนเกษตรกรในการหาต้นพันธุ์ปลอดโรคเพื่อใช้ในการ
เพาะปลูกมันส�ำปะหลัง บริษทั ฯ มีแผนจะจัดสร้างโรงเรือนเพิม่
อีก 3 แห่ง ที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุดรธานี และจังหวัด
ตาก ที่เป็นที่ตั้งของโรงงานอีกด้วย
ในปี 2563 บริษัทฯ มีเป้าหมายมุ่งเน้นขยายการผลิตต้นพันธุ์ วิจัยและพัฒนา
ที่ต้านทานโรคได้ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีการร่วมมือกับแหล่ง
วิ จั ย พั ฒ นา มู ล นิ ธิ พั ฒ นามั น ส�ำปะหลั ง ในการขยายพั น ธุ ์
ต้นพันธุ์แวกซี่สายพันธุ์ใหม่ โดยลักษณะทางพืชไร่ของพันธุ์
แวกซี่ใหม่นี้จะให้ผลผลิตและคุณภาพที่สูงขึ้นส่งผลให้มูลค่า
ของมันส�ำปะหลังเพิม่ สูงขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษทั ฯ
ในการส่งเสริมพัฒนาบทบาทของประเทศไทยในอุตสาหกรรม
มันส�ำปะหลังในระดับโลก โดยสามารถเพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจ
และมุ่งเน้นการส่งออกเป็นส�ำคัญ
พันธุ์มันส�ำปะหลังแวกซี่ (Waxy)
มีลักษณะเป็นแป้งข้าวเหนียว สามารถนําไปใช้ใน
อุ ต สาหกรรมเฉพาะที่ ต ้ อ งการแป้ ง เปี ย กที่ มี ค วาม
คงตัวสูง โดยถือเป็นเป็นนวัตกรรมสินค้าเกษตรของ
ประเทศไทย และก่อให้เกิดการเพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจ
แก่ประเทศ
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กด้วยความรั
ารจัดหาวัตถุดิบ
บผิดชอบ
ในปี 2562 บริษัทฯ มีลานมันเคลื่อนที่ (Root Stations)
ทั้งหมด 4 แห่ง และมีเป้าหมายจะเพิ่มเป็น 5 แห่งในปี 2563
โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อได้รับหัวมันสดโดยตรงจากเกษตรกร
เข้าสูโ่ รงงานมากขึน้ นอกจากนีย้ งั สามารถสร้างความน่าเชือ่ ถือ
และรักษาสัมพันธภาพทีด่ กี บั เกษตรกร โดยบริษทั ฯ มีนโยบาย
รับซื้อวัตถุดิบด้วยราคายุติธรรมตามปริมาณแป้ง ผ่านระบบ
บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ทัง้ นีน้ อกจากบริษทั ฯ สามารถลดต้นทุน
หัวมันแล้ว ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายและเวลาของเกษตรกร
ท�ำให้เกษตรกรเดินทางสะดวกขึ้น มีความสะดวกสบายใน
การเข้ามาขายมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งปี 2562 บริษัทฯ สามารถ
รับซื้อหัวมันสดผ่านลานมันเคลื่อนที่ได้มากกว่า 120,000 ตัน
จากสมาชิกเกษตรกรกว่า 6,000 ราย หรือคิดเป็น 10% ของ
ปริมาณหัวมันสดทั้งหมดที่บริษัทฯ ต้องการทั้งปี

การพัฒนาเกษตรกร

ด้วยตระหนักดีว่าการจัดหาวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพของ
บริษทั ฯ นอกจากการมุง่ เน้นไปทีก่ ารจัดหาวัตถุดบิ ทางการเกษตร
เรายังตระหนักถึงความจ�ำเป็นในการบริหารจัดการวัตถุดิบ
ประเภทอื่น ตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ คลังสินค้า ไปจนถึงการขนส่ง
บริษัทฯ ได้มีการก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการวัตถุดิบ
หลักเชิงกลยุทธ์ เช่น การส�ำรวจแหล่งผลิตวัตถุดบิ หลักทีส่ �ำคัญ
ของบริษัทฯ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์บริหารจัดการการจัดหา
วัตถุดิบเข้าสู่โรงงานให้เพียงพอกับการผลิตทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต

ลานมันเคลื่อนที่

•  สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเกษตรกร
•  ได้รับหัวมันสดที่มีคุณภาพสุงโดยตรงจากเกษตรกร
•  วัตถุดิบที่ยั่งยืน
•  ระบบบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยราคายุติธรรม
บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED
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การพัฒนาส่งเสริมเกษตรกร

การพัฒนาเกษตรกร

เราให้ความส�ำคัญกับสมาชิกเกษตรกรมากกว่าคู่ค้าทางธุรกิจ
และเรามุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมสมาชิกเกษตรกรของ
เราในการท�ำการเกษตรสมัยใหม่ (Modern Farming) ด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้การสนับสนุนอย่างเป็นระบบ เช่น
การบริหารจัดการน�้ำ การพัฒนาพันธุ์มัน และระบบการขนส่ง
มันเข้าโรงงาน รวมถึงการให้ความรู้ด้านการท�ำการเกษตร
อย่างถูกต้อง เพื่อให้สมาชิกเกษตรกรมีผลผลิตต่อไร่และ
ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น สามารถพัฒนาได้ตามมาตรฐานในระดับ
สากล บริษัทฯ เชื่อว่าการพัฒนาคู่ค้าธุรกิจ ให้เติบโตไปด้วย
กัน สามารถสร้างพื้นฐานการด�ำเนินธุรกิจที่มั่นคง เราจึงให้
ความส�ำคัญกับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ควบคู่
ไปกับการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันกับคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อ
เพิม่ ขีดความสามารถทางการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบและ
ยกระดับผลิตผลทางการเกษตร อันจะน�ำไปสู่การเสริมสร้าง
ความมั่นคงแก่อุตสาหกรรมเกษตรในระยะยาว

ไทยวา สร้างและส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่
ตามหลัก Good Agricultural
Practices (GAP)

โครงการจิตอาสา
โครงการ จิตอาสา ปลูกป่า ปล่อยปลา สู่ชุมชน
ไทยวาร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม และผูน้ �ำชุมชน
ร่วมท�ำกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า และปล่อยปลา
โดยมีทา่ น พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เป็นประธาน ที่อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ไทยวา จัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน
และสร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกร

ไทยวา ยืนเคียงข้างเกษตรกร
รับซื้อขายหัวมันด้วยราคายุติธรรม
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โครงการแปลงใหญ่ประชารัฐ เกษตรสมัยใหม่
ไทยวา ขอบคุณชาวไร่
ไทยวามุง่ มัน่ ในการจัดหาวัตถุดบิ อย่างยัง่ ยืน และสร้างการ
มีส่วนร่วมของเกษตรกร ผ่านการจัดงาน ไทยวา ขอบคุณ
ชาวไร่ ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกในปี 2562 ส�ำหรับเกษตรกรใน
พืน้ ทีอ่ �ำเภอพิมาย และอ�ำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
และอ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในต้นปี 2563

การพัฒนาเกษตรกร

จากความส�ำเร็จของโครงการแปลงใหญ่ประชารัฐ เกษตร
สมั ย ใหม่ มั น ส�ำปะหลั ง ไทยวามี ค วามมุ ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจในการ
ขับเคลื่อนนโยบายส�ำคัญ เป็นแรงปลักดันเพื่อขับเคลื่อนภาค
การเกษตรไทยไปสู่อนาคตอย่างมั่นคง และยั่งยืน โดยได้เข้า
ร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ปี 2559 ที่ต�ำบลนิคมสร้างตนเอง อ�ำเภอ
พิมาย จังหวัดนครราชสีมา เริ่มจากเนื้อที่ประมาณ 1,740 ไร่
โดยมีเป้าหมายจัดฝึกอบรมให้ความรูแ้ ละสนับสนุนให้เกษตรกร
สามารถลดต้นทุนในการปลูกและเพิ่มผลผลิตในการปลูกจาก
การใช้ระบบนำ�้ หยดและการปลูกโดยแบบธรรมชาติ (ใช้นำ�้ ฝน)
ใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี ทีไ่ ด้รบั จากการถ่ายทอดสร้างต้นแบบ
แปลงใหญ่มนั ส�ำปะหลัง เพือ่ ขยายผลความส�ำเร็จสูช่ มุ ชนอืน่ ๆ
ทั้งนี้ ในปี 2562 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นจากพื้นที่
ประมาณ 2,400 ไร่ ในปี 2561 เป็นประมาณ 3,600 ไร่ โดยมี
ผลผลิตต่อไร่ที่สูงกว่าเดิม จาก 4.5 ตัน/ไร่ เป็น 5 ตัน/ไร่ หรือ
มีผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 11

บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
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ถ่ายทอดเทคโนโลยี
วันถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้ความรู้เกษตรกร
โครงการถ่ายทอดความรูเ้ กษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริม
เกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐ ปี 2562 จัดขึน้ ทีอ่ �ำเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา และอ�ำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อให้เกษตกรได้รับความรู้เทคนิคการเพาะปลูกเพื่อให้
ผลผลิตต่อไร่ที่ดีขึ้น และมีรายได้ที่สูงขึ้น

การพัฒนาเกษตรกร

ร่วมกับ CIAT จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่
เกษตรกรชาวลาว ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (สปป.ลาว) เพื่อให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับชนิด
ของปุ๋ย ไวรัส CMV และโรคพืชต่างๆ นอกจากนี้ยัง
ถือว่าเป็นการแนะน�ำบริษัทฯ ให้แก่เกษตรกรในประเทศ
สปป.ลาว อีกด้วย
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Workshop
การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ส�ำหรับเกษตรกรในพื้นที่อ�ำเภอพิมาย
และอ�ำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
และพื้นที่อ�ำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

สมาชิกชาวไร่มันส�ำปะหลังกลุ่มเกษตรกรชาวไร่ไทยวา
บริษัทฯ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคนิคด้านการ Mobile Application
ปลูกและการเพิ่มผลผลิตมันส�ำปะหลังอย่างถูกต้อง รวมถึง
สนับสนุนท่อนพันธุ์มันส�ำปะหลังที่มีมาตรฐานรับรองให้แก่
เกษตรกรที่เป็นสมาชิกชาวไร่มันส�ำปะหลังของไทยวา ในปี
2562 บริษัทฯ ได้มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่สมาชิก
ไทยวา เช่นเรื่องการเพิ่มผลผลิตโดยการปรับปรุงดิน การใช้
ต้นพันธุ์ที่ได้รับการรับรอง และการใช้เครื่องจักรสมัยใหม่
รวมถึงการใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อติดตามสภาพอากาศ
และการเพาะปลูก โดยมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมการอบรม
มากกว่า 250 ราย ในพื้นที่รอบโรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์
การพัฒนาเกษตรกร

ปัจจุบันมีจ�ำนวนเกษตรกรเข้าร่วมเป็นสมาชิกไทยวาทั้งหมด
เพิ่มขึ้นจาก 120 คน เป็น 380 คน และมีเป้าหมายเพิ่ม
ผลผลิตต่อไร่จาก 4.5 ตัน/ไร่ เป็น 5.5 ตัน/ไร่ หรือมีผลผลิต
เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 ซึ่งจะท�ำการเก็บเกี่ยวในปี 2563 นี้

แอพพลิเคชั่นมือถือส�ำหรับเกษตรกร (รีคัลท์)
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกมันส�ำปะหลัง รวมถึงข้อมูล
แนวทางการจัดการดินเพือ่ การปลูกพืช การพยากรณ์เตือน
สภาพอากาศทีจ่ ะเกิดขึน้ และการเตือนการระบาดของศัตรู
พืชทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการท�ำเกษตรเพือ่ เป็นประโยชน์ใน
การวางแผนท�ำการเกษตรและการตัดสินใจ
กลุ่มเกษตรกรชาวไร่ไทยวา

จ�ำนวนพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่)
จ�ำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (คน)
ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย (ตัน/ไร่)
จ�ำนวนเกษตรกรเข้าร่วมการอบรม (คน)
ศูนย์การเรียนรู้มันส�ำปะหลัง (Tapioca Learning Corner)
สนับสนุนปุ๋ยหมักและวัสดุปรับปรุงดินให้กับสมาชิกเกษตรกร (ตัน)

2561

2562

2,500
120
4.5
200
0
370

6,800
380
5.5
250
3 แห่ง
3,400
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โครงการเพิ่มผลผลิตมันส�ำปะหลัง จาก 5 ตัน สู่ 8 ตัน ต่อไร่

การพัฒนาเกษตรกร

บริษทั ฯ ได้จดั โครงการอบรมให้ความรูใ้ นการปลูกมันส�ำปะหลัง
ให้ได้ผลผลิตดี มีคุณภาพสูง ให้รายได้เพิ่มขึ้น เป้าหมายหลัก
เพื่อเพิ่มผลผลิตมันส�ำปะหลัง จาก 5 ตัน สู่ 8 ตันต่อไร่ รวมถึง
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการติดตามผลการเพาะปลูก โดยมี
การจัดโครงการขึ้นที่อ�ำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา และ
อ�ำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ภายในงานมีการให้ความรู้โดย
วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับเทคนิคการ
ปลูกมันส�ำปะหลังเชิงวิชาการ และวิทยากรจากบริษัท รีคัลท์
เรื่องการใช้แอพพลิเคชั่นมือถือ เพื่อติดตามแปลง และสภาพ
อากาศ รวมถึงการสาธิตการใช้เครือ่ งจักรสมัยใหม่ ในการเพาะ
ปลูกจริงในแปลงสาธิตอีกด้วย

สนับสนุนปุ๋ยหมักสูตรไทยวา

สนับสนุนเครื่องเพาะปลูกมันส�ำปะหลัง

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ สนับสนุนการ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ได้แก่ การใช้พืชปุ๋ยสด โดยบริษัทฯ มี
โครงการหมักปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หรือ “ปุ๋ยหมักไทยวา” โดย
ผลิตจากของเสียจากการผลิต เช่นเปลือกดินมันส�ำปะหลัง และ
ตะกอนเหลือจากบ่อบ�ำบัดน�้ำเสีย เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้
เกษตรกร ในปี 2562 บริษัทฯ มีการแจกจ่ายปุ๋ยหมักและวัสดุ
ปรับปรุงดินสู่เกษตรกรเป็นจ�ำนวน 3,400 ตัน
นอกจากนี้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ท�ำการพัฒนาแปลงต้นแบบ
ของการเพิ่มผลผลิตมันส�ำปะหลัง จาก 5 ตัน สู่ 8 ตัน ต่อไร่
ที่ อ�ำเภอศรี ธ าตุ จั ง หวั ด อุ ด รธานี และมี ก ารจั ด ท�ำจั ด ท�ำ
อินโฟกราฟิกและคลิปวีดีโอ เรื่อง “ปลูกมันส�ำปะหลังให้ได้
ผลผลิตสูง คุณภาพดี มีก�ำไรด้วยตัวคุณ” ในแบบฉบับของ
ไทยวา โดยแบ่ ง วิธีก ารปลูก ออกเป็น 4 ขั้นตอน คือการ
เตรียมดินก่อนปลูก การปลูกและดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว
ผลผลิตคุณภาพ และการส่งหัวมันสดขายไทยวา
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สนับสนุนเครื่องเตรียมดิน

TWPC Tapioca
Cultivation Model

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

ต้นแบบการเพาะปลูกมันสําปะหลัง
เพื่อเพิ่มผลผลิตจาก 5 สู่ 8 ตัน/ไร่

การพัฒนาเกษตรกร

Planting with High yiled
varieties เลือกพันธุ์ให้เหมาะสม
ตามค�ำแนะน�ำ เพื่อให้ผลผลิตสูง

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

Plowing the soil for
approximately 40 cm.
deep for roots expansion
ไถเตรียมดินให้ลึกประมาณ 40 ซม.
เพื่อการเจริญเติบโตเต็มที่ของ
หัวมันได้
Spraying liquid fertilizer and micro
nutrient fertilizer that are adequate
for suitable age and growth of cassava
roots การจัดการปุ๋ยให้เหมาะสมตามอายุ
และการ เจริญเติบโตของมันสําปะหลัง
โดยให้ปุ๋ยตามสูตรธาตุอาหารหลัก และให้ปุ๋ย
ทางใบเพื่อเสริมจุลธาตุ

Using automatic planting
machines for uniform planting
ปลูกด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ
เพื่อให้การปลูกมีความสม่ําเสมอ

บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED
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โครงการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
E-Money Card

การพัฒนาเกษตรกร

บริษัทฯ เปิดรับให้เกษตรกรท�ำการลงทะเบียนในการจองคิว
ขายหัวมันส�ำปะหลังล่วงหน้า “เกษตรกรสุขใจ ขายได้ฉับไว
ไม่ต้องรอนาน” ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ ก�ำลั ง พั ฒ นาระบบ Mobile
Application ในการจองคิว เพือ่ ให้เกษตรกรมัน่ ใจในการปลูก
มันส�ำปะหลังและมีตลาดรับซือ้ ทีแ่ น่นอน โดยบริษทั ฯ สามารถ
วางแผนการรับซือ้ หัวมันส�ำปะหลังให้เป็นไปตามแผนงานอย่าง
ต่อเนือ่ ง โดยระบบจองคิวในการขายหัวมันส�ำปะหลัง การเก็บ
ข้อมูลการเพาะปลูก และการจ่ายเงินค่าหัวมันส�ำปะหลังผ่าน
ระบบ E-Money Card ของธนาคารทีบ่ ริษทั ฯ เข้าร่วมโครงการ
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นอกจากนี้ ณ ปัจจุบัน มีการใช้ระบบบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
และระบบลงทะเบี ย นในการจองคิ ว ขายหั ว มั น ส�ำปะหลั ง
ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วทีโ่ รงงานแป้งมันส�ำปะหลัง ทีอ่ �ำเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา และโรงงานแป้งมันส�ำปะหลัง ที่อ�ำเภอ
ท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีจ�ำนวนผู้ใช้งานบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจ�ำนวน 2,888 คน ซึ่งบริษัทฯ จะขยาย
โครงการนี้ไปโรงงานอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

กโรงงาน
ารพัฒนา
&

การพัฒนาโรงงาน & ชุมชนสีเขียว

ชุมชนสีเขียว

นอกจากการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญ
ที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนร่วมกับชุมชน โดย
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน ตั้งแต่ระบบการจัดการโรงงานเพื่อไม่ให้กอ่ เกิด
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้พลังงานสะอาด
เช่น พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ระบบน�้ำและการบ�ำบัดน�้ำเสียที่
มีประสิทธิภาพ และระบบก๊าซชีวภาพซึ่งเป็นแหล่ง
พลังงานหมุนเวียน และพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริม
ความยั่งยืนแก่ชุมชนด้วย นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นที่
จะให้การสนับสนุนด้านการศึกษา เงินทุน และการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น ท�ำให้เราได้มีบทบาทในการ
ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนในระยะยาวอีกด้วย
บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED
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ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
Implement Risk
assessment

Implement Pilot
plant safety
standard

บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส�ำคั ญ เรื่ อ งความปลอดภั ย ฯ ทั้ ง ในส่ ว น
บุคคลและกระบวนการผลิตอยู่เสมอ เพื่อให้พนักงานรวมถึง
คู่ค้าธุรกิจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการท�ำงาน โดยการ
ปฏิบัติตามพื้นฐานของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล
รวมถึงมาตรฐานข้อก�ำหนด และนโยบายของบริษัทฯ เพื่อ
ป้องกันความเสีย่ งด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อม ในการท�ำงาน สร้างต้นแบบของผูน้ �ำทีด่ แี ละการสร้าง
จิตส�ำนึกความรับผิดชอบต่อองค์กร และส่งเสริมให้บุคคลากร
มีความพึงพอใจในการท�ำงานในระยะยาว

SHE regulation
compliance

Embed Zero
accident culture

ความเสี่ยงและโอกาส ครอบคลุมตลอดกระบวนการปฏิบัติ
งาน รวมถึงการน�ำผลจากกระบวนการเหล่านี้ไปพัฒนาการ
บริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมต่อไป

การพัฒนาโรงงาน & ชุมชนสีเขียว

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้าน SHE ตามที่กฎหมายก�ำหนดและตาม
ที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการความปลอดภัยฯ มีการ
ประชุมติดตามผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำทุกเดือน พร้อม
ทั้ ง สื่ อ สารผลการประชุ ม คณะกรรมการความปลอดภั ย ฯ
ให้ พ นั ก งานและผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ รั บ ทราบความคื บ หน้ า ใน
ประเด็นด้าน SHE อย่างสม�่ำเสมอ โดยปัจจุบันคณะกรรมการ
ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการ
เพื่ อ ผลั ก ดั น การเป็ น องค์ ก รที่ ป ราศจากอุ บั ติ เ หตุ บริ ษั ท ฯ ท�ำงานมีตัวแทนมาจากทุกโรงงานในเครือของบริษัท ไทยวา
มีการก�ำหนดนโยบานและก�ำหนดให้ทุกหน่วยงานด�ำเนิน จ�ำกัด มหาชน
งานตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัย ให้สอดคล้องตามกฎหมาย (Law Compliance) บริ ษั ท ฯ ก�ำหนดตั ว ชี้ วั ด ผ่ า นข้ อ มู ล สถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ
และมาตรฐานชี ว อนามั ย (SHE Standard) โดยมี ค ณะ ทีม่ อี ตั ราความถีก่ ารบาดเจ็บ (Lost-Time Injury Frequency
กรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม Rate) อัตราความรุนแรงการบาดเจ็บ (Incident Severity
ในการท�ำงาน (SHE Committee) ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทน Rate) และข้อมูลสถิตกิ ารเสียชีวติ จากการด�ำเนินงาน (Fatality)
ผู้บริหารระดับสูงท�ำหน้าที่ประธานในคณะกรรมการความ อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการวัดผลและติดตามการด�ำเนินงาน
ปลอดภัยฯ และกรรมการท่านอื่นๆ ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลและ ด้านความปลอดภัย เพื่อน�ำมาวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพของ
บริหารงานให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานภายใต้ขอ้ ก�ำหนดของ กระบวนการด�ำเนินงานในทุกขั้นตอน โดยบริษัทฯ มีข้อมูล
ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย OHSAS สถิติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
18001 และ TIS 18001 เพื่อด�ำเนินงานในด้านดังกล่าวอย่าง การท�ำงาน ดังนี้
สม�่ำเสมอ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการประเมิน

อัตราความถี่การบาดเจ็บ (LTIFR)
อัตราความรุนแรงการบาดเจ็บ (ISR)
ข้อมูลสถิติการเสียชีวิตจากการด�ำเนินงาน (Fatality)
วิธีการค�ำนวณการบาดเจ็บ
• Incident Frequency Rate = N*1,000,000/MH
• Incident Severity Rate = DL*1000,000/MH
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2561

2562

2563

14.25
65.4
0

9.7
13.1
0

อุบัติเหตุทุกประเภทลดลง 50%
เทียบกับปี 2562 และอุบัติเหตุ
เป็นศูนย์ภายในปี 2568

N = จ�ำนวนรายผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการท�ำงานทั้งหมด
DL = จ�ำนวนวันที่หยุดงานจากการบาดเจ็บ
MH = จ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงานทั้งหมดของหน่วยงานนั้น

จ�ำนวนอุบัติเหตุทั้งหมดของปี 2561 - 2562
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการพัฒนาและเสริมสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรด้วยการ
จัดการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการท�ำงานให้แก่พนักงานทุกระดับ
และพนักงานรายวัน

No lost

Y2019

หลักสูตรการฝึกอบรมทั้งหมดในปี 2562

การพัฒนาโรงงาน & ชุมชนสีเขียว

1. การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
2. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานส�ำหรับลูกจ้างใหม่
3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงานระดับหัวหน้างานบริหาร
4. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
5. ความปลอดภัยในการท�ำงานในที่อับอากาศ
6. การดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ
7. ความปลอดภัยในการท�ำงานกับสารเคมีอันตราย
8. ความปลอดภัยในการท�ำงานกับนั่งร้านและที่สูง
9. ความปลอดภัยในการท�ำงานกับระบบ LOTO (Lock Out Tag out)
10. จิตส�ำนึกความปลอดภัยในการท�ำงาน (Safety awareness)
11. การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยด้วย KYT (Kiken Yoshi Training)
12. ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015)
ซึ่งการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้งหมดจะครอบคลุมตามข้อก�ำหนดของกฎหมายและหลักสูตรเสริมสร้างความปลอดภัยที่
เกีย่ วข้อง ทัง้ ในเรือ่ งการเสริมสร้างความเข้าใจในเรือ่ ง SHE Standard แนวปฏิบตั สิ �ำหรับการบริหารจัดการ ความเสีย่ งหลักตาม
ทีก่ ฎหมายก�ำหนด รณรงค์สร้างการรับรูม้ าตรการป้องกันด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานเพือ่
ลดการประสบอันตรายของลูกจ้าง เช่น หลักสูตรกิจกรรมการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการ
ท�ำงาน หลักการใช้ในระบบ บริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 HACCP GMP หลักปฏิบัติสุขอนามัยส่วนบุคคล การสุขาภิบาล
โรงงาน เป็นต้น
อัตราส่วนของผู้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ในปี 2562 และเป้าหมายปี 2563 เป็นดังนี้
ความปลอดภัยตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย เช่น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงาน
การดับเพลิงเบื้องต้น
การส่งเสริมความปลอดภัย เช่น จิตส�ำนึกความปลอดภัย การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย

2561

2562

>90%

100%

>30%

>40%

บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
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อบรม
อบรมจิตส�ำนึกความปลอดภัยและการสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยโดย KYT (Kiken Yoshi Training)

ส่งเสริมสุขภาพ
โครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดีผ่านกิจกรรม
“ลดน�้ำหนัก พักอ้วน”

การพัฒนาโรงงาน & ชุมชนสีเขียว

ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในโรงงาน

Road Safety Network
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมกับองค์กรสถานีต�ำรวจภูธร
ท่าคันโท และหน่วยกู้ภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดอบรมให้
ความรู้แก่บุคคลภายนอกโรงงาน เช่นเกษตรกรชาวไร่ใน
เครือข่ายและชุมชน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การเสริมสร้างวินัยการจราจรรวมทั้งปฏิบัติตามกฏจราจร
และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยมีการจัดอบรมขึ้นครั้ง
แรกเมื่อปี 2562
จัดอบรมโครงการ Road Safety Network ให้แก่เกษตรกร
ชาวไร่ในเครือข่ายและชุมชน
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กตลอดกระบวนการผลิ
ารใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ต
บริษัทฯ ได้มีการก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการประเมิน
และพัฒนาการด�ำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ระบบ
การจัดการโรงงานเพื่อไม่ให้ก่อเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ควบคู่ไปกับการให้ความร่วมมือกับองค์กรระดับประเทศ เช่น
พลังงานแสงอาทิตย์เพือ่ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ระบบน�้ำและการบ�ำบัดน�้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ และระบบ
ก๊าซชีวภาพซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน เพื่อยกระดับ
อุตสาหกรรมและสังคมให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยัง่ ยืน ตลอดจน
มีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานและมาตราฐาน
อนุรักษ์พลังงาน
บริษทั ฯ ได้เลือกใช้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบ Covered Lagoon
Bio Reactor (CLBR) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้ถูกพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพสูง มีเสถียรภาพ และมีค่าใช้จ่ายในการควบคุม
ระบบตำ�่ สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ได้ทงั้ การผลิตก๊าซชีวภาพ
และบ�ำบัดน�้ำเสียไปพร้อมกัน ซึ่งโครงการดังกล่าวนอกจากจะ
เป็นการลดต้นทุนการผลิตที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อบริษัทฯ
แล้ว ยังเป็นการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
สูงด้วย โดยมีประโยชน์ด้านการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
เช่น คุณภาพน�้ำเสียที่ผ่านระบบ CLBR จะมีค่าความเข้มข้น
ของสารประกอบอินทรียล์ ดลงร้อยละ 95-97 ช่วยลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ลดปัญหาเรือ่ งกลิน่ เหม็น และสุขอนามัยของ
พนักงานและชุมชนใกล้เคียงดีขึ้น

Waste
Management
Machine
Performance
Energy
Usage
Efficiency

Water
Management

การพัฒนาโรงงาน & ชุมชนสีเขียว

ในปัจจุบัน อุณหภูมิโลกเฉลี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ ไ ด้ จากวิ ก ฤตการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
อั น เนื่ อ งมาจากสภาวะเรื อ นกระจก โดยมี ส าเหตุ ห ลั ก มา
จากการเพิ่มของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาธรรมชาติ
อันอุดมสมบูรณ์เป็นปัจจัยส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และพัฒนาสังคม

ฟุตฟริ้นท์ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จากองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก และมาตรฐาน มอก. 14001-2548
(ISO 14001:2004) ซึ่งเป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
Environmental Management System มีวตั ถุประสงค์เพือ่
ให้องค์กรตระหนักถึงความส�ำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ
โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษ (Prevention of Pollution)
และการปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ มีการด�ำเนิน
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม
ประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้
รับการรับรองให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 (ระบบสีเขียว)
ซึ่งเป็นระบบที่แสดงศักยภาพของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จากกระทรวงอุตสาหกรรม

การพั ฒ นานวั ต กรรมและเทคโนโลยี ข องเครื่ อ งจั ก รเพื่ อ
สิ่งแวดล้อม ไม่เพียงช่วยเพิ่มข้อจ�ำกัดและเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางธุรกิจ หากยังมีสว่ นช่วยยกระดับความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องสังคม
ตลอดจนรักษาสมดุลของสิง่ แวดล้อมและระบบนิเวศ นอกจาก
นี้บริษัทฯ ยังร่วมมือกับคู่ค้าทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งมั่นค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรม
อย่างหลากหลาย ทัง้ ด้านประสิทธิภาพของเครือ่ งจักร ตลอดจน
การบริหารจัดการในการด�ำเนินโครงการลดการใช้พลังงานและ กระบวนการผลิต ภายใต้จุดมุ่งหมายในการส่งเสริมดุลยภาพ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายใต้เครือ่ งหมายรับรองคาร์บอน ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
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การพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องจักร
และกระบวนการผลิต
จากนโยบายการบริหารจัดการในการด�ำเนินโครงการลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตัวอย่างหน่วยค�ำนวณ
หลักที่เราใช้ในการวัดประสิทธิภาพด้านพลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คือความเข้มข้นหรือประสิทธิภาพในการใช้
พลังงาน โดยการเปรียบเทียบปริมาณลดการใช้น�้ำมันเตาในการผลิตต่อปริมาณการผลิต

ปริมาณน�้ำมันเตาที่บริษัทฯ ใช้ลดลง (ลิตรต่อตันแป้ง)

0.55
2561

0.40
2562

0.36
2563

บริษัทฯ มีนโยบายการเลิกใช้ก�ำมะถันก้อน (Sulfur) ในกระบวนการผลิต เป้าหมายเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศจากการ
เผาไหม้ ลดอันตรายที่ส่งผลต่อสุขภาพของพนักงานในโรงงาน และสามารถควบคุมการผลิตได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในปี
2562 บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนการใช้ก�ำมะถันก้อนเป็นก�ำมะถันน�้ำ (โซเดียมไบซัลไฟท์) ได้ร้อยละ 100
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• โครงการประหยัดพลังงานความร้อน
(ประหยัดพลังงานไอน้�ำ เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน)

บริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนโครงการหรือรับรองปริมาณก๊าซเรือน
กระจก ที่จัดตั้งขึ้นโดยโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (อบก) ตั้งแต่ปี 2560 เพื่อวัดความสามารถในการ
ลดก๊าซเรือนกระจกของโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส ที่อ�ำเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา โดยมีการด�ำเนินโครงการที่สอดคล้องกับ
มาตรฐาน ISO 14064-2 และการทวนสอบโครงการภายใต้
มาตรฐาน ISO 14064-3 โดยมีเป้าหมายเพื่อ ช่วยลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุส�ำคัญของภาวะโลก
ร้อน มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน นอกจากนี้บริษัทฯ
มีเป้าหมายจะขอรับรอง T-VER ส�ำหรับโรงไฟฟ้าชีวภาพ อีก
3 แห่งที่อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี, อ�ำเภอท่าคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์ และอ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ภายในปี 2564

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปรับปรุงเพื่อเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งานความร้ อ นด้ ว ยวิ ธี อุ ด หนุ น
ผลประหยัด (DSM) โดยได้รับการสนับสนุนจาก กรมพัฒนา
พลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน กระทรวงพลั ง งาน
ในการด�ำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน โดยการตรวจวัดและ
วิ เ คราะห์ ผ ลประหยั ด พลั ง งานที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ของที่ ป รึ ก ษา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด
พลั ง งาน (M&V Unit) ที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาให้ ก าร
สนับสนุนโครงการส่งเสริมการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานความร้อนด้วยวิธีอุดหนุนผลประหยัด (DSM)
ได้ให้ความเห็นชอบ โดยที่ปรึกษาได้สรุปผลประหยัดและ
จ�ำนวนเงินที่จะได้รับการสนับสนุนจริง

บริษัทฯ มีเป้าหมายด�ำเนินโครงการ Carbon Footprint
ในกระบวนการผลิ ต ภายในปี 2564 โดยมี ข อบเขตการ
ประเมินแบบ CFO คือประเมินตั้งแต่การรับวัตถุดิบเข้ามาใน
กระบวนการผลิตจนถึงสิ้นสุดกระบวนการผลิต ก่อนส่งมอบ
สินค้า เพื่อท�ำให้บริษัทฯ ทราบถึงประสิทธิภาพการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจก เพื่อน�ำมาพัฒนา
ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง
สำ�หรับโครงการ T-VER หรือ Methane Recovery
from Wastewater ที่อ�ำ เภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
บริษัทฯได้รับการรับรองว่าสามารถลดปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกลงได้ 49,145 tCo2e ต่อปี
และสามารถขาย Carbon Credit ให้กับลูกค้าได้

การพัฒนาโรงงาน & ชุมชนสีเขียว

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

จากการด�ำเนินมาตรการ และเข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมการ
ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานความร้อนด้วย
วิธีอุดหนุนผลประหยัด (DSM Heat) กับกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน บริษทั ฯ สามารถประหยัดปริมาณ
พลังงานความร้อนได้เท่ากับ 36,289.45 MMBTU ต่อปี (หรือ
38,285,370 MJ ต่อปี) ซึ่งสามารถคิดเป็นถ่านหินที่ประหยัด
ได้จากการด�ำเนินมาตการ เท่ากับ 2,129 ตันต่อปี คิดเป็นเงิน
ค่าถ่านหินที่ประหยัดได้ 5,323,356.78 บาทต่อปี
จากการด�ำเนินมาตรการ และเข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมการ
ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานความร้อนด้วย
วิธีอุดหนุนผลประหยัด (DSM Heat) กับ กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ท�ำให้ได้รับเงินสนับสนุน จากผล
ประหยัดที่ประหยัดได้ 36289.45 MMBTU (1MMBTU
ละ 70 บาท) คิดเป็นเงิน เท่ากับ 2,540,261.50 บาท
บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED
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• โครงการเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด 		
Light Emitting Diode (LED)
บริษัทฯ มีนโยบายในการการประหยัดพลังงาน โดยเป้าหมาย
ที่จะเปลี่ยนเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด LED ภายใน
โรงงานทั้งหมดภายในปี 2563 ซึ่งหลอด LED ในความสว่าง
เท่ากัน จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า แต่กินไฟน้อยกว่า
โดยหลอด LED ใช้พลังงานต�่ำกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์
ประมาณหนึ่งเท่าตัว ส่งผลให้สามารถประหยัดเงินประมาณ
ประมาณครึ่งนึงเมื่อเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ โดยใน
ปี 2562 บริษัทฯ สามารถประหยัดค่าไฟจากโครงการเปลี่ยน
หลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด LED ทั้งหมด ที่โรงงานพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา และโรงงานท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
เท่ากับ 117,870 บาท

หลอด LED โดยเฉลี่ยแล้วมีอายุการใช้งาน สูงสุดถึง 50,000
ชั่วโมง หรือประมาณ 5 ปี ขึ้นไป และสามารถประหยัดค่าไฟได้
ประมาณครึ่งนึงเมื่อเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ หรือประหยัด
ค่าไฟได้ถึง 10 เท่า เมื่อเทียบกับหลอดไส้ นอกจากนี้วัสดุที่ใช้การ
ผลิตหลอด LED ก็สามารถน�ำมา Recycle ได้หมด ท�ำให้หลอด
LED เป็นหลอดทีช่ ว่ ยลดโลกร้อน และอนุรกั ษ์พลังงานอย่างแท้จริง

การพัฒนาโรงงาน & ชุมชนสีเขียว

หลอด LED
1 Watt
3 Watt
5 Watt
7 Watt
9 Watt
12 Watt
15 Watt
18 Watt
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หลอด Fluoresent

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

3 Watt
7 Watt
11 Watt
15 Watt
19 Watt
25 Watt
31 Watt
36 Watt

หลอด Tungsten

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

15 Watt
35 Watt
50 Watt
70 Watt
90 Watt
120 Watt
150 Watt
180 Watt

เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงาน
จึ ง อยากเป็ น ตั วแทนที่จ ะแนะน�ำให้กับ โรงงานทั่ว ๆ ไปได้
เห็น และ ตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานและช่วยลดปัญหา
สิ่งแวดล้อมให้กับโลก ผ่านการจัดท�ำโครงการ Solar Roof
Top ขึน้ ทีแ่ รกทีโ่ รงงานวุน้ เส้น อ�ำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม ปี 2562 เนือ่ งจาก“พลังงานแสงอาทิตย์”
เป็นกระแสพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนทีใ่ ช้แล้วเกิดขึน้
ใหม่ได้ตามธรรมชาติ เป็นพลังงานที่สะอาดและสามารถท�ำได้
ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ รวมไปถึงในบ้านทัว่ ไป ผ่าน
ระบบ Solar Roof คือการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็น
พลังงานไฟฟ้าทีป่ ราศจากมลพิษ และเป็นพลังงานทีม่ ศี กั ยภาพ
สูง เพื่อลดการใช้พลังงานลง และ เป็นการหาพลังงานทดแทน
เข้ามาเสริม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงงานและชุมชน
ภายใต้ แ นวคิ ด ของการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานตามนโยบายของ
บริษทั ฯ เริม่ จากโรงงานแป้ง ทัง้ ส่วนของโรงงานผลิตวุน้ เส้นได้
เริ่มหาวิธีการต่างๆ ที่จะลดการใช้พลังงานลง และหาพลังงาน
ทดแทนเข้ามาเสริม ลดใช้พลังงานจากฟอสซิลโดยการผลิตไบ
โอแก๊สมาทดแทนการใช้น�้ำมันเตา ส่วนโรงงานบางเลน ได้ส่ง
เสริมให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยสร้าง Solar Roof ขึ้นมา
เพือ่ ตอบโจทย์เรือ่ งการอนุรกั ษ์พลังงาน ทีม่ อี ยู่ 2 ขัน้ ตอน ดังนี้

ขั้นตอนแรก
ขั้นตอนที่สอง
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• โครงการ Solar Roof Saving
ลดการใช้พลังงาน
หาพลังงานทดแทน เช่น จากพลังงาน
ชีวภาพ และ แก๊ส และรวมไปถึง
พลังงานแสงอาทิตย์

โดยพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นเรื่องของพลังงานสะอาด ไม่เป็น
พิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ มองว่าเป็นการตอบโจทย์และ
ยังเป็นการลดต้นทุนให้กบั บริษทั อีกด้วย โดย Solar Roof Top
สามารถลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 5 ล้านต่อปี หรือ
ประมาณร้อยละ 14 ของพลังงานที่ใช้ในโรงงานทั้งหมด ท�ำให้
สามารถลดต้นทุนในการผลิตลง และสามารถน�ำส่วนทีป่ ระหยัด
ได้ไปใช้ประโยชน์กับชุมชนโดยรอบโรงงานอีกด้วย
โดยตั้ ง แต่ เ ดื อ นกรกฎาคม จนถึ ง สิ้ น ปี 2562 โครงการ
Solar Roof Top สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าสะสมได้ทั้งหมด
675,187 kWh คิดเป็นเงินประมาณ 2.44 ล้านบาท (คิดเรตที่
ค่าไฟฟ้า 3.62 บาท/kWh) สามารถเทียบเท่า Carbon offset
2,200 Metric ton ต่อปีหรือเท่ากับการปลูกป่าสนพื้นที่ 220
Acre นอกจากนี้บริษัทฯ มีแผนที่จะสร้างระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ที่โรงงาน
แป้งมันส�ำปะหลังอีก 1 แห่งในอนาคตต่อไป
บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED
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• โครงการก๊าซเรือนกระจก ภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด • Environmentally friendly packaging
(Clean Development Mechanism : CDM)

จำ�นวนการใช้ Green Carton แทนกล่องกระดาษเดิม
2561
2562
เป้าหมายปี 2563

1.12 M. pieces
1.48 M pieces
1.5 M pieces

การลดก๊าซเรือนกระจกตามพันธกรณีผ่าน CDM

การพัฒนาโรงงาน & ชุมชนสีเขียว

ปัจจุบันโรงงานของไทยวา ที่อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้รับ
การรับรองด�ำเนินการโครงการ CDM จากองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก ตั้งแต่ปี 2556 และสามารถส่งมอบ
ได้ประมาณ 15,477 - 35,688 tCO2e โดยกลไกการพัฒนา
ที่สะอาด (Clean Development Mechanism) เรียก
โดยย่อว่า CDM เป็นกลไกหนึ่งที่ก�ำหนดขึ้นภายใต้พิธีสาร
เกียวโตเพื่อช่วยให้ประเทศอุตสาหกรรมซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มภาค
ผนวกที่ 1 (Annex I countries) สามารถบรรลุพนั ธกรณีในการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในช่วงปี พ.ศ. 2551 - 2555
ให้อยู่ในระดับที่ต�่ำกว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
ปี พ.ศ. 2533 ประมาณร้อยละ 5 โดยซื้อคาร์บอนเครดิตที่
ได้จากการท�ำโครงการ CDM ในประเทศกลุ่มนอกภาคผนวก
ที่ 1 (Non-Annex I countries) ทีเ่ รียกว่า Certified Emission
Reduction หรือเรียกโดยย่อว่า CERs เพือ่ น�ำไปหักลบปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
CERs คือ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่โครงการ CDM
สามารถลดได้ และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหาร
โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM Executive Board)
เรียกโดยย่อว่า CDM EB โครงการ CDM ต้องเป็นการด�ำเนิน
งานโดยความสมัครใจเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่ม
เติม จากการด�ำเนินการทั่วไป และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืนในประเทศทั้งในแง่ของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม สังคม
เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี
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ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการน�ำกล่อง green carton มาปรับใช้กับ
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าทั้งหมดร้อยละ 100
ซึ่งเป็นกล่องกระดาษที่ถูกคิดค้นเพื่อสิ่งแวดล้อม สามารถช่วย
ลดการใช้ทรัพยากรในการผลิตลดลงไม่นอ้ ยกว่า 25 กรัมต่อตา
รางเมตร โดยยังคงความสามารถในการรับน�้ำหนักเรียงซ้อน
และปกป้องสินค้าได้ดีขึ้นร้อยละ 4-25 เมื่อเทียบกับบรรจุ
ภัณฑ์ทั่วไป นอกจากนี้ยังได้รับการรับรอง SCG Eco Value
และ ISO 14021 แสดงถึงการเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
อย่างแท้จริง
บรรจุภัณฑ์ Green Carton บรรจุภัณฑ์กระดาษที่ถูกคิดค้น
และพั ฒ นามาจากแนวคิ ด รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มในเรื่ อ งของ
กระบวนการผลิตที่ใช้กระดาษน้อยลง มีน�้ำหนักเบา และยัง
ความแข็งแรงเทียบเท่า หรือมากกว่าเดิม ซึ่งช่วยลดต้นทุน
ในการผลิต การขนส่งสินค้า และช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์รักษ์
สิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้การรับรองจาก SCG
ECO VALUE ให้เป็นสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม และตอบสนอง
ความต้องการของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการด�ำเนินธุรกิจได้อย่าง
ยั่งยืน

การบริหารจัดการน้ำ�

บริษัทฯ ได้มีการจัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยงและก�ำหนด
แนวทางการบริหารจัดการด้านการใช้น�้ำเป็นประจ�ำทุกปีตาม
หลักการณ์ Water & Reuse to farm เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์
และก�ำหนดแนวทางการจัดการน�้ำให้เพียงพอและเหมาะสม
ตลอดจนประสานความร่วมมือไปยังคู่ค้าธุรกิจที่มีความเสี่ยง
ในการสนับสนุนการลดความเสีย่ งด้านการขาดแคลนนำ�้ พร้อม
ทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อรับฟังข้อกังวลเกี่ยวกับ
การใช้นำ�้ ด้วย เช่นโครงการผันนำ�้ ทีไ่ ด้รบั การบ�ำบัดจากโรงงาน
เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยวางระบบบ่อบ�ำบัดน�้ำเสียด้วย
วิธีธรรมชาติ การส่งเสริมการเพาะปลูกโดยใช้ระบบน�้ำหยด
แก่สมาชิกไทยวา นอกจากเป็นการส่งเสริมการเพาะปลูกของ
เกษตรกร ยังสามารถลดผลกระทบจากปัญหาการขาดน�้ำ
ท�ำการเกษตร ช่วงฤดูแล้ง ที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ชุมชนโดยรอบ
ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย

การพัฒนาโรงงาน & ชุมชนสีเขียว

ด้วยความส�ำคัญของทรัพยากรน�้ำต่อความต่อเนื่องในการ
ด�ำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ประกอบกับ
สถานการณ์ ภั ย แล้ ง ที่ ท วี ค วามรุ น แรงขึ้ น ทุ ก ปี อั น เป็ น ผล
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก บริษัทฯ จึง
ให้ความส�ำคัญตั้งแต่การประเมินความเสี่ยงการขาดแคลนน�้ำ
มาตรการการจัดการความเสี่ยงด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่
จ�ำเป็น ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาการใช้น�้ำอย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีมาตรการเชิงรุกในการ
บริหารจัดการน�้ำร่วมกับชุมชนเป็นประจ�ำทุกปี เช่น โครงการ
ขุดลอกท�ำบ่อแก้มลิงกักเก็บน�้ำคืนน�้ำให้เทศบาล โดยการลอก
วัชพืชในอ่างเก็บนำ�้ สาธารณะ และเครือ่ งสูบนำ�้ จากล�ำปาวเข้า
อ่างเก็บน�้ำเทศบาลต�ำบล อ�ำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการปรับปรุงระบบผลิตน�้ำประปาเพื่อพรางแสงแดดของ
บ่อพักน�้ำ และลดการเกิดตะไคร่น�้ำ ที่บ้านวังหิน หมู่ที่ 18
อ�ำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา และสนับสนุนโครงการสร้าง/
ซ่อมฝายชลอน�้ำ เพื่อการเกษตร ที่บ้านจ�ำปา ต�ำบลเชียงยืน
อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีจดุ ประสงค์หลักเพือ่ กักเก็บ
น�้ำ บรรเทาและชะลอความแห้งแล้ง เพิม่ ความชุม่ ชืน้ ให้แก่ดนิ
ในฤดูฝนทิ้งช่วงหรือฤดูแล้งในระดับไร่นา เพื่อให้มีน�้ำเพียงพอ
ต่อการใช้งานในชุมชน และการท�ำเกษตรอย่างยั่งยืน

โดยบริษัทสามารถลดอัตราการใช้น�้ำ
สำ�หรับการผลิตแป้ง (ลูกบาศก์เมตร
ต่อตันแป้ง) ลดลง 10% ทุกปี

บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED
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โครงการกักเก็บน�้ำ
โครงการขุดลอกท�ำบ่อแก้มลิงกักเก็บน�้ำคืนน�้ำให้เทศบาล
เพือ่ ช่วยให้ประชาชนในชุมชนมีนำ�้ ใช้อย่างเพียงพอ ทีอ่ �ำเภอ
ท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

การพัฒนาโรงงาน & ชุมชนสีเขียว

โครงการสูบน�้ำจากล�ำปาวเข้าอ่างเก็บน�้ำเทศบาลต�ำบล โครงการผันน�้ำทิ้งโรงงาน
อ�ำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อช่วยให้ประชาชนใน
โครงการผันน�้ำทิ้งโรงงาน เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน โดย
ชุมชนมีน�้ำใช้อย่างเพียงพอ
เริ่มวางท่อปล่อยน�้ำทิ้งและปั๊มสูบที่ อ�ำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี ให้กับเกษตรกรกลุ่มแรกจ�ำนวน 34 คน
บนเนื้อที่จ�ำนวน 557 ไร่ และวางแผนจะขยายต่อโครงการ
เพิ่มอีกในอนาคตต่อไป

โครงการสร้าง/ซ่อมฝายชะลอน�้ำ เพื่อการเกษตร โดย
น�ำกระสอบเก่าไปให้กรอกทรายเพื่อกั้นฝายฯ ที่บ้านจ�ำปา
ต�ำบลเชียงยืน อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
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การบริหารจัดการของเสีย
จากการผลิต
บริษทั ฯ มีเป้าหมายกลยุทธ์ในการลดปริมาณของเสีย โดยการ • โรงไฟฟ้าชีวภาพ (Biogas Power Plant)
ใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุด
และลดปริมาณการเกิดของเสียตลอดกระบวนการการผลิต
เรามีการพิจารณาถึงแนวทางที่สามารถน�ำของเสียที่เหลือนั้น
กลับมาใช้ใหม่หรือเข้าสู่การรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น
ขายกากมันไปเป็นวัตถุดิบในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ส่งเสริม
การท�ำปุ๋ยหมัก Organic และการน�ำของเสียที่เหลือไปใช้ใน
การผลิตพลังงาน

นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ได้ตดิ ตัง้ ระบบบ�ำบัดของเสียจากกระบวนการ
ผลิต เพื่อบ�ำบัดมลพิษให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง
อุตสาหกรรม ตามกลยุทธ์ 3Rs (Reuse, Reduce and
Recycle) เช่น ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์
(Activated Sludge System) ขนาด 12,000 m3/วัน ทีโ่ รงงาน
ไทยน�ำ จั ง หวั ด อุ ด รธานี และระบบบ�ำบั ด อากาศเสี ย ด้ ว ย
เครื่อง Wet Scrubber และ Cyclone Scrubber เพื่อท�ำการ
ดักจับฝุน่ ละอองต่างๆ รวมทัง้ ควันจากการเผาไหม้กอ่ นระบาย
ออกจากโรงงาน โดยมีวิศวกร และที่ปรึกษาผู้ช�ำนาญงาน
ด�ำเนินการตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุงระบบ ให้ท�ำงาน
อย่างปกติตลอดเวลา โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้น�้ำเสียที่ออก
จากโรงงาน ต้องผ่านกระบวนการบ�ำบัดทั้งหมดร้อยละ 100

กลยุทธ์ Recycle
3R
Reuse Reduce

ก๊าซ 1 ลูกบาศก์เมตร ประหยัดไฟฟ้า
เท่ากับ 2 หน่วย หรือ 6.80 บาท
โรงงานของเรามีการวางแผนในการบริหารจัดการด้านพลังงาน
ให้เกิดการใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่าทีส่ ดุ เช่นการ ผลิตไฟฟ้าใช้เอง
จากน�้ำเสีย และกากมันส�ำปะหลังที่เป็นผลพลอยได้จากการ
ผลิต ซึ่งแผนดังกล่าวครอบคลุมถึงการปรับปรุงเทคนิคหรือ
กระบวนการในการผลิตให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ด้วย ปัจจุบนั
บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าชีวภาพ ทั้งหมด 3 แห่ง ที่อ�ำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี, อ�ำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ และอ�ำเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก ขนาดก�ำลังการผลิตโรงงานละ 2.826
เมกะวัตต์, 2.996 เมกะวัตต์ และ 1 เมกะวัตต์ ตามล�ำดับ และ
มีแผนที่จะสร้างโรงไฟฟ้าชีวภาพอีก 1 แห่ง ที่อ�ำเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา

การพัฒนาโรงงาน & ชุมชนสีเขียว

โครงการลดของเสียของต่างๆ ช่วยให้บริษัทสามารถประหยัด
ค่าใช้จา่ ยด้านต่างๆ เช่น ค่าใช้จา่ ยในการใช้ไฟฟ้า และท�ำให้ผล
ก�ำไรของบริษทั เพิม่ ขึน้ รวมถึงโครงการด้านรีไซเคิลและการน�ำ
กลับมาใช้ใหม่มีโอกาส

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อมตามประมวลหลัก
การปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม (Code of Practice : CoP)
ที่โรงไฟฟ้าชีวภาพเป็นประจ�ำทุกปี
อัตราค่าไฟที่ลดได้ (บาทต่อปี)
2561
2562
เป้าหมายปี 2563

36,770,585
44,087,415
77,440,000

* เริ่มการผลิตเดือนมีนาคม 2561
บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED
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การพัฒนาสังคมและชุมชน
• โครงการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านระบบ		
อินเตอร์เน็ต

การพัฒนาโรงงาน & ชุมชนสีเขียว

ด้วยตระหนักถึงบทบาทการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความ
มั่นคงทางอาหารและความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ
จึ ง ให้ ค วามส�ำคั ญ กั บ การพั ฒ นาสั ง คมและชุ ม ชนโดยรอบ
บนพื้ น ฐานของการมี ส ่ ว นร่ ว มที่ ส นั บ สนุ น ด้ า นการศึ ก ษา
และทักษะที่จ�ำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจน
การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อมในระยะยาว โดยบริษทั ฯ มีเป้าหมายทีจ่ ะ “สนับสนุน
คูค่ า้ ธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน” ควบคูไ่ ปกับ “ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนท้องถิ่น” เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความ
ท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต
การส่งเสริมความจ�ำเป็นพื้นฐานทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา
รายได้ ที่อยู่อาศัย ตลอดจนค่านิยมในการด�ำเนินชีวิต ถือเป็น
ความรับผิดชอบของเรา ปัญหาความยากจนหรือภาวะความ
ไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ ตลอดจนความเหลื่อมล�้ำทางสังคมยัง
คงเป็นประเด็นความท้าทายที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตความเป็น
อยู่ของผู้คนในสังคม และกระทบต่ออัตราการขยายตัวและ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยภาพรวม ขณะเดียวกัน
ประเทศไทยและสังคมโลกก�ำลังตกอยู่ในสภาวะการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ (Aged Society) ซึ่งจะส่งผลให้ประชากรในวัย
ท�ำงานลดน้อยลง
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บริษัทฯ ร่วมกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษชั้นน�ำที่ได้การ
รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการด�ำเนินการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษผ่านทางแอปพลิเคชั่นที่บรรจุอยู่ในเครื่อง
แทปเล็ต ส�ำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประกอบด้วย
วิชาภาษาอังกฤษจ�ำนวน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยเป็นหลักสูตร
พัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน ซึง่ น�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนด้วยระบบ
ที่ออกแบบให้นักเรียนและคุณครูเจ้าของภาษาสามารถพูดคุย
สนทนาระหว่างกันได้ โดยในปี 2562 มีจ�ำนวนนักเรียนเข้าร่วม
โครงการ 40 และมีผลการทดสอบที่ดีขึ้นดังนี้
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67.76
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เทอม 2/2560 เทอม 1/2561 เทอม 2/2561 เทอม 1/2562

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
ใกล้เคียงโรงงาน โดยมีการส่งเสริมการเพาะเห็ดในโรงเรียน
ชุมชน โดยใช้เศษดินและเปลือกมันส�ำปะหลัง ซึง่ เป็นของเหลือ
จากกระบวนการผลิตของโรงงานไปใช้เพาะเห็ด เพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนได้มีความรู้เพิ่มเติมสามารถน�ำไปประกอบอาชีพ
และขยายผลสู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยบริษัทฯ มีการ
สนับสนุนงบประมาณการศึกษาดูงาน และวัตถุดิบ ตลอดจน
การสร้างโรงเรือนในการเพาะเห็ด นอกจากนีโ้ รงเรียนสามารถ
น�ำเห็ ด ไปประกอบอาหารกลางวั น เลี้ ย งเด็ ก นั ก เรี ย นหรื อ
จ�ำหน่ายให้ชุมชนในราคาถูกได้ตลอดทั้งปี อีกทั้งยังเป็นการ
ปลูกฝังให้นักเรียนมีความขยันขันแข็ง มีความรู้เพิ่มเติมและ
สามารถใช้เป็นช่องทางในการหารายได้ช่วยเหลือครอบครัว
ได้ด้วย โดยในปี 2562 มีชุมชนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 13
โรงเรือน และมีเป้าหมายจะเพิ่มเป็น 15 โรงเรือนในปี 2563

การพัฒนาโรงงาน & ชุมชนสีเขียว

• โครงการเปลือกมัน ไทยนำ�มันสำ�ปะหลัง นำ�เห็ดฟาง
สู่ชุมชน

• โครงการ Happy Family Staff
บริษัทฯ ด�ำเนินโครงการ Happy Family Staff จุดประสงค์
เพื่อแก้ปัญหาครอบครัวให้กับพนักงานในโรงงาน ช่วยค้นหา
เป้าหมายในชีวิตให้กับเด็กๆ พร้อมแนะแนวทางการเดิ น
ตามความฝัน สร้างการร่วมกิจกรรมในครอบครัวของเด็ก
และผู้ปกครอง และช่วยสานสัมพันธ์แห่งรักในครอบครัวของ
พนักงาน โดยโครงการนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 ที่
ต�ำบลบางเลน จังหวัดนครปฐม และมีจ�ำนวนครอบครัวเข้าร่วม
โครงการทั้งหมด 30 ครอบครัว
• โครงการ Young Master Chef THAIWAH
ในปี 2562 บริษทั ฯ ได้จดั กิจกรรมการแข่งขัน Young Master
Chef THAIWAH ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบางเลนวิทยา จังหวัด
นครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดง
ทักษะและความสามารถในการท�ำอาหาร และส่งเสริมการใช้
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เพื่อสรรค์สร้างเมนูใหม่ๆ
อย่างมีความสุข เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการท�ำอาหารต่อไป
บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED
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• โครงการมอบทุนการศึกษา

การพัฒนาโรงงาน & ชุมชนสีเขียว

บริษัทฯ ด�ำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดี จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษา แบ่งเบา
ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงาน สร้างขวัญและก�ำลังใจให้กับพนักงาน และสร้างความผูกพันของพนักงาน
ต่อองค์กร โดยในปี 2562 โดยโครงการนีจ้ ดั ขึน้ เมือ่ วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ทีต่ �ำบลบางเลน จังหวัดนครปฐม และได้มกี ารมอบทุน
การศึกษาให้กับบุตรของพนักงานรวมจ�ำนวน 19 คน
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• โครงการ Opportunity Day for community for
plant visit

• โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน

บริษทั ฯ ด�ำเนินโครงการ Opportunity Day for community
for plant visit โดยมีจุดประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน
นักศึกษา และครูอาจารย์ เข้าศึกษาดูงาน เพิ่มทักษะความรู้
และเป็ น แนวทางในการท�ำงานในอนาคต และเป็ น การ
ประชาสัมพันธ์บริษัทฯ, ผลิตภัณฑ์ ให้กลุ่มนักเรียน นักศึกษา
ได้รจู้ กั มากขึน้ โดยเปิดโอกาสให้สถาบันต่างๆ เข้าร่วมโครงการ
ปีละ 3-4 สถาบัน โดยในปี 2562 มีจ�ำนวนคนเข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด 90 คน

ไทยวาร่วมกับโรงพยาบาลศาลายา “ชุมชนสุขภาพดี” ด้วย
ความห่วงใย ไทยวาอยากเห็นพี่น้องในชุมชนมีสุขภาพที่ดี
จุดประสงค์เพื่อให้คนในชุมชนได้รับการตรวจสุขภาพ และมี
สุขภาพทีด่ ี และสร้างความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างบริษทั ฯกับชุมชน
ใกล้เคียง โดยโครงการนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่
ต�ำบลบางเลน จังหวัดนครปฐม และมีจ�ำนวนพนักงานเข้าร่วม
โครงการทั้งหมด 6 คน

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน
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กคุณารพั
ฒนา
ภาพชีวิต
การพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวพนักงาน

ครอบครัว
พนักงาน

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่าง
รวดเร็ว และสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่มีความ
รุนแรงขึ้นตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
ส่ ง ผลให้ อ งค์ ก รต้ อ งสามารถปรั บ ตั ว ได้ ใ นทุ ก
สถานการณ์ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ถือเป็นกุญแจส�ำคัญของเราในการสร้างความ
แข็งแกร่งได้อย่างต่อเนื่องและสามารถเติบโตได้
อย่างยั่งยืน นอกจากการมีบุคลากรที่มีศักยภาพ
พร้อมเรียนรู้และคิดค้นสิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
ตลอดจนยอมรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถ
บริหารการเปลีย่ นแปลงนั้นให้เกิดประโยชน์แล้วนั้น
องค์ ก รยั ง จ�ำเป็ น ต้ อ งมี ค วามสามารถในการ
สรรหาบุคลากรทีม่ คี วามสามารถและเหมาะสมกับ
โครงสร้างทีป่ รับเปลีย่ นหรือสถานการณ์ทางธุรกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที
บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED
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การพัฒนาบุคคลากร
เพื่ อ ให้ ส ามารถสร้ า งและรั ก ษาทรั พ ยากรบุ ค คล บริ ษั ท ฯ
จึ ง มุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะความสามารถ
เสริ ม สร้ า งโอกาสที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต ส่ ง เสริ ม
ความก้าวหน้าในอาชีพ และสร้างความพร้อมรองรับต่อการ
เปลีย่ นแปลง ภายใต้บรรยากาศการท�ำงานทีเ่ คารพและยอมรับ
ในความแตกต่างเพือ่ ความสุขในการท�ำงานของพนักงานทุกคน
และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันขององค์กรในระดับสากล
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการดูแลและปฏิบัติต่อพนักงาน
อย่ า งเป็ น ธรรมบนพื้ น ฐานของการเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
มีนโยบายชัดเจนโดยไม่เลือกปฏิบตั ทิ งั้ ในการสรรหา การจ้างงาน
การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ การจัดฝึกอบรม การมอบ
หมายงาน การเลื่อนต�ำแหน่ง เป็นต้น ควบคู่ไปกับการจัดหา
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้ง
จัดสภาพแวดล้อมการท�ำงาน โดยค�ำนึงถึงหลักความปลอดภัย

และถูกสุขอนามัย ส่งเสริมวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมเพื่อช่วย
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต สร้ า งคุ ณ ค่ า แก่ ตั ว พนั ก งานตลอดจน
ท�ำประโยชน์ให้กับผู้อื่น และสร้างแรงบันดาลใจเพื่อที่ทุกคน
จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ
ในปี 2562 บริษทั ฯ มีพนักงานทัง้ หมด 3,110 คน ขณะเดียวกัน
บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้ความส�ำคัญกับการให้โอกาส
คนพิ ก ารให้ ไ ด้ มี ต�ำแหน่ ง งานที่ เ หมาะสมเพื่ อ ช่ ว ยพั ฒ นา
คุณภาพชีวติ และสนับสนุนให้คนพิการได้มโี อกาสน�ำศักยภาพ
ที่มีอยู่ในตัวเองมาใช้สร้างสรรค์ ส่งเสริมความเข้มแข็งและ
ศักยภาพของคนพิการ โดย ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ้างงาน
คนพิ ก ารและสร้ า งโอกาสในอาชี พ รวม 31 คน คิ ด เป็ น
อัตราส่วนคนพิการ 1 คน ต่อพนักงาน 100 คน ตามกฎหมาย
การจ้างงานคนพิการ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวพนักงาน

อัตราส่วนการจ้างงานบุคคลทุพพลภาพต่อพนักงานทั้งหมด
สัดส่วนพนักงานชายต่อพนักงานหญิง
จ�ำนวนพนักงานทั้งหมด

นอกจากการมีบคุ ลากรทีม่ ศี กั ยภาพพร้อมเรียนรูแ้ ละคิดค้นสิง่
ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ตลอดจนยอมรับการเปลี่ยนแปลงและ
สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงนั้นให้เกิดประโยชน์แล้วนั้น
องค์กรยังจ�ำเป็นต้องมีความสามารถในการสรรหาบุคลากรที่
มีความสามารถและเหมาะสมกับโครงสร้างที่ปรับเปลี่ยนหรือ
สถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที
พนักงานทุกคนถือเป็นรากฐานและหัวใจส�ำคัญของของเราใน
การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และการเติบโตของ
องค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคน
เป็นครอบครัวเดียวกัน การดูแลทุกคนในครอบครัวไทยวา โดย
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2561

2562

1 : 100
2.5 : 1
2,040

1 : 100
2.5 : 1
3,110

ยึดหลักความยุติธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส จึงถือเป็น
หัวใจส�ำคัญที่สุดอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญ
กับการเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่บุคลากรสามารถ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง และเรียนรูร้ ว่ มกันได้อย่างต่อเนือ่ ง
ด้วยสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ และกระตุน้ ต่อการสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ
ได้อย่างอิสระ เพือ่ สร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรและ
ให้พนักงานทุกคนมีภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของไทยวา

• โครงการพัฒนาสายอาชีพ/ศักยภาพของพนักงาน
(Career Development Program)
โดยปี 2562 ทีผ่ า่ นมาทางบริษทั ฯ ได้เริม่ วางโครงสร้างหลักสูตร
และพัฒนาหลักสูตรควบคู่ไปกับบริษัทที่ปรึกษาชั้นน�ำ ซึ่งได้
มีการจัดวางโครงสร้างการพัฒนาให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
ต�ำแหน่งงานภายในองค์กร เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ซึ่งในส่วนการพัฒนาที่ผ่านมาเรามุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหาร
รุ่นใหม่ๆ เพื่อรองรับบุคลากรในอนาคตและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันทั่วทั้งองค์กร

การพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวพนักงาน

ทางบริษทั ฯ ได้เริม่ สร้างแนวทางการพัฒนาสายอาชีพอย่างเป็น
ระบบ พร้อมทั้งมีการวางรากฐานระบบบริหารงานทรัพยากร
บุคคลใหม่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้านของ
บริษัทฯ ที่ก�ำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส�ำหรับการวางแผน
ด้านการพัฒนาสายอาชีพของพนักงานทางบริษัทฯ ได้เริ่ม
แนวทางการวิเคราะห์ความสามารถด้านต่างๆ ของพนักงาน
(Competency) ส�ำหรับวิเคระห์ศักยภาพที่แท้จริงในการ
พัฒนาตามโมเดล ดังนี้

• HR Intranet System (HRIS)
โดยในปี 2562 ที่บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศส�ำหรับ
งานบริหารบุคคลากรขึ้น (HR Intranet System) เพื่อลดขั้น
ตอนการท�ำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน และลดการ
ใช้กระดาษในองค์กรลง ซึง่ ในปีทผี่ า่ นมาได้มกี ารวางโครงสร้าง
ระบบ HR Integration ท�ำให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลการ
ท�ำงาน เพิ่มความสะดวกสบายให้พนักงานภายในองค์กรใน
การใช้ระบบต่างๆ ผ่านหน้าต่างเดียว (One Gateway) และ
มีระบบป้องกันข้อมูลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูล โดยจาก
การพัฒนาระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น ระบบ Pay Slip
Online, ระบบ HR Intranet, ระบบ Leave Online, ระบบ
Air Ticket Online, ระบบ e-Learning และระบบ e-Search
and File Online เป็นต้น จึงท�ำการบริษัทสามารถลดการ
ใช้งานกระดาษประมาณ 2,000 แผ่นต่อเดือน หรือ 24,000 แผ่น
ต่อปี หรือคิดเป็นลดการตัดต้นไม้ได้ 4.8 ต้น*

ต้นยูคาลิปตัสอายุ 3 ปี น�้ำหนักประมาณ 50 กิโลกรัม
สามารถผลิตกระดาษได้ประมาณ 5,000 แผ่น

บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED
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จากแนวความคิดผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มองว่าทรัพยากร
มนุษย์เป็นปัจจัยที่มีความส�ำคัญอย่างมากต่อองค์กร และการ
สร้างผูบ้ ริหารรุน่ ใหม่ๆ ก็เป็นเป้าหมายอย่างหนึง่ ทีท่ างบริษทั ฯ
ต้องให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก จึงได้เริ่มมีการวางแผน และ
ออกแบบโครงสร้าง TLA ขึน้ เพือ่ ใช้ส�ำหรับการพัฒนาพนักงาน
ที่จะขึ้นมาเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ๆ โดยผ่านการถ่ายทอด DNA
จากประสบการณ์ความส�ำเร็จที่ทางผู้บริหารรุ่นเก่า และรุ่น
ปัจจุบันได้สร้างไว้ ที่ถูกถ่ายทอดและออกแบบมาให้เหมาะสม
กับการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพตามหลักการ 70-20-10 ดังนี้

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

TLA หรือ Thai Wah Leadership Academycademy
คือโครงการเพื่อพัฒนาพนักงานที่จะขึ้นมาเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่
โดยผ่านการถ่ายทอด DNA จากประสบการณ์ความส�ำเร็จของ
ผู้บริหารทั้งรุ่นเก่าและรุ่นปัจจุบันได้สร้างไว้

คะแนนความผูกพันของพนักงาน (ร้อยละ)
จ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อคนต่อปี
อัตราการลาออกขององค์กร
พนักงานที่กลับมาท�ำงานหลังใช้สิทธิลาคลอดบุตร
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2562
80
1 คน /1 วัน /ปี
16%
100%

สิต่อทแรงงานอย่
ธิมนุษยชนและการปฏิบัติ
างถูกต้อง
บริ ษัท ฯ ให้ ค วามส�ำคัญ กับ การบริหารด้านสิท ธิมนุษยชน
โดยด�ำเนินการตามจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้าน
สิทธิมนุษยชนสอดคล้องกับหลักสากล และก�ำหนดให้คณะ
กรรมการและ/หรือฝ่ายบริหารอาวุโสของบริษัทฯ ดูแลให้
มั่นใจว่าไม่มีการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการไม่
ละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการกระท�ำหรือการตัดสินใจใดๆ
ของบริษัทฯ

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มุ่งมั่นบริหารจัดการประเด็นส�ำคัญ
ข้างต้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีการยกระดับความรับผิดชอบ
และความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ มีการเผยแพร่
นโยบายการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติส�ำหรับคู่ค้าของ
บริษัท ฝึกอบรมให้ความรู้สนับสนุนให้คู่ค้าธุรกิจหลักตรวจ
ประเมินตนเองด้านความยั่งยืน ด�ำเนินการตรวจประเมินคู่ค้า
ธุรกิจหลักด้านความยั่งยืน รวมถึงจัดหาวัตถุดิบหลักทางการ
เกษตรจากแหล่งที่มาที่รับผิดชอบ โดยผู้ประสงค์จะเป็นคู่ค้า
ในอนาคตทุกราย ต้องลงนามรับทราบถึงจรรยาบรรณธุรกิจ
และแนวปฏิบัติด้านแรงงาน และต้องปฏิบัติตามหลักการ
ดังกล่าวที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกัน
บริษัทฯ ยังด�ำเนินนโยบายการดูแลสุขอนามัย ความปลอดภัย
และสภาพแวดล้ อ มในสถานที่ ท�ำงานตามกฎหมายและ
มาตรฐานต่างๆ ด้วย ความรับผิดชอบและใส่ใจเพือ่ ให้พนักงาน
และคู่ค้าธุรกิจทุกคนสามารถท�ำงานได้อย่างปลอดภัยและ
มีความสุขระหว่างการท�ำงาน

บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED
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บริษัทฯ ได้จัดท�ำนโยบายความรับผิดชอบทางธุรกิจต่อการ
เคารพสิทธิมนุษยชน มีมาตรการด�ำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน
อย่างรอบด้าน โดยยึดตามหลักการสิทธิมนุษยชนส�ำหรับธุรกิจ
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on
Business and Human Rights: UNGP) มาใช้เป็นกรอบในการ
บริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน ซึง่ ประกอบด้วยกระบวนการ
วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน การ
บริหารจัดการความเสีย่ ง การติดตามและรายงานผลการด�ำเนิน
งานอย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่ส�ำคัญ
ส�ำหรับบริษัทฯ ประกอบด้วย แรงงานบังคับ แรงงานที่มาจาก ทั้งนี้บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารด้านสิทธิมนุษยชนอย่าง
การค้ามนุษย์ หรือแรงงานเด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย
ต่ อ เนื่ อ ง และยั ง ไม่ พ บการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ เ กิ ด ขึ้ น
จากการด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ อย่ า งไรก็ ต ามบริ ษั ท ฯ
ได้จัดเตรียมช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
พนักงานผ่านหลากหลายช่องทางเช่น Intranet, Suggestion
Box เป็นต้น
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ทุกวันนีผ้ ลิตภัณฑ์ของเราได้มกี ารผลิตและจัดจ�ำหน่าย
สู่สากล ไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน และกว่า 28
ประเทศทั่วโลก คุณภาพของอาหารและผลิตภัณฑ์
จากแป้ ง ของเรานั้น ผลิ ต มาจากวั ต ถุ ดิ บ ที่ ผ ่ า นการ
คัดสรร และความเชี่ยวชาญด้านแป้งมันส�ำปะหลังและ
ผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง นอกจากนี้ อีกสิ่งหนึง่ ทีข่ าด
ไม่ได้เลยคือความสม�่ำเสมอของคุณภาพผลิตภัณฑ์
จากแป้ง ที่เราใส่ใจพิถีพิถันตั้งแต่กระบวนการผลิต
และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากไร่ไปจนถึงมือผู้บริโภค
บริษัทฯ ในฐานะหนึ่งในผู้น�ำธุรกิจเกษตรและอาหาร
จึงให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งในการยกระดับคุณภาพและ
ความปลอดภัยตลอดกระบวนการ ด้วยเจตนารมณ์
และความมุง่ มั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อ สุ ข อนามั ย ที่ ดี ข องผู ้ บ ริ โ ภคและผู ้ ค นในสั ง คม
ผ่านความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจ สถาบัน
อาหาร และมหาวิทยาลัยชั้นน�ำในการคิดค้นนวัตกรรม
ใหม่ๆ ของแป้งเพื่อให้ผลิตภัณฑ์คงความเป็นผู้น�ำ
อย่างยั่งยืน

กอาหาร
ารวิจัย

Organic &
Healthy
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นผลิวัตตภักรรมต่
อกระบวนการ
ณฑ์ และบริการ
สุ ข ภาพที่ ดี ข องผู ้ บ ริ โ ภคเริ่ ม ต้ น ด้ ว ยโภชนาการที่ ถู ก ต้ อ ง
ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งในการคิดค้น
พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมสภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น
และตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในทุกช่วงวัย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญกับการพัฒนานวัตกรรม
และกระบวนการผลิต รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยน�ำเสนอทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้บริโภคด้วย
กระบวนการผลิตสินค้าที่ทันสมัย ปลอดภัย มีมาตรฐานและ
ประหัดพลังงาน นอกเหนือไปจากการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ทีต่ รงตามความต้องการของผูบ้ ริโภคแต่ละกลุม่ บริษทั ฯ ยังมุง่
เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโภชนาการอาหารเพื่อ
สุขภาพที่ดีขึ้น บริษัทฯ มีเป้าหมายการออกผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพที่ดีขึ้นของผู้บริโภค คิดเป็นอย่างน้อยร้อยละ 40 ของ
โครงการงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัทฯ

บริ ษั ท ฯ ได้ มุ ่ ง มั่น ในการผลิ ต และคิ ด ค้ น สิ น ค้ า ใหม่ ที่ มี คุ ณ ค่ า
ทางอาหารเพื่อผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 ไทยวา
ได้ส่งผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคเรื่องสุขภาพ สุขภาพ เช่น
Double Dragon Balance (DD Balance) วุ้นเส้นมังกรคู่
บาลานซ์ ที่ Balance everyday life เหนียวนุ่ม คุณภาพดี ผลิต
จากธรรมชาติ 100% ใช้ถั่วเขียวเกรดพรีเมียมอย่างดี กรรมวิธี
ผลิตทันสมัย ปราศจากสารเคมี ไม่มีกลูเตน ได้รับการรับรอง
จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดลว่าสามารถช่วยรักษาสมดุลของระดับน�้ำตาลในเลือดช่วย
สร้างสมดุล (Low GI) ให้แก่ร่างกาย ท�ำให้ร่างกายค่อยๆ ท�ำงาน
อย่างสมดุล ถือเป็นอาหารทีด่ ที สี่ ดุ ในการเลือกทาน เพราะท�ำให้อิ่ม
นานและสุขภาพดี

ผลการด�ำเนินงานด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างสภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น
2562
3
50%
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จ�ำนวนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสุขภาวะที่ดีขึ้นของผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาที่มุ่งเน้นในเรื่องสุขภาพและสุขภาวะต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมด (ร้อยละ)

2561
0
0

และ Double Dragon Crystal Ready (DD Ready) วุ้นเส้นแบนนุ่มเด้งเจ้าแรกที่น�ำเสนอในรูปแบบพร้อมปรุง ที่ได้รับการรับรอง
สัญลักษณ์โภชนาการ (Healthier Choice) จากมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในกลุ่มอาหาร
กึ่งส�ำเร็จรูป ที่มีโซเดียม ≤1,400 มิลลิกรัม พร้อมเสริฟให้ทุกครอบครัวได้อร่อยง่ายไม่ซ�้ำใคร มากับถ้วยรสชาติเข้มข้นถึง 2 รส
ให้เลือก ได้แก่ สุกี้ทีเด็ดสูตรกวางตุ้ง และเย็นตาโฟฮอทโตะ สไตล์เกาหลี โดยสามารถหารับประทานง่าย สะดวก
บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED
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กของผลิ
ารยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย
ตภัณฑ์อาหาร
บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในทุก
ขั้นตอนการผลิตมีระบบการสอบกลับที่มีประสิทธิภาพ และ
พิสจู น์ยนื ยันกระบวนการผลิตด้วยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์และ
เครื่องมือที่มีความทันสมัยได้มาตรฐาน นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังมีความมุ่งมั่นในการผลิตอาหารตามระบบการจัดการความ
ปลอดภัยอาหาร ตามหลัก HACCP และ GMP เพื่อควบคุม
สิ่งที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารและ
ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัย
ของอาหารทั้งในประเทศและประเทศคู่ค้า

การวิจัยอาหาร Organic & Healthy

นอกจากนี้ แนวโน้มพฤติกรรมผูบ้ ริโภคทัว่ โลกยังสะท้อนถึงการ
ให้ความส�ำคัญกับอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยมาก
ขึ้น เน้นการบริโภคอาหารมีโภชนาการ และผ่านกระบวนการ
ผลิตที่ปลอดภัย นอกเหนือไปจากรสชาติ ความหลากหลาย
และความสะดวกสบาย จากสถานการณ์ความท้าทายดังกล่าว
ถือเป็นโอกาสส�ำคัญที่บริษัทฯ ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อ
เนื่องอยู่เสมอ ตรวจสอบคุณภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่า และการ
เสริมสร้างความรู้และโภชนาการที่ดีในสังคม เพื่อก้าวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรักษาและ
พัฒนาระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร เพื่อผลิตสินค้าที่มี
บริษัทฯ มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการในองค์กร
คุณภาพและมีความปลอดภัยในการบริโภค”
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ก�ำกับดูแลการบริหารข้อมูลให้มคี วามถูกต้อง
ครบถ้วน และสามารถเปิดเผยแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน
เวทีประชุมวิชาการนานาชาติ
บริษทั ฯ มีนโยบายในการผลิตสินค้าให้มคี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
สูงด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ มี
ระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกขัน้ ตอน ท�ำให้สนิ ค้าของ
บริษัทฯ ได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ดังนี้ ISO
9001 : 2008, Good Manufacturing Practice (GMP),
Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP),
KOSHER, BRC Global Standards (เกรด AA), HALAL และ
FSSC 22000
ร่วมเป็นแรงขับเคลื่อนในเวทีประชุมวิชาการนานาชาติ
นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรักษาและพัฒนาระบบบริหาร
The 7th International Conference on Bio - Based
คุณภาพทั่วทั้งองค์กร เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีความ
Polymers (ICBP 2019) ภายใต้หัวข้อเรื่อง Bio-Based
ปลอดภัยในการบริโภค บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับการวิจัย
Polymers for Bio-Circular-Green Economy
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพและตอบ
ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์
สนองความต้องการของผู้บริโภค ให้เข้าถึงอาหารได้อย่างพอ
มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการต่อยอด
เพียงและมีโภชนาการที่ถูกสุขลักษณะ ตลอดจนการเพิ่มขีด
องค์ความรูเ้ กีย่ วกับการพัฒนาไบโอพลาสติก (Bioplastic)
ความสามารถของห้องปฏิบัติการ ดังเช่นบริษัทฯ ได้รับการ
หรือพลาสติกที่ย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์ในดิน ผลิตจาก
รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านอาหารตาม
แป้งมันส�ำปะหลัง เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการ
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากกระทรวงสาธารณสุข
ขับเคลื่อนตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular
economy) โดยเฉพาะด้านวัสดุฐานชีวภาพ (bio-based)
ส�ำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
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การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการแสดงข้อมูลที่ถูกต้องของสินค้า จึงก�ำหนดให้พิมพ์ซองและ/หรือฉลากสินค้าที่แสดง
ข้อมูลด้านโภชนาการ วิธปี รุงสินค้าทีถ่ กู ต้อง และข้อมูลอืน่ ทีส่ อดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานสากลต่างๆ
ในทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับอรรถประโยชน์สูงสุดในการบริโภคสินค้า

รางวัลรสชาติยอดเยี่ยม
(Superior Taste Awards)
International Taste Institute
2 ดาว เพื่อรับรองคุณภาพและ
รสชาติอาหารและเครื่องดื่ม
นานาชาติ

สัญลักษณ์โภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ”
(Healthier Choice) ถือเป็น
สัญลักษณ์ส�ำหรับผู้บริโภคในการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทาง
อาหาร เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการ
ให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพดี
ห่างไกลจากโรค NCDs

การวิจัยอาหาร Organic & Healthy

ในปี 2562 ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตรามังกรคู่บาลานซ์ (Double Dragon Balance) ของบริษัทฯ ได้ได้รับรางวัลรสชาติยอดเยี่ยม
(Superior Taste Awards) International Taste Institute 2 ดาว จากสถาบันรับรองด้านรสชาติและคุณภาพอาหาร
นานาชาติ International Taste Institute ประเทศเบลเยียม และการรับรองเป็นอาหารที่มีค่าดัชนีน�้ำตาลต�่ำ  (Low Glycemic
Index) จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาลัยมหิดล นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นมังกรคู่ คริสตัล เรดดี้
(Double Dragon Crystal Ready) ได้รับการรับรองสัญลักษณ์โภชนาการ (Healthier Choice) จากมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Low Glycemic Index หมายถึง
ความเร็วของการดูดซึมน�้ำตาลถูก
ย่อยเข้าสู่กระแสเลือดได้ช้ากว่าปกติ
สามารถช่วยรักษาสมดุลของระดับ
น�้ำตาลในเลือด ช่วยสร้างสมดุล

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นผลิตสินค้าดี มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยส่งมอบตรงเวลา สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคและ
ปรับปรุงระบบคุณภาพอย่างต่อเนือ่ ง มีการควบคุมการผลิตทีเ่ ป็นมาตรฐานสากล ความพึงพอใจจากลูกค้าจะเป็นตัวชีว้ ดั ผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อน�ำมาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและการบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED
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ชื่อเสียง และความไว้วางใจต่อ Brand (Brand Equity)

บริษทั ฯ เชือ่ ว่าภารกิจของเราคือการสร้างผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพสูง
ทีอ่ ดุ มไปด้วยคุณประโยชน์ ผ่านกระบวนการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพ
ของอาหาร เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ ความไว้ ว างใจจากลู ก ค้ า ทั่ ว โลก
นอกจากนี้ เพือ่ ให้ผลิตภัณฑ์คงความเป็นผูน้ �ำอย่างยัง่ ยืน เรายัง
ร่วมมือกับคู่ค้าทางธุรกิจในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องเพื่อค้นคว้า
และพัฒนานวัตกรรมอย่างหลากหลายอย่างต่อเนื่อง

• การสื่อสารการตลาดและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ผลิตสินค้าดี มีคณ
ุ ภาพ ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย
ส่ ง มอบตรงเวลา สร้ า งความพึ ง พอใจให้ แ ก่ ผู ้ บ ริ โ ภคและ
ปรับปรุงระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีการควบคุมการผลิตที่
เป็นมาตรฐานสากล ความพึงพอใจจากลูกค้าจะเป็นตัวชีว้ ดั ผล
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อน�ำมาพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพของสินค้าและการบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

การวิจัยอาหาร Organic & Healthy

โดยในปี 2562 คะแนนความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทฯ จากลูกค้าธุรกิจกลุ่มแป้งเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 89.60
คะแนน โดยหลักเกณฑ์ในการวัดความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์
กลุ่มแป้งประกอบด้วย 4 หัวข้อหลัก คือ 1) ผลิตภัณฑ์ 2) การ
บริการ 3) ราคา และ 4) ข้อเสนอแนะอื่นๆ และจากลูกค้า
ธุรกิจกลุ่มอาหารเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 84 โดยหลักเกณฑ์ใน
การวัดความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารประกอบด้วย
6 หัวข้อหลัก คือ 1) ความชอบในผลิตภัณฑ์ 2) คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ 3) คุณภาพของบรรจุภัณฑ์ 4) การจัดส่งสินค้า
5) การให้บริการและการติดต่อประสานงาน และ 6) กิจกรรม
ทางการตลาด ทั้งนี้คะแนนความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทฯ จะถูกรายงานให้ฝ่ายบริหารรับทราบเป็นประจ�ำทุกปี
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ต่อไป
นอกจากนี้บริษัทฯ มีช่องทางการสื่อสารถึงผู้บริโภคหลากหลายช่องทาง อาทิเช่น การสื่อสาร online กิจกรรมการชิงโชค
โดยข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้าทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ
อย่างเคร่งครัด
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คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
ธุรกิจแป้ง
2561
2562
เป้าหมายปี 2563

ธุรกิจอาหาร
85.67
89.60
90

Brand Awareness (Top of Mind)

2561
2562
เป้าหมายปี 2563

85
84
87

Brand Penetration (Brand Share)

ธุรกิจอาหาร

ธุรกิจอาหาร

2561
40%* / 22%**
2562
40%* / 20%***
เป้าหมายปี 2563 Maintain / Increase 2pt

2561
42%* / 32%**
2562
42%*/31%***
เป้าหมายปี 2563 Maintain / Increase 1pt

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

การวิจัยอาหาร Organic & Healthy

*

บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานฉบับนี้ เป็นรายงานความยั่งยืนทีบ่ ริษทั ไทยวา
ได้จดั ท�ำขึน้ เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน
โดยจัดเตรียมขึ้นเทียบกับตัวชี้วัดหลักและเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ในกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนตามค่านิยมหลัก
ของบริษทั ฯ ทีว่ า่ Creating Value from arm to Shelf
(From Farm to Shelf) จุดประสงค์ของรายงาน
ฉบับนี้เพื่อสื่อสารความมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจ
สู่ความยั่งยืน ในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง
แวดล้ อ มโดยในรายงานมี ร ายละเอี ย ดการด�ำเนิ น
งานทั้งปีของบริษัทฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือน
ธันวาคม 2562
การจัดท�ำรายงานฉบับนี้ ได้ก�ำหนดเนื้อหาสอดคล้อง
ตามหลักเกณฑ์ (In accordance criteria) ของ
Global Reporting Initiatives Standards (GRI
Standards) ในระดับหลัก (Core option) และมีการ
พิจารณาการด�ำเนินงานขององค์กรเทียบกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาติ (Sustainable
Development Goals: SDGs) โดยได้รบั การสอบทาน
ด้ า นผลการด�ำเนิ น งานด้ า นการเงิ น จากบริ ษั ท
ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ดังแสดงรายละเอียดไว้ที่
รายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจ�ำปี 2562
ของบริษัทฯ
ภาคผนวก

ภาคผนวก
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เเพืกี่อ่ยความยั
วกับรายงาน
่งยืนฉบับนี้
หลักการการก�ำหนดเนื้อหารายงาน

บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED

ภาคผนวก

การก�ำหนดเนื้อหาในรายงานฉบับนี้ เกิดจากความตระหนัก
ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นของห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ ต่อผู้มี
ส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งรวมทั้งเกษตรกร คู่ค้าทางธุรกิจ พนักงาน
ลูกค้า ชุมชน และสังคมโดยรวม จากนั้นบริษัทฯ มีการขอ
ความเห็นจากคณะกรรมการ และคณะผูบ้ ริหารของไทยวา โดย
รายงานได้กล่าวถึงประเด็นทีผ่ มู้ สี ว่ นได้เสียให้ความสนใจอย่าง
มีนัยส�ำคัญซึ่งมีความส�ำคัญต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ
ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งในและนอกองค์กร บริษัท
ได้ด�ำเนินการตามหลักส�ำคัญทั้ง 4 ประการ ตามแนวทางของ
GRI Standards นั่นคือ บริบทความยั่งยืน (Sustainability
Context) ประเด็นทีม่ นี ยั ส�ำคัญ (Materiality) ความครบถ้วน
สมบูรณ์ (Completeness) และการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
(Stakeholder Inclusiveness) โดยมีการประเมินประเด็น
ทีม่ นี ยั ส�ำคัญอย่างเป็นทางการเพือ่ ระบุประเด็น และจัดอันดับ
ความส�ำคัญประเด็นด้านความยั่งยืนเหล่านี้ที่ส่งผลสะท้อน
ที่ส�ำคัญต่อธุรกิจของไทยวา ในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และ
สิง่ แวดล้อม อีกทัง้ ยังรวมถึงประเด็นทีม่ คี วามส�ำคัญต่อผูม้ สี ว่ น
ได้เสียอีกด้วย
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การทวนสอบประเด็น
ที่มีนัยสำ�คัญ
การระบุประเด็น

การจัดลำ�ดับ
ความสำ�คัญ
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การพัฒนาและ
ปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง

ขั้นตอนที่ 1
การระบุประเด็น

ขั้นตอนที่ 2
การจัดลำ�ดับความสำ�คัญ

บริษทั ฯ พิจารณาคัดเลือกประเด็นจากการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิ
ร่วมกับผูบ้ ริหารระดับสูง โดยพิจารณาและวิเคราะห์ทั้งปัจจัยจาก
ภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ ทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ
กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ความเสี่ยงและโอกาสของบริษัทฯ
รวมถึงประเด็นส�ำคัญของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
ประเด็ น ด้ า นการพั ฒ นาที่ ยั่ง ยื น ขององค์ ก รสหประชาชาติ
(SDGs) รวมถึงตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนจากมาตรฐานระดับ
สากล เพื่อระบุประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยส�ำคัญและก�ำหนด
ขอบเขตของแต่ละประเด็นความยั่งยืน

บริษัทฯ น�ำประเด็นที่ได้รับจากขั้นตอนที่ 1 มาวิเคราะห์และ
จั ด ล�ำดั บ ความส�ำคั ญ จากการจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ร ่ ว มกั บ
ผูบ้ ริหารระดับสูง และหัวหน้าสายงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อกลั่นกลอง
และจัดล�ำดับความส�ำคัญ โดยพิจารณาใน 2 มิติ คือ ความ
ส�ำคัญของผลกระทบจากการด�ำเนินธุรกิจต่อเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม และผลกระทบจากการด�ำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วน
ได้เสียภายนอก เช่น คูค่ า้ ทางธุรกิจ ลูกค้า ภาครัฐ และภาคสังคม

ขั้นตอนที่ 3
การทวนสอบประเด็นที่มีนัยสำ�คัญ

ขั้นตอนที่ 4
การพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

บริษทั ฯ ด�ำเนินการความทวนสอบความครบถ้วนในเบือ้ งต้น โดย
หน่วยงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาควบคู่
กับผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก เช่น ผูพ
้ ฒ
ั นาตลาดทุน และคูค่ า้ ธุรกิจ
เพื่อรวบรวมประเด็นที่ให้ความสนใจและมีนัยส�ำคัญต่อความ
ยั่งยืนในการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อจะน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบบริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ (ARCG)
เพื่อพิจารณายืนยันและอนุมตั ปิ ระเด็นความยั่งยืนทีม่ นี ยั ส�ำคัญ
ภายใต้ขอบเขตผลกระทบทั้งภายในและภายนอกองค์กร

บริษัทฯ จะมีการจัดเตรียมช่องทางที่หลากหลายเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น มุมมอง และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกองค์กร ส�ำหรับการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาการ
จัดท�ำรายงานในปีต่อไป โดยจะยังคงยึดหลักการมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสียและบริบทความยั่งยืนเป็นส�ำคัญ

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน
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ดัชนีชี้วัดข้อมูลตามตัวชี้วัด GRI
GRI 102: General Disclosures
Disclosures

Page / Website / Omission

External
Assurance

Organizational Profile
102-1
102-2
102-3

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

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

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

102-8 Information on employees and other workers
102-9 Supply chain
102-10 Significant changes to the organization and
its supply chain
102-11 Precautionary principle or approach
102-12 External initiatives
102-13 Membership of associations

SD Report cover page / back page
SD Report page 10
SD Report back page
Annual Report page 57
SD Report page 12-13
SD Report page 72-73
SD Report page 12-13
- Annual Report page 5
- http://investor.thaiwah.com/
   financial_highlights.html
SD Report page 64
SD Report page 10
Annual Report page 32-33
SD Report page 26-27
SD Report page 51
SD Report cover page / page 19

Strategy
102-14 Statement from senior decision-maker
102-15 Key impacts, risks, and opportunities

SD Report page 8-9
SD Report page 18

102-16 Values, principles, standards, and norms of
behaviour

ภาคผนวก

Ethics and Integrity
SD Report page 3

Governance
102-18 Governance structure

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

Stakeholder Engagement
102-40 List of stakeholder groups

SD Report page 18-19

บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED

73

Disclosures

Page / Website / Omission

Stakeholder Engagement
102-41 Collective bargaining agreements

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

Stakeholder Engagement
102-42 Identifying and selecting stakeholders
102-43 Approach to stakeholder engagement
102-44 Key topics and concerns raised

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

Reporting Practice
102-45 Entities included in the consolidated financial
statements
102-46 Defining report content and topic boundaries
102-47 List of material topics
102-48 Restatements of information
102-49 Changes in reporting
102-50 Reporting period
102-51 Date of most recent report
102-52 Reporting cycle
102-53 Contact point for questions regarding the report
102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI
Standards
102-55 GRI content index
102-56 External assurance

ภาคผนวก
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Annual Report page 34-38
SD Report page 74
SD Report page 18
SD Report page 72
- Our previous SD Report was published
   in April 2018
SD Report page 72
SD Report back page
SD Report page 72-74
SD Report page 75-78
SD Report page 72-73

External
Assurance

Topic-specific Standards
Disclosures

Page / Website / Omission

External
Assurance

Economic Performance
GRI 103:
103-1 Explanation of the material topic and
Management
its boundary
Approach
103-2 The management approach and its
2016
components
103-3 Evaluation of the management
approach
GRI 201:
201-1 Direct economic value generated
Economic
and distributed
Performance
2016

SD Report page 37-42
SD Report page 37-42
SD Report page 41
- SD Report page 41
- http://investor.thaiwah.com/finan  
   cial_highlights.html

Indirect Economic Impacts
GRI 103:
103-1 Explanation of the material topic and
Management
its boundary
Approach
103-2 The management approach and its
2016
components
103-3 Evaluation of the management
approach
GRI 203:
203-2 Significant Indirect Economic
Indirect
Impacts
Economic
Impacts

SD Report page 42-43
SD Report page 42-43
SD Report page 42-43
SD Report page 42

Anti-corruption
SD Report page 30-32
SD Report page 30-32
SD Report page 31

ภาคผนวก

GRI 103:
103-1 Explanation of the material topic and
Management
its boundary
Approach
103-2 The management approach and its
2016
components
103-3 Evaluation of the management
approach
GRI 205:
205-2 Communication and training about
Antianti-corruption policies and
corruption
procedures
2016

SD Report page 31

Employment
GRI 103:
103-1 Explanation of the material topic and SD Report page 62
Management
its boundary
Approach
103-2 The management approach and its SD Report page 62
2016
components
103-3 Evaluation of the management
SD Report page 62
approach
บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
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Disclosures

Page / Website / Omission

Employment
GRI 401:
401-1 New employee hires and employee
Employment
turnover
2016

SD Report page 62

Occupational Health and Safety
GRI 103:
Management
Approach
2016
GRI 403:
Occupational
Health and
Safety 2018

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

SD Report page 46-47
SD Report page 46-47
SD Report page 46-47
SD Report page 46-47

Training and Education
GRI 103:
Management
Approach
2016
GRI 404:  
Training and
Education
2016

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

SD Report page 64
SD Report page 64
SD Report page 64
SD Report page 64

Diversity and Equal Opportunity

ภาคผนวก

GRI 103:
Management
Approach
2016
GRI 405:
Diversity
and Equal
Opportunity
2016

76

103-1 Explanation of the material topic and
its boundary
103-2 The management approach and its
components
103-3 Evaluation of the management
approach
405-1 Diversity of governance bodies and
employees
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SD Report page 62
SD Report page 62
SD Report page 62
SD Report page 62

External
Assurance

Disclosures

Page / Website / Omission

External
Assurance

Human Rights Assessment
GRI 103:
103-1 Explanation of the material topic and
Management
its boundary
Approach
103-2 The management approach and its
2016
components
103-3 Evaluation of the management
approach
GRI 412:  
412-2 Employee training on human rights
Human
policies or procedures
Rights
Assessment
2016

SD Report page 63-65
SD Report page 63-65
SD Report page 63-65
SD Report page 64

Local Communities
GRI 103:
103-1 Explanation of the material topic and
Management
its boundary
Approach
103-2 The management approach and its
2016
components
103-3 Evaluation of the management
approach
GRI 413:  
413-1 Operations with local community
Local
engagement, impact assessments,
Communities
and development programs
2016

SD Report page 38-41
SD Report page 38-41
SD Report page 38-41
SD Report page 41

Customer Health and Safety
SD Report page 67-69
SD Report page 67-69
SD Report page 67-69
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GRI 103:
103-1 Explanation of the material topic and
Management
its boundary
Approach
103-2 The management approach and its
2016
components
103-3 Evaluation of the management
approach
GRI 416:  
416-2 Incidents of non-compliance
Customer
concerning the health and safety
Health and
impacts of products and services
Safety 2016 G4-FP5 Percentage of production volume
Sectormanufactured in sites certified by
specific
an independent third- party
Indicator
according to internationally
2014
recognized food safety management
system standards

SD Report page 69
SD Report page 69
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Disclosures

Page / Website / Omission

Marketing and Labeling
GRI 103:
103-1 Explanation of the material topic and
Management
its boundary
Approach
103-2 The management approach and its
2016
components
103-3 Evaluation of the management
approach
GRI 417:  
417-1 Requirements for product and
Marketing
service information and labeling
and Labeling
2016
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SD Report page 69-70
SD Report page 69-70
SD Report page 69-70
SD Report page 69

External
Assurance

บรษิทั ไทยวา จำกดั (มหาชน)
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