2020 Sustainability Report
รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2563

เคียงคู่สังคมไทย

มากว่า 74 ปี

การพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งควบคู่ไปกับ
การสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์องค์กร

พันธกิจองค์กร

ผู้นำ�ในภูมิภาคของผลิตภัณฑ์แป้งมัน
สำ � ปะหลั ง และผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารจาก
แป้ง

เราจะผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ คุ ณ ภาพระดั บ
พรีเมี่ยมเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
และทำ�งานด้วยความภาคภูมิ ซื่อสัตย์
และมั่นคง

ค่านิยมองค์กร
เปิดกว้าง หลากหลาย

รู้รับผิดชอบ

เรายึดมั่นและภูมิใจในทุกสิ่งที่เรา
ทำ�ด้วยความสามารถของตนเอง
และการทำ�งานเป็นทีมเพื่อประโยชน์
สูงสุดต่อเพื่อนร่วมงาน ลูกค้าและ
ผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจของเรา  

ยึดมั่นสัญญา

ท�ำงานเป็นทีม
ร่วมแรงร่วมใจ

เรายึดมั่นต่อความซื่อสัตย์
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
และร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อม
การทำ�งานที่ปลอดภัย

เปิดเผย ยอมรับ

เรามุ่งมั่นต่อการพัฒนาอย่าง
สม่ำ�เสมอและต่อเนื่อง และเรา
สนับสนุนให้เกิดความคิดสร้าง
สรรค์ ใหม่ๆ และเชื่อในประโยชน์จาก
พลังแห่งนวัตกรรม

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ในปี 2563
เป็นปีแรกที่ได้รับการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทให้อยู่ในระดับ
ดีเลิศ “Excellent CG Scoring” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย(Thai Institute of Directors: IOD)

ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน
รายชื่ อ หุ ้ น ยั่ ง ยื น (Thailand
Sustainability Investment:
THSI) จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เป็นปีที่ 2

ได้รับรางวัล
Sustainability Disclosure Award จาก
สถาบันไทยพัฒน์ เป็นปีที่ 2

ได้รบั การคัดเลือกให้เข้าค�ำนวณ
ได้รชับนีรางวั
Sustainability
ในดั
FTSEลMicro
Cap Index
Disclosure
และ
sSET IndexAward จาก
สถาบันไทยพัฒน์ เป็นปีที่ 2

ผลิตภัณฑ์วนุ้ เส้นตรามังกรคูบ่ าลานซ์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ International
Innovation Awards (IIA) 2020
ใ น ห ม ว ด ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ จ า ก
Enterprise Asia

ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์ ให้
เป็นบริษทั ตัวอย่าง ในด้านความยัง่ ยืนในการ
พัฒนาศักยภาพ จูงใจ และดูแลพนักงาน
(Sustainable DNA for employees)

เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
(Collective Action Coalition)

ได้ รั บ รางวั ล องค์ ก รสนั บ สนุ น ด้ า นคนพิ ก ารดี เ ด่ น จาก
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นปีที่ 4

วุ้นเส้นตรามังกรคู่ บาลานซ์
สร้างสมดุลได้ทุกวัน
uble
ผลิตภัณฑ์ วุ้นเส้นตรามังกรคู่บาลานซ์ (Do
ะรางวัล
Dragon Balance) โดย บมจ. ไทยวา ชน
ovation
The Winner of The International Inn
Asia
Awards (IIA) 2020 ซึ่งจัดโดย Enterprise
ุ ค่าทีย่ กย่องและ
ถือเป็นหนงึ่ ในรางวลั ระดบั โลกทีท่ รงคณ
เช่น ด้าน
ให้การยอมรับนวัตกรรมที่โดดเด่นด้านต่างๆ
งค์กร
ผลิตภัณฑ์ ด้านการบริการ และด้านวัฒนธรรมอ
เขี ย ว
วุ ้ น เส้ น ตรา มั ง กรคู ่ บา ลาน ซ์ ผ ลิ ต จาก ถั่ ว
วิธีการ
เกรดพรีเมียมจากธรรมชาติ 100% ผ่านกรรม
ห้ระดับ
ปรับเปลี่ยนปริมาณแป้งให้เหมาะสม ส่งผลใ
ีละน้อย
น�้ำตาลกลูโคสค่อยๆ ผ่านเข้าสู่กระแสเลือดท
� ำ หรั บ
ซึ่ ง จะเ ป็ น ปร ะโย ชน ์ ต ่ อ สุ ข ภา พแ ละ เหม าะส
ผู้ที่ต้องการควบคุมน�้ำหนัก

ธรรมชาติ

100%
ค่าดัชนี

น้ำ�ตาลต่ำ�
(Low GI)

ผลิตจากถัว่ เขียว เกรดพรีเมีย่ ม
ด้วยกระบวนการผลิตพิเศษ
เฉพาะ และทันสมัย
เพื่อให้ได้วุ้นเส้นคุณภาพดี

เหนือกว่า

วุ้นเส้นตรามังกรคู่ บาลานซ์
เ ป ็ น วุ ้ น เ ส ้ น ที่ มี ค ่ า ดั ช นี
ค่ า น�้ ำ ตาลต�่ ำ  ช่ ว ยรั ก ษา
ส ม ดุ ล ข อ ง ร ะ ดั บ น�้ ำ ต า ล
ในเลื อ ด ท� ำ ให้ ร ่ า งกาย
ดู ด ซึ ม น�้ ำ ตาลจากอาหารที่
รั บ ประทานเข้ า ไปได้ ช ้ า ลง
ช่วยให้อิ่มนาน ลดการทาน
จุกจิกระหว่างมื้อ

อร่อย..
สำ�หรับ

รสสัมผัสที่

ทุกเมนู

ปลอดภัย

มังกรคู่ บาลานซ์ ได้รับการ
การั น ตี ใ นด้ า นคุ ณ ภาพและ
รสชาติ 2 ดาว จากสถาบัน
ระดั บ โลก International
Taste Institute ให้ขั้นกว่า
ของสั ม ผั ส เส้ น เหนี ย วนุ ่ ม
ยืดหยุ่นกว่าวุ้นเส้นทั่วไป

อร่อยทุกเมนู ทั้งต้ม ผัด ย�ำ 
อบ เส้ น ไม่ เ กาะติ ด ซึ ม ซั บ
เครื่องปรุงได้ดี ทนความร้อน
ไม่อืดแม้อุ่นซ�้ำหรือต้มนาน
ไม่ ฟ อกสี ไม่ มี ก ลู เ ตน และ
ปราศจากสารเคมีในการผลิต

สารบัญ
ภาพรวมของไทยวา

การด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนของไทยวา

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

10 สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
12 ภาพรวมของไทยวา ห่วงโซ่คุณค่า
และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

18 สรุปผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ปี 2563
20 การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่ไทยวา
23 การมีส่วนร่วมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�ำคัญ
28 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
30 ขอบเขตผลกระทบ
ของประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ

32 การก�ำกับดูแลกิจการสู่ความยั่งยืนและ 89 การพัฒนาบุคคลากร
96 สิทธิมนุษยชน
การบริหารจัดการความเสี่ยง
และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างถูกต้อง
36 การต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชั่น
40 การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว
การวิจัยอาหารออร์แกนิค และเพื่อสุขภาพ
.........
การพัฒนาเกษตรกร
100 นวัตกรรมต่อกระบวนการ ผลิตภัณฑ์
.........
และบริการ
42 การบริหารจัดการและพัฒนาห่วงโซ่
104 การยกระดับคุณภาพ และความปลอดภัย
อุปทานอย่างยั่งยืน
ของผลิตภัณฑ์อาหาร
47 การจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ

.........

.........

.........

การพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัว

.........

การพัฒนาโรงงาน และชุมชนสีเขียว

ภาคผนวก

62 ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
66 การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดกระบวนการผลิต
77 การพัฒนาสังคมและชุมชน

109 เกี่ยวกับรายงานเพื่อความยั่งยืนฉบับนี้
112 ดัชนีข้อมูลตามตัวชี้วัด GRI

.........

.........

บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ไทยวาขับเคลื่อนด้วยจุดประสงค์หลักของเรา ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์สู่
ผู้บริโภคทั่วโลก ผ่านการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ส่งเสริมการสร้างความ
ยั่งยืนตั้งแต่กระบวนการปลูกไปจนถึงมือผู้บริโภคให้ดีขึ้นทุกวัน ด้วยความมุ่ง
มั่นที่จะรับผิดชอบในระดับสากล ร่วมสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้บริโภค บุคลากร
และชุมชน เรามีความภาคภูมใิ จในการแบ่งปันเรือ่ งราวการเดินทางของเรา และ
เราหวังว่าจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับเรา

10

ปี 2563 เป็นปีแห่งความท้าทายและความไม่แน่นอนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มาก่อนส�ำหรับพวกเราทุกคน เนือ่ งจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทัว่ โลก
ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิต การท�ำงาน และการท�ำกิจกรรม
ต่างๆ แม้จะเป็นปีที่มีความท้าทาย แต่บริษัทฯ ยังสามารถคงผลประกอบการ
ทีม่ นั่ คงและรักษาพนักงานให้ปลอดภัย โดยสิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ทีบ่ ริษทั ฯ ได้ดำ� เนิน
การในปี 2563 นี้คือการที่บริษัทฯ สามารถดูแลให้พนักงาน ห่วงโซ่อุปทาน
และคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ มีความปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดี ท่ามกลาง
การระบาดทั่วโลก ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทฯ ได้ดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัว
พนักงานไทยวาทุกคน เช่นไม่มกี ารลดจ�ำนวนพนักงาน นโยบายการท�ำงานจาก
ที่บ้านและชั่วโมงการท�ำงานที่ยืดหยุ่น พร้อมทั้งซื้อประกันสุขภาพโควิด 19 ให้
กับพนักงานทุกคนนอกจากนี้ บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบการประเมินผลงาน
และการวิเคราะห์หลักสูตรการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งถือเป็น
ส่วนส�ำคัญขององค์กรในการก้าวสู่ความยั่งยืนในระยะยาว
รายงานการพัฒนาความยั่งยืน

เรามีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นองค์กรชั้นน�ำในศตวรรษที่ 21 เข้าถึงลูกค้ากว่า
30 ประเทศทั่วโลก พร้อมมุ่งมั่นด�ำเนินกิจกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
เราในทุกด้านของห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่กระบวนการปลูก การจัดหาวัตถุดิบ การ
ผลิต ห่วงโซ่อปุ ทาน ตลอดจนการจัดส่งสินค้า ซึง่ มีผลกระทบอย่างมากต่อชุมชน
และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีเ่ ราท�ำงานด้วย ดังนัน้ การตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริโภคและลูกค้าของเรา อยูบ่ นพืน้ ฐานความมุง่ มัน่ ในการสร้างคุณค่าร่วมกัน
เพือ่ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ทดี่ ที สี่ ดุ ไม่วา่ จะเป็นแป้งมันส�ำปะหลัง ถัว่ เขียว ข้าว และ
ผลิตภัณฑ์แป้งและอาหารอื่นๆ จากภูมิภาคนี้ไปสู่ผู้บริโภคทั่วโลก นอกจากนี้
บริษัทฯ ขยายการเข้าถึงลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเรายังคงมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์
ของเรา ได้แก่ การพัฒนาเกษตรกร การพัฒนาโรงงานและชุมชนสีเขียว การ
พัฒนาคุณภาพชีวติ และครอบครัวพนักงาน และการวิจยั อาหารออร์แกนิคและ
อาหารเพื่อสุขภาพ
อีกทั้งเรายังมองเห็นโอกาสในการเติบโตในระยะยาว และยังคงมุ่งมั่นให้
บริการลูกค้าของเราด้วยความภาคภูมิ ตัง้ แต่การปลูกจนถึงชัน้ วาง ด้วยรากฐาน
หลักของเราคือ “ดีขึ้นในทุกๆ วัน” ซึ่งนี่หมายถึงการปรับปรุงฐานรากของเรา
พร้อมขยายธุรกิจ ด้วยการสือ่ สารและกระบวนการท�ำงานทีร่ วดเร็วมากขึน้ เพือ่
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ริเริ่มด�ำเนินโครงการที่ส�ำคัญ ได้แก่การสนับสนุน
การสร้างชุมชนที่ยั่งยืนผ่าน “เครือข่ายเกษตรกรไทยวา” โดยบริษัทฯ ให้การ
สนับสนุนเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีการเกษตรที่ปรับขนาดได้ และสร้างโมเดล
ทางออกในการท�ำเกษตรอัจฉริยะของไทยวาในระดับภูมิภาค เพื่อให้มีชีวิตที่ดี
ขึ้นตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกสามารถตอบสนองความต้องการในอนาคต
และพัฒนาวิถีชีวิตของเกษตรกร  นอกจากนี้บริษัทฯ ได้น�ำ “โครงการไคเซ็น”
มาปรับใช้ในโรงงานแป้งมันส�ำปะหลัง ในจังหวัดระยอง จังหวัดอุดรธานี และ
จังหวัดกาฬสินธุ์ เพือ่ ด�ำเนินการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานให้มปี ระสิทธิภาพ
มากขึ้น รวมถึงการลดปริมาณของเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต อีก
ทั้งโรงงานของบริษัทฯ ในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดนครปฐม ได้รับคัดเลือก
ให้เป็นโรงงานน�ำร่องในโครงการขยายผลการส่งเสริมคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
องค์กร ซึง่ คาดว่าจะสามารถรายงานและทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกได้ภายในเดือนกันยายน 2564 โดยการได้รบั คัดเลือกนี้ แสดงถึงความมุง่
มัน่ ของบริษทั ฯ ในการด�ำเนินมาตรการทีเ่ ร่งด่วนในการร่วมต่อสูก้ บั ปัญหาการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารถือเป็นหนึง่
ในสินค้าส่งออกที่ส�ำคัญที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และบริษัทฯ
ยังคงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคและลูกค้าให้ดยี งิ่ ขึน้ โดย
ก�ำหนดให้นวัตกรรมและความยั่งยืนเป็นวิสัยทัศน์หลักของบริษัทฯ ในระยะ
ยาว วิสัยทัศน์เหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์การวิจัยและพัฒนาแห่งใหม่
ซึ่งตั้งอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในประเทศไทย อีกทั้งบริษัทฯ ได้เปิดตัว
ผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งผลิตภัณฑ์แป้งและอาหารกว่า 10 รายการ และบริษัทฯ จะ
ลงทุนอย่างต่อเนื่องในการเติบโตและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ส�ำหรับอนาคต
รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เปิดกว้างเกี่ยวกับระบบนิเวศเพื่อการขยายเครือข่าย
และการพัฒนาเทคโนโลยีทที่ นั สมัย ครอบคลุมทัง้ ด้านอาหารดัดแปร การหมัก
พลาสติกชีวภาพ และวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ในอนาคต บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะเปิด
ตัวต้นแบบของผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติก ผลิตภัณฑ์จากชีวภาพ และโปรตีนจาก

พืช เพื่อเป็นการปรับความสมดุลของสัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีความภาคภูมใิ จทีไ่ ด้รบั คัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย (ตลท.) ให้ อ ยู ่ ใ น “รายชื่ อ หุ ้ น ยั่ ง ยื น หรื อ Thailand
Sustainability Investment (THSI)” ในปี 2563 และได้รับรางวัล “การ
เปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือ Sustainability Disclosure Award” จาก
สถาบันไทยพัฒน์เป็นปีทสี่ อง การได้รบั คัดเลือกและรางวัลเหล่านี้ ขับเคลือ่ นด้วย
การทีเ่ รายึดมัน่ เป้าหมายความยัง่ ยืนไว้ในมาตรฐานด้านการเกษตร สิง่ แวดล้อม
ความปลอดภัยและสุขภาพ และมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินการตามกรอบความยั่งยืน
ของเรา รวมถึงปี 2563 นี้ เราได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับ “ดีเลิศ”
ส�ำหรับแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นปีแรก รางวัลเหล่านี้เป็น
เครื่องยืนยันความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ความน่าเชื่อถือ และความโปร่งใสในทุกด้านของห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล International Innovation Awards
(IIA) 2020 ส�ำหรับผลิตภัณฑ์วุ้นเส้น ตรามังกรคู่บาลานซ์ (DD Balance) จาก
Enterprise Asia และได้รบั รางวัลองค์กรสนับสนุนด้านคนพิการดีเด่น ประจ�ำปี
2563 จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อเนื่องเป็นปีที่สี่
ในทศวรรษต่อไปข้างหน้า ครอบครัวไทยวายังคงให้ความสนใจและทุ่มเท
ที่จะด�ำเนินกิจการตามวิสัยทัศน์ของเราในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ส่งเสริม
การสร้างความยัง่ ยืนตัง้ แต่กระบวนการปลูกไปจนถึงมือผูบ้ ริโภค แม้วา่ ความไม่
แน่นอนและความวุ่นวายที่เกิดขึ้นอาจจะกลายมาเป็นวิถีในการใช้ชีวิตรูปแบบ
ใหม่ (New Normal) บริษัทฯ จะยังคงพัฒนาและเสริมสร้างรากฐาน รวมถึง
แนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับทีมของเรา ผูร้ ว่ มงาน และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอยู่
เสมอ ผมขอขอบคุณส�ำหรับการสนับสนุน ข้อเสนอแนะ และก�ำลังใจ ส�ำหรับ
เรือ่ งราวการเดินทางของไทยวา เรามุง่ มัน่ ทีจ่ ะท�ำทุกวันให้ดขี นึ้ และมากขึน้ เสมอ
บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
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ภาพรวมของไทยวา
ห่วงโซ่คุณค่า และผลิตภัณฑ์
บริษัทไทยวาด�ำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม การด�ำเนินธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
และอาหารเคี ย งคู ่ สั ง คมไทยมาตลอดระยะเวลา
กว่ า 74 ปี ด้ ว ยความมุ ่ ง มั่ น ในการพั ฒ นาธุ ร กิ จ ธุรกิจแป้ง
ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่า
ร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอย่างยัง่ ยืน
โดยปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ มี ลั ก ษณะการประกอบ
ธุรกิจภายใต้ธรุ กิจหลัก 2 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจแป้ง
และธุรกิจอาหาร
ด้วยห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ เกี่ยวข้อง และ
เชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ตั้งแต่คู่ค้าทาง
ธุรกิจอาหาร
ธุรกิจ ตลอดจนสังคม ลูกค้า และผูบ้ ริโภค บริษทั ฯ จึงให้
ความส�ำคัญต่อการบริหารจัดการธุรกิจตามมาตรฐาน
สากล และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยตลอด
กระบวนการผลิ ต เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่
เปีย่ มไปด้วยคุณภาพ ปลอดภัยต่อการบริโภค อีกทัง้
ยังเป็นมิตรต่อชุมชน และสิง่ แวดล้อม
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ห่วงโซ่คุณค่า
การจัดซื้อ

การผลิต

การจัดส่ง

การตลาด และการขาย

การบริการ

เกษตรกรรมที่ยั่งยืน

โรงงานสีเขียวและการพัฒนาชนบท

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและผู้บริโภค

- การจัดหาวัตถุดิบเพื่อการ
ผลิ ต อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และเพียงพอ

- การพั ฒ นาความสั ม พั น ธ์
ระหว่างชุมชนและคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์

- การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต
- การลดต้นทุน ในการผลิต
และการจัดจ�ำหน่าย

- การขยายตลาด /
ความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์
- การเข้าสู่ตลาดใหม่ และ
ตลาดเกิดใหม่
- ภาพลักษณ์ที่ดี /
การสร้างเเบรนด์

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
ที่เกี่ยวข้อง

- พนักงาน
- เกษตรกร
- คู่ค้าทางธุรกิจ
- หน่วยงานภาครัฐ

- พนักงาน
- ชุมชน
และสังคมโดยรอบ
- หน่วยงานภาครัฐ

- พนักงาน
- ชุมชนและสังคมโดยรอบ
- ลูกค้า
- บริษัทขนส่งจากภายนอก

- พนักงาน
- ลูกค้า
- คู่ค้าทางธุรกิจ
- หน่วยงานภาครัฐ

ประโยชน์ต่อ
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

- คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- ผลผลิตที่มีคุณภาพ
- ให้ความรู้แก่เกษตรกร
ในการใช้และใช้เทคโนโลยี

- ความหลากหลาย
ของพันธ์ุพืชเมล็ดพันธ์ุ
และการเพาะปลูกพืช
- การพัฒนาเศรฐกิจท้องถิ่น

- การสร้างงานในชุมชนท้องถิน่
- การลดผลกระทบของ
สิ่งแวดล้อม

- การเข้ า ถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี - การบริโภคสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
คุณค่าทางโภชนาการทีเ่ พิม่ ขึน้ - สร้ า งการลงทุ น ในท้ อ งถิ่ น
- สร้างความพอใจให้ผู้บริโภค และการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ประโยชน์
ต่อไทยวา

- สร้างผลตอบแทนแก่ผถู้ อื หุน้
- การเติบโตของยอดขาย
- การเป็นผู้น�ำตลาด

- พนักงาน
- ลูกค้าและผู้บริโภค
- หน่วยงานภาครัฐ
- ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
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6 เป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ของไทยวา 2563-2568
แผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ถูกก�ำหนดขึ้นในช่วงปี 2563 เพื่อให้ทราบทิศทางของธุรกิจในระยะยาว โดยค�ำนึงถึงความเสี่ยงในด้านต่างๆ ด้วย ซึ่งแบ่งเป็น 6 เป้าหมาย ได้แก่

ภารกิจของเรา

ไทยวาสร้างสรรค์นวัตกรรมและความยั่งยืนจากแหล่งเพาะปลูกจนถึงมือผู้บริโภคทั่วโลกให้ดีขึ้นทุกวัน

กลยุทธ์องค์กร

เป็นผู้น�ำระดับโลกในด้านผลิตภัณฑ์แป้งและผลิตภัณฑ์อาหารที่เกี่ยวข้อง โดยใช้จุดแข็งของเราทั้งด้านการผลิตและแบรนด์สินค้า

จุดมุ่งหมาย
ในการด�ำเนินงาน

เป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์

ผลิตภัณฑ์แป้งมันส�ำปะหลัง

ผลิตภัณฑ์แป้งมันส�ำปะหลังมูลค่าเพิ่ม

ผลิตภัณฑ์อาหาร

ยกระดับความเป็นผู้น�ำผลิตภัณฑ์
แป้งมันส�ำปะหลังเพื่อความได้เปรียบจากขนาด
ในระดับภูมิภาค และคุณภาพระดับพรีเมียม

พัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่
ท�ำจากแป้งและอาหารจากพืชเพื่อรองรับความ
ต้องการในตลาดโลก

ก้าวสูค่ วามเป็นผูน้ �ำในภูมภิ าคผ่านการขายอย่าง
มีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ และ
ช่องทางการการขายใหม่ๆ

การพัฒนาเกษตรกร
และห่วงโซ่คุณค่า

ค่านิยมหลัก
14
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ความเป็นเลิศ
และประสิทธิภาพ
ในการด�ำเนินงาน

ขยายธุรกิจ
ด้วยนวัตกรรม

เพิม่ ความแข็งแกร่งในการ
ขายและการจัดจ�ำหน่าย

เป้าหมาย การวิจัยและนวัตกรรม และการพัฒนาบุคคลากร

ขยายตลาด
ในประเทศไทย
และกลุ่ม CLMV

มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์
และช่องทางการขาย
ที่เติบโตสูง

บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
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ผลิตภัณฑ์ ใหม่ ในปี 2563
ชุดของขวัญเพื่อสุขภาพ วุ้นเส้น ตรามังกรคู่ บาลานซ์

วุ้นเส้นกึ่งส�ำเร็จรูป ตรามังกรคู่ เรดดี้

ถูกออกแบบมาเพื่อ ส่งมอบสิ่งดีๆให้คนที่รัก มอบเป็นของขวัญแทนความห่วงใยให้มีสุขภาพที่ดี
และแข็งแรงได้
- ผลิตจากถั่วเขียวเกรดพรีเมียมจากธรรมชาติ100%
- เป็นวุ้นเส้นที่มีค่าดัชนีน�้ำตาลต�่ำ (Low GI) ที่สามารถช่วยรักษาสมดุลของระดับน�้ำตาลในเลือด
- ได้รบั การการันตีรสชาติและคุณภาพ 2 ดาวจากสถาบันระดับโลก International Taste Institute
- ไม่ฟอกสี ไม่มีกลูเตน และปราศจากสารเคมี

ทางเลือกใหม่ของคนรักสุขภาพ เอาใจคนรักอาหารแนวสตรีทฟู๊ด อร่อย ง่าย พร้อมทาน
ใน 3 นาที มี 3 รสชาติ
- รสก๋วยเตี๋ยวเรือน�้ำตก สูตรโบราณ น�้ำซุปเข้มกลมกล่อมหอมเครื่องเทศ
- รสต้มย�ำกุ้งน�้ำข้น สูตรแซ่บจี๊ด อาหารไทยรสชาติแซ่บจี๊ดอร่อยถึงใจ เมนูโปรดคนไทยทุกคน
- รสต้มซุปเปอร์แซ่บ สูตรทีเด็ด เมนูซุปรสชาติเปรั้ยวแซ่บถึงพริกถึงขิง อร่อยลงตัวจนต้อง
ยกถ้วยซด

เส้นใหญ่ ตรากิเลนคู่
-

เส้นเล็กกึ่งส�ำเร็จรูป ตรา Asian Inspired

เนื้อสัมผัส เหนียวนุ่ม อร่อย
เส้นไม่เกาะตัว ไม่ขาดง่าย
ใช้น�้ำมันใหม่ ในทุกการผลิต
บรรจุภณ
ั ฑ์ปดิ สนิท ไม่มนี ำ�้ มันรัว่ ซึม
มีวันผลิตและวันหมดอายุที่ชัดเจน
ทางเลือกใหม่ของคนรักสุขภาพ อร่อย ง่าย รสชาติไทยดังเดิม และปลอดกลูเตน พร้อมทานใน 3 นาที มีให้เลือกถึง 6 รสชาติ คือ
ต้มย�ำ ก๋วยเตี๋ยวเรือ ปูผัดผงกะหรี่ ผัดไทย ซุปไก่ และต้มข่า
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ฉลากผลิตภัณฑ์
เส้นเล็กฝอย ตรากิเลนคู่

- เส้นมีขนาดเล็กเพียง 1.4 มม.
- ลวกง่าย สุกไว
- เนื้อสัมผัสเหนียว นุ่ม อร่อย

เส้นเล็ก ตรากิเลนคู่
สูตรเหนียวนุ่มพิเศษ

วุ้นเส้น ตรามังกรคู่

-

ปลอดกลูเตน
ไม่ใส่สีเทียม
ไม่ใส่ผงชูรส
คุณภาพที่เชื่อถือได้ของคนไทย

Low GI ITQi 2 stars

International
Innovation Awards
(IIA) 2020

Healthier Choice

ใบเมี่ยงญวน ตราอินทรีคู่

- เส้นเหนียว เคี้ยวอร่อย
- ลวกง่าย
- เส้นไม่เกาะติด

ITQi 1 star
กระเทียมเจียว ตราอินทรีคู่
-

หอม
กรอบ
สะอาด
ปลอดภัย
อร่อยได้ทุกเมนู

เมนูสุขภาพ สร้างอาชีพ อร่อยได้ง่ายๆ
- เหนียว นุ่ม ไม่ขาดง่าย
- อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย
- Gluten Free ไม่มีสารกลูเตนที่ท�ำให้เกิด
การแพ้
- ไม่ใส่วัตถุกันเสีย
- Low Fat เหมาะกับการท�ำเมนูเพื่อสุขภาพ
บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
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สรุปผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ ปี 2563
ผลการด�ำเนินงานมั่นคง เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

-

- ได้รับการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการบริษัท
ให้อยูใ่ นระดับดีเลิศ “Excellent CG Scoring”
- ได้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ อ ยู ่ ใ นรายชื่ อ หุ ้ น ยั่ ง ยื น
(Thailand Sustainability Investment: THSI)
- เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต
(Collective Action Coalition)
- เป็นสมาชิกของ UN Global Compact และ
ร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของโครงการ SDG Ambition

รายได้จากการขาย 7,090 ล้านบาท
EBITDA 571 ล้านบาท
เงินปันผล 0.134 บาทต่อหุ้น
สัดส่วนรายได้แยกประเทศ
ประเทศไทย 4,464 ล้านบาท
ประเทศเวียดนาม 1,091 ล้านบาท
ประเทศจีน 1,499 ล้านบาท
- สัดส่วนรายได้แยกสายธุรกิจ
ธุรกิจแป้ง 5,523 ล้านบาท
ธุรกิจอาหาร 1,567 ล้านบาท

18

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน

FARMER: การพัฒนาเกษตรกร
-

จ�ำนวนสมาชิกเกษตรกรไทยวาที่ได้รับการ
ส่งเสริม 1,569 ราย
ขยายท่อนพันธุ์มันที่ปลอดโรคแบบ X20 ได้
540,000 ท่อนพันธุ์ต่อปี
ผลผลิ ต ต่ อ ไร่ ข องสมาชิ ก เกษตรกรไทยวา
เพิ่มขึ้น จาก 5.5 ตันต่อไร่ เป็น 5.8 ตันต่อไร่
สนับสนุนเทคโนโลยีการเกษตรให้แก่สมาชิก

-

สนับสนุนปุ๋ยหมักแทนสารเคมีให้แก่สมาชิก
897 ราย จ�ำนวน 9,051 ตัน

-

ผสานเรื่องความยั่งยืนเข้ากับค่านิยมองค์กร
จัดการอบรมเกี่ยวกับทักษะอาชีพ และ
ความรู้ด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร 897
คน

-

มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 11
ของงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

-

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมเครือข่าย
โกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย และสถาบัน
ไทยพัฒน์ ในฐานะสมาชิก

FACTORY: การพัฒนาโรงงานและชุมชนสีเขียว

FAMILY: การพัฒนาคุณภาพชีวติ ครอบครัวพนักงาน FOOD: การวิจัยอาหาร Organic & Healthy

-

สัดส่วนน�้ำเสียที่ผ่านการบ�ำบัดคิดเป็น
ร้อยละ 100

-

ค่าเฉลี่ยเวลาการฝึกอบรมของพนักงาน
ทั้งหมด 1 คน /1 วัน /ปี

-

ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา
เท่ากับ 11.99 ล้านบาท

-

ปริมาณไฟฟ้าที่ลดได้จากโรงไฟฟ้า
ก๊าซชีวภาพ 19,199,100 หน่วย
กระแสไฟฟ้าสะสมที่ผลิตได้จาก
Solar Roof Top 1,405 kWh เป็นเงิน
5.08 ล้านบาท
แจกจ่ า ยปุ ๋ ย หมั ก ที่ ผ ลิ ต จากของเสี ย จาก
การผลิต เช่น เปลือกดินมันส�ำปะหลัง
กากมันส�ำปะหลัง และตะกอนเหลือจาก
บ่อบ�ำบัดน�้ำเสีย จ�ำนวน 8,000 ตัน

-

สัดส่วนพนักงานชายต่อพนักงานหญิง
เท่ากับ 2.5 : 1

-

การพัฒนานวัตกรรมทีเ่ ป็นมิตรต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

-

จ�ำนวนการจ้างงานพนักงานทั้งหมด
ในองค์กร เท่ากับ 2,866 คน
ก� ำ หนดให้ น โยบายสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและ
แรงงานมีการบังคับใช้ครอบคลุมทั้งองค์กร

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการด�ำเนินการศึกษา
และเก็บข้อมูลปริมาณคาร์บอนฟุตปริ้นท์
ขององค์กรโดยคาดว่าจะสามารถเปิดเผย
และคาดว่าจะเข้าร่วมกระบวนการทวนสอบ
รายงานการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกของ
องค์กรได้ภายในเดือนกันยายน 2564 (CFO)
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ เท่ากับ
51,722 tCO2e (T-VER)

-

-

-

-

-

อัตราส่วนการจ้างงานบุคคลทุพพลภาพ
ต่อพนักงานทั้งหมดเท่ากับ 1 : 100

พันธมิตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
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การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่ ไทยวา
ไทยวา ในฐานะบริษัทในอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร เรามุ่งมั่นที่
จะด�ำเนินธุรกิจด้วยกลยุทธ์หลักในการส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารสู่ผู้บริโภคทั่ว
โลก ครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการพัฒนาสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่ส่งเสริมการสร้างความยั่งยืนตั้งแต่กระบวนการปลูกไปจนถึงมือ
ผู้บริโภค (Create Innovation and Sustainability from Farm to Shelf)
ความรับผิดชอบต่อสังคมสูค่ วามยัง่ ยืนมีความส�ำคัญต่อศักยภาพของธุรกิจและ
การเติบโตของไทยวาเป็นอย่างมาก เพราะการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนนับเป็นกลยุทธ์
ส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้บริษทั ฯ สามารถบรรลุวสิ ยั ทัศน์ในการเป็นผูน้ ำ� ในภูมภิ าคของ
ผลิตภัณฑ์แป้งมันส�ำปะหลังและผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง

บริษัท ฯ ได้จัดท�ำรายงานเพื่อความยั่งยืน ภายใต้แนวทาง Creating
Shared Value (CSV) ซึง่ ช่วยให้เราสามารถระบุเป้าหมายได้อย่างชัดเจน และ
สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรได้มากที่สุด โดยบริษัทฯ ได้มีการก�ำหนดเป้า
หมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ 3 จุดมุ่งหมาย คือ
- แหล่งวัตถุดบิ ทีย่ งั่ ยืน (Develop sustainable plants and raw material
sources)

- ช่วยพัฒนาชุมชนที่ให้ชีวิตมีสุขภาพดีขึ้น รวมถึงการหมุนเวียนทรัพยากร
กลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Foster thriving and resilient
communities with environmentally friendly impact)
ด้วยตระหนักดีว่าบริษัทฯ ไม่เพียงแต่น�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มี
คุณค่าและปลอดภัยต่อลูกค้าและผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทหน้าที่ความ
- ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต และน� ำ ไปสู ่ สุ ข ภาพดี ขึ้ น ในอนาคต (Enabling
รับผิดชอบในการสร้างมาตรฐานในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของ
healthier modern Life)
การด�ำเนินงานทัง้ หมดในห่วงโซ่อปุ ทานอีกด้วย โดยค�ำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
โดยบริษัทฯ ได้แบ่งภารกิจในการด�ำเนินงานออกเป็น 4 กลยุทธ์หลัก
ของเราในทุกด้านของห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่กระบวนการปลูก การจัดหาวัตถุดิบ
การผลิต ห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนการจัดส่งสินค้า ภายใต้กลยุทธ์ความยั่งยืน คือ การพัฒนาเกษตรกร (Farmer Development) การพัฒนาโรงงานและ
ของไทยวา ที่สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ชุมชนสีเขียว (Green Factory and Community) การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ ครอบครัวพนักงาน (Family Work and Live Balance) และการวิจัยอาหาร
สิง่ แวดล้อม บนพืน้ ฐานการดูแลกิจการทีด่ ี บริษทั ฯ มีแนวทางการด�ำเนินกลยุทธ์ ออร์แกนิคและอาหารเพือ่ สุขภาพ (Food Organic and Food Healthy R&D)
ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน โดยค�ำนึงตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้น สุขภาพอนามัยที่ดีของผู้บริโภค
อาชีวอนามัยและคุณภาพชีวิตของพนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ สังคมและชุมชน
ไปจนถึงผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค
ตลอดจนช่วยสร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ และการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน
ของประเทศตลอดไป
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TWPC CSV

F1

ARMER

การพัฒนาเกษตรกร

F2

ACTORY
โรงงานสีเขียว
และการพัฒนาชุมชน

F3

AMILY

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ครอบครัวพนักงาน

F4

OOD

การวิจัยอาหาร
ออร์แกนิค และเพื่อสุขภาพ

สิทธิมนุษยชน และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

กลยุทธ์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความเชี่ยวชาญ และ
การสนับสนุนเกษตรกร

โรงงานสีเขียว
“Zero Waste”

พนักงาน สิทธิมนุษยชน
และการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด

การสร้างแบรนด์
ด้วยการตลาด
อย่างมีความรับผิดชอบ

เกษตรกร
คู่ค้าทางธุรกิจ

ชุมชนและสังคม

พนักงาน

ลูกค้า และผู้บริโภค
คู่ค้าทางธุรกิจ

บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
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ประเด็นด้าน
ความยั่งยืนที่สำ�คัญ

มิติ
การพัฒนาเกษตรกร

การจั ด ท� ำ การประเมิ นประเด็นที่มีนัย ส�ำคัญที่สุด ฉบับ นี้จัด ท�ำขึ้น จาก
การท�ำงานร่วมกันกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียภายในและภายนอก โดยพิจารณาปัจจัย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ทัง้ ภายในและภายนอก เพือ่ ประเมินประเด็นความยัง่ ยืน
ที่มีนัยที่ส�ำคัญ วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตามแนวทาง
ของ GRI Standards ควบคู่ไปกับการจัดอันดับความส�ำคัญของความเสี่ยง
ต่ อ ความยั่ ง ยื น และการวางแผนรั บ มื อ อย่ า งเหมาะสม โดยบริ ษั ท ฯ
มีกระบวนการประเมินและประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยส�ำคัญ ดังนี้
สูง

ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

8
12
11 15

ต�่ำ
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13 3 1
10 2
14 7

5

ต�่ำ

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน

9

4

6

สูง

ประเด็นด้านความยั่งยืน
1.
2.
3.
4.

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
การพัฒนาเกษตรกร
การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
และการจัดหาวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

การพัฒนาโรงงาน
และชุมชนสีเขียว

5.
6.
7.
8.
9.

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ครอบครัวพนักงาน

10. การพัฒนาบุคลากร
11. การต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชั่น
12. การปฏิบัตติ ่อแรงงาน และสิทธิมนุษยชน

การวิจัยอาหาร
ออร์แกนิค
เเละเพื่อสุขภาพ

13. นวัตกรรม
14. ความปลอดภัยของอาหาร
15. ความไว้วางใจต่อ Brand

การพัฒนาสังคมชุมชน
การบริหารจัดการน�้ำ
การจัดการของเสีย
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ประสิทธิภาพของเครื่องจักร
และกระบวนการผลิต

ช่องทางในการสร้าง
การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น
องค์ประกอบส�ำคัญที่จะช่วยวางแผนเชิงกลยุทธ์สู่การเป็นองค์กรแห่งความ
ยัง่ ยืน ซึง่ ครอบคลุมมิตทิ างเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม โดยมีการวิเคราะห์
และจั ด ล� ำ ดั บ ความส� ำ คั ญ ของกลุ ่ ม ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ส� ำ คั ญ ของบริ ษั ท ฯ
ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบทั้ ง เชิ ง บวกและลบจากการด� ำเนิ น ธุ ร กิ จ ครอบคลุ ม ทั้ ง
ภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง
ส�ำหรับการจัดท�ำรายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2563 บริษัทฯ ได้รวบรวม
ประเด็นและข้อคิดเห็นจากความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อรับทราบ
ความต้องการ มุมมองความคิดเห็น ข้อกังวล ตลอดจนข้อเสนอแนะ อันจะน�ำมาใช้
ในการพัฒนาแนวปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับการด�ำเนินงานด้านความยัง่ ยืนทีเ่ หมาะสม
และเป็นธรรมต่อไป นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ด�ำเนินการส�ำรวจความพึงพอใจ
ตัวแทนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งประกอบด้วย ผู้พัฒนาตลาดทุน คู่ค้าทาง
ธุรกิจ ชุมชนและสังคม ลูกค้าและผู้บริโภค และนักลงทุน พร้อมทั้งน�ำประเด็น
ที่มีนัยส�ำคัญมาใช้ในการก�ำหนดเนื้อหาของรายงานความยั่งยืนฉบับนี้อีกด้วย

หน่วยงาน
ภาครัฐ

ผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุน

เกษตรกร

คู่ค้า
ทางธุรกิจ

กลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
7 กลุ่มหลัก

ลูกค้าและ
ผู้บริโภค

ชุมชนและ
สังคม
พนักงาน

บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
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กลุ่ม
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
7 กลุ่มหลัก

เกษตรกร

คู่ค้าทางธุรกิจ

ลูกค้าและผู้บริโภค

ช่องทางการมีส่วนร่วม

ช่องทางการมีส่วนร่วม

ช่องทางการมีส่วนร่วม

1. โครงการสมาชิกชาวไร่ไทยวา
2. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกร
3. แอพพลิเคชั่นบนมือถือ
4. งานวันขอบคุณชาวไร่ไทยวา

ตัวอย่างของประเด็น

• การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
• ความรู้ทางเทคโนโลยีส�ำหรับเกษตรกร
• การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ตัวอย่างการตอบสนองของบริษัท

• การส่งเสริม ดูแล ฝึกอบรม
ให้กับเกษตรกร ให้เพิ่มความสามารถในการ
บริหารจัดการและกระบวนการเพาะปลูก
• การรับซื้ออย่างเป็นธรรม
• สนับสนุนเครือ่ งมือการเพาะปลูกเพือ่ ช่วยลด
การใช้แรงงานและเวลา
• จัดตัง้ หน่วยงาน Agronomist เพือ่ ดูแลสมาชิก
เกษตรกรโดยตรง
สามารถศึกษารูปแบบและวิธีการตอบสนอง
ของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ที่บท “การพัฒนา
เกษตรกร” และ “การบริหารด้านการใช้น�้ำ
เพื่อการเกษตรยั่งยืน”

24

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน

1. การประชุมคู่ค้า
2. การลงพื้นที่เยี่ยมเยียนคู่ค้าทางธุรกิจ
3. Wholesale Fresh / Wholesale Dry
Conference
4. ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น
Website, Facebook, Youtube, Linked in,
และ Line@

ตัวอย่างของประเด็น

• การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคู่ค้า
• กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การขายและกิ จ กรรม
ทางการตลาด
• คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
• การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ตัวอย่างการตอบสนองของบริษัท

• การส่ ง เสริ ม ดู แ ล ฝึ ก อบรมให้ กั บ คู ่ ค ้ า
ให้เพิ่มความสามารถในการขาย
• การพั ฒ นาความหลากหลายของสิ น ค้ า
ให้ตรงกับความต้องการของตลาด
• การพั ฒ นากิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การขายและ
กิ จ กรรมทางการตลาดให้ ต รงกั บ ความ
ต้องการของผู้บริโภค
สามารถศึกษารูปแบบและวิธีการตอบสนอง
ของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ที่บท “การยกระดับ
คุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์”

1. แบบส�ำรวจความพึงพอใจประจ�ำปี
2. ศูนย์รับค�ำร้องเรียนลูกค้า
3. ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น
Website, Facebook, Youtube, Linked in,
และ Line@

ตัวอย่างของประเด็น

• การเข้าถึงผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ
• คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
• ข้อมูลฉลากผลิตภัณฑ์

ตัวอย่างการตอบสนองของบริษัท

• การสื่ อ สารให้ ผู ้ บ ริ โ ภคเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
โภชนาการ และฉลากผลิตภัณฑ์
• เพิ่มช่องทางการสื่อสารการส่งเสริมการขาย
• พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้มาตรฐาน
ทั้งคุณภาพและความปลอดภัย
• น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ
• การพั ฒ นากิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การขายและ
กิ จ กรรมทางการตลาดให้ ต รงกั บ ความ
ต้องการของผู้บริโภค
สามารถศึกษารูปแบบและวิธีการตอบสนอง
ของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ที่บท “นวัตกรรมต่อ
กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และบริการ” และ
“การยกระดับคุณภาพ และความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์”

พนักงาน

ชุมชนและสังคม

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

หน่วยงานภาครัฐ

ช่องทางการมีส่วนร่วม

ช่องทางการมีส่วนร่วม

ช่องทางการมีส่วนร่วม

ช่องทางการมีส่วนร่วม

1. แบบส�ำรวจความผูกพันของพนักงาน
2. ระบบสื่ อ สารทางอิ เ ลคทรอนิ ก ส์ ภ ายใน
องค์กร (Intranet / E-newsletter /
แอพพลิเคชั่นบนมือถือ (TimeMint) /
วารสาร TW Wander)
3. กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ภายในองค์กร
อย่างต่อเนื่อง
4. กิ จ กรรมประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารพบ
พนักงาน (CEO Town Hall)
5. การประเมินผลงานประจ�ำปี (PMS)
6. โครงการโค้ช และ Mentor

ตัวอย่างของประเด็น

• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
• ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ
• การสร้างความผูกพันของพนักงาน

ตัวอย่างการตอบสนองของบริษัท

• การวิ เ คราะห์ แ ผนพั ฒ นาศั ก ยภาพและ
การประเมิน Career Path ของพนักงาน
ผ่านระบบ Performance Management
System (PMS)
• มีการปรับปรุงระบบการประเมินพฤติกรรม
การท� ำ งานให้ ส อดคล้ อ งกั บ Function
การท�ำงานให้มากขึ้น
• โครงการ Thai Wah Leadership Academy
(TLA) การวิ เ คราะห์ แ ละจั ด การอบรม
ให้ความรู้ให้เหมาะสมกับพนักงานทุกระดับ
• การดูแลพนักงานในช่วงโควิด-19
สามารถศึ ก ษารู ป แบบและวิ ธี ก ารตอบ
สนองของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ที่บท “ความ
ปลอดภัย และอาชีวอนามัย” “การพัฒนา
บุคคลากร” และ “สิทธิมนุษยชน และการ
ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างถูกต้อง”

1. กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ / ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต  
2. เปิดช่องทางรับข้อร้องเรียน
3. การลงพื้นที่เยี่ยมเยียน

ตัวอย่างของประเด็น

• การสร้างงานและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
• การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ตัวอย่างการตอบสนองของบริษัท

• ด� ำ เนิ น โครงการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ และ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ให้ กั บ ชุ ม ชน เช่ น การตรวจ
สุขภาพเบื้องต้น
• ด� ำ เนิ น โครงการปลู ก จิ ต ส� ำ นึ ก ให้ เ ยาวชน
รุ่นใหม่รักเกษตรกรรม
• ก� ำ หนดนโยบายการลดการใช้ พ ลั ง งาน
ลดการใช้ น�้ ำ และการปล่ อ ยของเสี ย อย่ า ง
ชัดเจน
สามารถศึกษารูปแบบและวิธีการตอบสนอง
ของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ที่บท “การพัฒนา
สังคมและชุมชน”

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2. การเยี่ยมชมบริษัท
3. การประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์รายไตรมาส
4. กิจกรรม Opportunity Day / Roadshow
ทั้งในและต่างประเทศ
5. การสัมภาษณ์ผู้บริหารในวาระต่างๆ
6. เว็บไซต์หน้านักลงทุนสัมพันธ์ / อีเมล์ /
โทรศัพท์

ตัวอย่างของประเด็น

• การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• การเปิ ด เผยข้ อ มู ล อย่ า งโปร่ ง ใส ถู ก ต้ อ ง
ทันเวลา
• ความก้าวหน้าในการขับเคลือ่ นองค์กรสูค่ วาม
ยั่งยืน

ตัวอย่างการตอบสนองของบริษัท

• การด�ำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
• ความโปร่งใส และความเท่าเทียมกันของ
ผู้ถือหุ้น
• ก�ำหนดกลยุทธ์การด�ำเนินงานอย่างชัดเจน
• ก�ำหนดนโยบายลดความเสี่ยงอย่างชัดเจน
สามารถศึกษารูปแบบและวิธีการตอบสนอง
ของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ที่บท “การก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี”

1. การรายงานและเปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
การด�ำเนินธุรกิจ
2. ร่วมมือและสนับสนุนโครงการในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง
3. การเข้าร่วมงานสัมมนาต่างๆ

ตัวอย่างของประเด็น

• การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้อง
• การเป็ น ตั ว อย่ า งในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ย
ความรับผิดชอบ

ตัวอย่างการตอบสนองของบริษัท

• การด�ำเนินงานตามกฎหมายและระเบียบ
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
• สนั บ สนุ น โครงการของภาครั ฐ ในประเด็ น
ที่เกี่ยวข้อง
สามารถศึกษารูปแบบและวิธีการตอบสนอง
ของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ที่บท “การก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี”

บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
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ประเทศที่เราส่งออก +
โรงงานของบริษัท
ไทยวาขยายกิจการไปยังประเทศต่างๆ โดยขึ้นกับโอกาส
และศักยภาพของแต่ละประเทศ โดยปัจจุบันบริษัทฯ
• มีโรงงานและสาขาครอบคลุมกว่า 5 ประเทศ
• ส่งออกไปมากกว่า 32 ประเทศทั่วโลก

2

14

Factories
and Operation bases
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30

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

Cambodia
Oddar Meanchey

Vietnam
Cu Chi I Ho Chi Minh | Tay Ninh

Indonesia
Jakarta

China
Shanghai

11

12 5
10
4 9
6 3

15
7
31

23 24
21
20
22
16
17 18
19 26
27 28 32 25

1 13

8

29

9 Netherlands

10 Poland

11 Russia

12 Sweden

13 UAE

14 USA

15 China

16 Myanmar

17 Thailand

18 Laos

19 Cambodia

20 Vietnam

21 Taiwan

22 Hong Kong

23 Korea

24 Japan

1 Bharain

2 Canada

25 Philippines

26 Brunei

3 Czech Republic

4 England

27 Malaysia

28 Singapore

5 Finland

6 Germany

29 Australia

30 Chile

7 Israel

8 Mauritius

31 Saudi Arabia

32 Indonesia
บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
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การผนวก SDGs เข้ากับกลยุทธ์ความยั่งยืนทําให้เราสามารถระบุประเด็น
ในการสร้างผลกระทบเชิงบวก หรืออย่างน้อยสามารถลดผลกระทบเชิงลบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ เราได้เชือ่ มโยงประเด็นทีม่ นี ยั สาํ คัญด้านความยัง่ ยืน
(Materiality Issues) กับ SDGs เพื่อให้ทราบว่ากิจกรรมใดในห่วงโซ่คุณค่า
ของไทยวาที่เหมาะสมที่สุด และสามารถสนับสนุนเป้าหมายได้ ไม่ว่าจะเป็น
ไทยวา เราเชือ่ ว่าความยัง่ ยืนนัน้ ไม่สามารถสร้างได้จากคนเดียว แต่จะต้อง ทางตรงหรือทางอ้อม
เกิดจากความร่วมมือกันของทุกฝ่ายทั้งในและนอกองค์กร ที่มีส่วนช่วยพัฒนา
ให้องค์กรเจริญเติบโตยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนนั้นไม่ใช่เพียง
แค่เป้าหมายในระยะยาวเท่านั้น แต่ควรเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินธุรกิจ
ในทุกๆ วัน การผสานกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนเข้ากับพื้นฐานการด�ำเนินธุรกิจ
ที่แข็งแกร่ง ภายใต้กลยุทธ์ความยั่งยืนหลัก การพัฒนาเกษตรกร การพัฒนา
โรงงานและชุมชนสีเขียว การพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวพนักงาน และ
การวิจัยอาหาร จะท�ำให้เราเติบโตควบคู่ไปกับสังคมได้อย่างยั่งยืน

เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
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ดังนั้นเรามีความมุ่งมั่นที่จะน�ำความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญมาใช้ในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนพื้นฐาน 12
เป้าหมาย จากทั้งหมด 17 เป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับขีดความสามารถ และ
ศักยภาพของบริษทั ฯ ทีจ่ ะร่วมก้าวเดินสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในทุกระบวนการผลิต
รวมถึงช่วยสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ดีขึ้น
พร้อมสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของประเทศตลอดไป

ชมวิสัยทัศน์ผู้บริหารไทยวา
ในรายการ เราปรับ โลกเปลี่ยน
ได้ที่นี่

FARMER
FACTORY
FAMILY

ความไว้วางใจ การเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศ
ต่อ Brand
การพัฒนา
ความปลอดภัย
เกษตรกร
ของอาหาร
การบริหาร
ห่วงโซ่อุปทาน
นวัตกรรม
และการจัดหาวัตถุดิบ
อย่างมีประสิทธิภาพ
การปฏิบัติต่อ
แรงงาน และ
สิทธิมนุษยชน

การก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี

การต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น

FOOD

การพัฒนา
บุคลากร

การพัฒนาสังคม
ชุมชน

ประสิทธิภาพ
ความ
ของเครื่องจักร ปลอดภัย
และกระบวนการ
และ
ผลิต
อาชีวอนามัย

การบริหาร
จัดการน�้ำ
การจัดการ
ของเสีย

บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
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Creating Innovation and
Sustainability from Farm to Shelf

การพัฒนาเกษตรกร

การพัฒนา
โรงงานและชุมชนสีเขียว

กว่า 74 ปีที่ไทยวาเชื่อมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านการมุ่งคิดค้น
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความยั่งยืนของสังคม บริษัทฯ
มี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ป้ ง และอาหารจากแป้ ง เป็ น สื่ อ กลาง
ในการพัฒนาชีวติ ในอาเซียน และอีกหลายล้านชีวติ ทัว่ โลก รวมถึงคูค่ า้ ทางธุรกิจ
ชุมชน พนักงาน และผู้บริโภค แรงบันดาลใจในการพัฒนาเป็นองค์กรที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน คือการได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณค่า
ให้แก่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในทุกด้านของการผลิต มีความรับผิดชอบ
30
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การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ครอบครัวพนักงาน

การวิจัยอาหาร
ออร์แกนิค
และเพื่อสุขภาพ

ในการสร้างมาตรฐานให้กบั การด�ำเนินงานด้านสังคม สิง่ แวดล้อม และเศรษฐกิจ
ในทุกการด�ำเนินงานและในห่วงโซ่อปุ ทานทัง้ หมดบนพืน้ ฐานการดูแลกิจการทีด่ ี
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย มีเป้าหมายในการขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้เกิดขึ้นกับทั้งอุตสาหกรรม เพื่อที่เราจะสามารถ
สร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์ สร้างอนาคตที่ดีขึ้น
ให้ กั บ คู ่ ค ้ า ทางธุ ร กิ จ และชุ ม ชนโดยรอบ และส่ ง มอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้ อ ย่ า ง
เต็มภาคภูมิ

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่ ง แวดล้ อ ม และกลุ ่ ม ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ภายใต้ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
และจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับสิทธิของ
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกกลุ่ม มีการดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
ของบริษทั ฯ ได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเหมาะสม เสมอภาค และเป็นธรรม โดยเชือ่ มัน่
ว่าการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งรวมถึงการให้ความส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของบริษทั ฯ เป็นรากฐานส�ำคัญทีจ่ ะน�ำพาให้องค์กรประสบความส�ำเร็จได้อย่าง
ยั่งยืน อีกทั้งยังน�ำมาซึ่งความเชื่อมั่น และความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุ ก ฝ่ า ย ดั ง นั้ น เราจึ ง ยึ ด มั่ น ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ บนพื้ น ฐานของบรรษั ท ภิ บ าลที่ ดี
ด้วยหลักความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้

บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
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การกำ�กับดูแลด้านความยั่งยืน
และการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบบริหารความเสี่ยง และก�ำกับดูแลกิจการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการ
การพัฒนาห่วงโซ่
คุณค่า

คณะกรรมการ
พัฒนาชุมชน

คณะกรรมการ
โรงงานสีเขียว
และความยั่งยืน
ด้านสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนและ
การก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี

คณะกรรมการ
นวัตกรรมและ
โภชนาการอาหาร

เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
เป็น “คณะกรรมการตรวจสอบบริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ”
เมื่อวันที่ วันที่ 6 สิงหาคม 2562 และขยายขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้ครอบคลุมหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเพิ่มขอบเขต หน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังนี้

• ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
• กํากับดูแลให้มนี โยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ทีเ่ หมาะสมเพียงพอต่อการดาํ เนิน
ธุรกิจ
• กํากับดูแลให้คําปรึกษา ในการดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
บริษัท
เพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ
ต่อการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการด�ำเนิน
ธุรกิจ และได้เผยแพร่ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งหมด
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการควบคุมการด�ำเนินงานในองค์กรอย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งรวมถึง
ประเด็นด้านการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

โดยเมื่ อ วั น ที่ 25 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของบริ ษั ท
ได้มีการรายงานผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร และการมี
ส่วนร่วมของบริษัทกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดปี 2562 ต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบบริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลกิจการ เพื่อพิจารณาทบทวน
การด�ำเนินงานการมีสว่ นร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียพร้อมการระบุ และจัดล�ำดับ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญขององค์กรได้ครบถ้วนและครอบคลุมตลอด
• กํากับดูแลการปฏิบตั งิ านของฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายการกํากับ ห่วงโซ่ธุรกิจมากขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทางในการตอบสนองต่อประเด็นที่
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความส�ำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
32
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การบริหารจัดการความเสี่ยง

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบาย และเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้
และช่วยให้ข้อมูลรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง และน่าเชื่อถือ

เพื่อให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง
โดยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตามแนวทางของ COSO:
บริษัทใช้วิธีการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร หน่วยงานต่างๆ และ
Enterprise Risk Management โดยมีองค์ประกอบส�ำคัญ ดังนี้
กลุม่ โรงงาน ตามแนวทางของแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
1. โครงสร้างการก�ำกับดูแล
ภายในและการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งตามแนวปฏิ บั ติ ข องส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายในและ คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้การด�ำเนินงาน
การบริหารความเสี่ยง เพื่อการด�ำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียบริษัทฯ โดยให้นโยบายกับพนักงานทุกคน 4. การทบทวนและปรับปรุง
พร้อมก�ำหนดให้มีหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบผู้ประสานงานความเสี่ยง
บริษัทมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และ
ของบริษัทฯ อยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยประสานงาน
กับตัวแทนของทุกๆ หน่วยงาน รวมทั้งกลุ่มโรงงาน ร่วมกันเป็นคณะท�ำงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นประจ�ำทุกปี
บริหารความเสี่ยง

2. การก�ำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์องค์กร

5. การติดตาม รายงาน และประเมินผล

บริ ษั ท ฯ มี ก ารก� ำ หนดให้ ฝ ่ า ยตรวจสอบภายในปฏิ บั ติ ง านติ ด ตาม
คณะท�ำงานบริหารความเสี่ยง ท�ำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ตรวจสอบ สอบทาน และรายงานผลการตรวจสอบและสอบทานต่อคณะ
กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ และพิจารณาถึงแนวโน้มการเปลีย่ นแปลง กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงโดยตรงเป็นประจ�ำทุกปี
ในวงกว้างทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่อาจมีผลกระทบ
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้ให้ความส�ำคัญในการวางแผนการ
ต่ อ อุ ต สาหกรรมหรื อ ต่ อ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ในอี ก 3-5 ปี ข ้ า งหน้ า เพื่ อ ลด
ผลกระทบความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจ ให้คงเหลือความเสี่ยง บริหารจัดการความเสีย่ งทัง้ ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากปัจจัยภายนอก (Inherent risks)
ในระดับทีย่ อมรับได้หรือส่งผลกระทบอย่างไม่เป็นสาระส�ำคัญ รวมถึงการก�ำกับ และความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน (Control risks) รวมถึงความเสี่ยง
ดูแลบริษทั ย่อย การท�ำธุรกรรมกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง และบุคคลทีเ่ กีย่ ว ทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ (Emerging Risk) ได้แก่ ความเสีย่ งด้านความปลอดภัยและสุขภาพ
โยงกั น อย่ า งเพี ย งพอและเหมาะสม เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงวงเงินประกันภัย เป็นต้น
บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
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6. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยง
นอกจากนี้บริษัทฯ มีการวางแผนบริหารความเสี่ยง โดยจะมีการสื่อสาร
และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับจัดการความเสี่ยงให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร
ระดับสูง และพนักงานทุกคน ครอบคลุมไปถึงการท�ำงานในระดับปฏิบัติการ
เพื่อเสริมสร้างการให้การบริหารความเสี่ยงเกิดเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
องค์ ก ร ซึ่ ง ในปี 2563 บริ ษั ท ฯ มี ก ารจั ด อบรมให้ กั บ ผู ้ จั ด การโรงงาน
และหั ว หน้ า งานในแต่ ล ะหน่ ว ยงาน เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจถึ ง ความส� ำ คั ญ ของ
แผนจัดการความเสี่ยงขององค์กร มีการจัดท�ำการประเมินความเสี่ยงใหม่
ของทั้งองค์กร และมีแผนที่จะเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจไปสู่กับพนักงาน
ทุกระดับในปีต่อๆ ไป เพื่อน�ำแนวทางการบริหารความเสี่ยงมาประยุกต์ใช้กับ
องค์กร โดยให้ความส�ำคัญในการเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม ตอบสนองวิสัยทัศน์
พันธกิจ และการด�ำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ให้เป็น
ไปตามกลยุทธ์ที่เลือกไว้ ในระดับประเทศหรือระดับองค์กร ซึ่งได้ก�ำหนดให้
ผลการด�ำเนินงานด้านความเสีย่ งเป็น KPI ขององค์กรหรือของฝ่ายงานเจ้าของ
ความเสี่ยง หรือมีการก�ำหนดให้ความเสี่ยงเป็นหนึ่งในเกณฑ์การพัฒนาหรือ
อนุมัติการลงทุนใหม่ๆ
นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้มกี ารจัดท�ำดัชนีชวี้ ดั ความ
เสีย่ งทีส่ ำ� คัญ (Key Risk Indicator หรือ  KRI) เพือ่ ใช้ในการประเมินความเสีย่ ง
ที่ส�ำคัญของแต่ละฝ่าย รวมถึงส่วนโรงงานต่างๆ มีการจัดท�ำและทบทวนแผน
ความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) เมือ่ เกิดกรณีวกิ ฤติ
โดยก�ำหนดมีแผนการซ้อมรับมืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบ
ต่อธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนต่างๆของบริษัท รวมถึงติดตามผลการด�ำเนินงาน
ของคณะท�ำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อสรุปผลและรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ
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การวิเคราะห์
ประเมินความเสี่ยง

การติดตามผลการ
บริหารจัดการ
ความเสี่ยง

การจ�ำแนกความเสี่ยง
และการวางแผน
บริหารจัดการ

การสรุปผลการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

การด�ำเนินการและ
ปฏิบัติในการจัดการ
ความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)
• ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสุขภาพ
• ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงวงเงินประกันภัย
• ความเสี่ยงจากโรคระบาด
• ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงกฎข้ อ บั ง คั บ และการปฏิ บั ติ ต าม
ข้อก�ำหนดทางกฎหมาย
• ความเสีย่ งจากการปรับตัวให้เข้ากับยุค New normal และ Digitalization
• ความเสี่ ย งจากความไม่ แ น่ น อนของเศรษฐกิ จ มหภาคและผลกระทบ
จากการเมือง
• ความเสี่ยงจากการจัดการด้าน ห่วงโซ่อุปทาน
• ความเสี่ยงจากอุทกภัย และภัยพิบัติต่างๆ

บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
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การต่อต้านทุจริต
และคอร์รัปชั่น
ระบบ E-learning TWPC Anti–Corruption The Series

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
บริษทั ไทยวา จ�ำกัด (มหาชน) ได้มกี ารก�ำหนดแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในความ รับผิดชอบต่อ สังคมและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งให้ความส�ำคัญในการต่อต้านการการทุจริตและคอรรัปชั่นมาโดยตลอด
หลังจาก ได้มีการประกาศเจนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทก็ได้มีมาตรฐานที่เข้มข้นในการต่อต้าน
ทุจริตคอรัปชั่นโดยมุ่งเน้นการวางระบบงานที่โปร่งใสและสามารถตัวสอบได้
โดยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารนโยบาย และปลูกจิตส�ำนึกให้
กับพนักงาน และการบันทึกข้อมูลอย่างอย่างมีประสิทธิภาพ
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เรามีความเชื่อมั่นว่าการปลูกจิตส�ำนึกเพื่อสร้างองค์กรที่มีความโปร่งใส
คื อ กุ ญ แจส� ำ คั ญ ของการสร้ า งวั ฒ นธรรมที่ ดี ใ ห้ กั บ องค์ ก รอย่ า งยั่ ง ยื น
เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น งานด้ า นการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และคอร์ รั ป ชั่ น เป็ น ไป
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการด�ำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส
และเป็นธรรม รวมทั้งสามารถบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของบริษัทฯ
ตลอดจนเพือ่ ให้เป็นแนวทางในการปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานทัง้ หมด บริษทั ฯ จึงได้กำ� หนดนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ขึน้ เพือ่ ใช้เป็น
แนวทางการปฏิบัติ หรือด�ำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
รวมถึงได้จัดท�ำหลักสูตรต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ผ่านระบบการเรียนรู้แบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ให้ ก รรมการ ผู ้ บ ริ ห าร และพนั ก งานทั้ ง หมดของ
บริษัทฯ รับทราบ และมีความเข้าใจในเรื่องของนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติของนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของไทยวา รวมถึงเข้าใจนิยามของ
ค�ำว่า “Corruption” รู้จักการป้องกัน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาพรวม
สถานการณ์คอร์รัปชั่นในประเทศไทย ในรูปแบบของ VDO Animation หรือ
Thai Wah Anti-Corruption The Series เพื่อให้เข้าถึงพนักงานในทุกระดับ
เนือ้ หานโยบายจะได้รบั การถ่ายทอดผ่านตัวละครทีเ่ ป็นตัวแทนของการต่อต้าน
การทุจริตที่มีความหมาย และเรื่องราวที่สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร
โดยประกอบไปด้วยตัวละครหลัก คือ

Mr.T

พี่แอนตี้

เป็นตัวแทนของบริษทั ไทยวา
โดยตัวละครจะเน้นบุคคลิกของ
ความทันสมัย มีความรักองค์กร
และเชื่อมั่นในความถูกต้องและ
ความโปร่งใส

เป็ น ตั ว แทนสั ญ ญลั ก ษณ์
ของความดี แ ละความถู ก ต้ อ ง
โดยพัฒนาตัวละครจากรูปแบบ
ของชูนิ้วโป้งในความหมายว่า
“ดีเยี่ยม” และสีฟ้าใสเพื่อเป็น
สัญลักษณ์ของความโปร่งใส

โดยเนื้อหา TWPC Anti–Corruption The Series จะประกอบไปด้วย 6 หัวข้อดังนี้
Corruption คืออะไร

ไทยวา และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

การป้องกันการทุจริต และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการปฏิบัติของพนักงานไทยวา

สถานการณ์คอรัปชั่นในประเทศไทย

การพิจารณาโทษ และการรับของขวัญ
ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทได้ด�ำเนินการฝึกอบรมและท�ำแบบทดสอบเกี่ยวกับ
การต่อต้านคอร์รัปชั่น ในส่วนของคณะกรรมการบริษัทครบทุกท่านแล้ว และ
มีพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมรวมแล้วจ�ำนวน 660 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ของพนักงานเป้าหมายทั้งหมด
บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
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การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
เมื่ อ พบพฤติ ก รรมที่ ไ ม่ เ หมาะสมหรื อ ขั ด ต่ อ จรรยาบรรณธุ ร กิ จ ตลอดจน
รั บ ฟั ง ข้ อ เสนอแนะจากพนั ก งาน โดยบริ ษั ท จะให้ ค วามเป็ น ธรรมและ
คุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการกระท�ำที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่น หรือแจ้งเรื่อง
คอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับแจ้งเบาะแส
และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และการปฏิบัติงานผ่านช่องทางต่างๆ
ถึงคณะกรรมการตรวจสอบและส�ำนักตรวจสอบภายในรวมทั้งสิ้น 6 เรื่อง

ทัง้ นีจ้ ากการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าเป็นการทุจริต จ�ำนวน 2 เรือ่ ง
และเป็นการไม่ปฏิบตั งิ านตามระเบียบปฏิบตั งิ านหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
จริงจ�ำนวน 1 เรื่อง ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมิได้มีนัยส�ำคัญอันส่งผลกระทบ
ต่อบริษัทฯ ทั้งทางด้านชื่อเสียงหรือผลประกอบการ นอกจากนี้บริษัทฯ
ได้ ล งโทษทางวิ นั ย กั บ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด อย่ า งเหมาะสมตามระเบี ย บของบริ ษั ท
เรียบร้อยแล้ว

กระบวนการพิจารณาเรื่องการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ
เเจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท
เรื่องร้องเรียน /
ข้อมูลพฤติกรรมที่ขัดต่อจรรยาบรรณ

ตรวจสอบกฎระเบียบ
และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
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รวบรวมข้อมูล
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

ให้ค�ำเเนะน�ำกับหน่วยงาน
เพื่อป้องกันการกระท�ำผิด
คณะกรรมการการตรวจสอบ
และส�ำนักตรวจสอบภายใน
วิเคราะห์ข้อมูลเเละจัดท�ำรายวัน

ลงโทษทางวินัยผู้กระท�ำผิด

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต
คณะกรรมการบริษัทฯ

อีเมล
: bod@thaiwah.com
โทรสาร : 0-2285-0268
ไปรษณีย์ : คณะกรรมการบริษัทฯ
บริษัทไทยวา จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 21/59, 21/63-64 อาคารไทยวา 1 ชั้น 20-21
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

อีเมล
: arc@thaiwah.com
โทรสาร : 0-2285-0268
ไปรษณีย์ : คณะกรรมการการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
บริษัทไทยวา จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 21/59, 21/63-64 อาคารไทยวา 1 ชั้น 20-21
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

อีเมล
: ia@thaiwah.com
โทรสาร : 0-2285-0268
ไปรษณีย์ : หน่วยตรวจสอบภายใน
บริษัทไทยวา จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 21/59, 21/63-64 อาคารไทยวา 1 ชั้น 20-21
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
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การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว

• สนั บ สนุ น การใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ ท รั พ ยากรหมุ น เวี ย นและไม่ ก ่ อ ให้
เกิ ด มลพิ ษ ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม เช่ น สิ น ค้ า ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองฉลากเขี ย ว
หรือนโยบายการลดการสูญเสีย เป็นต้น

นโยบายจัดซื้อจัดจ้าง

• ชี้แจงให้คู่ค้าทุกรายทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตการทุจริต
คอร์รัปชั่นขององค์กร

เพื่อการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพไปสู่การพัฒนา
โดยในปี 2563 มีการจัดซื้อจัดจ้างจากคนในพื้นที่ที่ใกล้การท�ำธุรกิจ
อย่างยัง่ ยืนทัว่ ทัง้ องค์กร บริษทั ไทยวา ได้มกี ารจัดท�ำนโยบายการจัดซือ้ จัดจ้าง คิดเป็นร้อยละ 51 และมีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อ
สีเขียว (Green Procurement) ภายใต้กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบ สิ่งแวดล้อมคิดเป็นร้อยละ  11  ของงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด โดยแบ่ง
ต่ อ สั ง คม โดยก� ำ หนดให้ ป ระเด็ น ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม ออกเป็นธุรกิจแป้งมันส�ำปะหลังและธุรกิจอาหาร ดังนี้
เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกคู่ค้า รวมถึงส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน เช่น
• จั ด ท� ำ สรุ ป รายชื่ อ ทะเบี ย นคู ่ ค ้ า รายส� ำ คั ญ เพื่ อ น� ำ มาวิ เ คราะห์ แ ละ
ประเมินความเสี่ยงจากคู่ค้า ที่ครอบคลุมประเด็นด้านสังคมและ/หรือ
สิ่งแวดล้อมด้วย เช่น สิทธิมนุษยชน การดูแลพนักงานและแรงงาน
จรรยาบรรณธุรกิจ และการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
• จัดท�ำสรุปผลการท�ำงานประจ�ำปีของคู่ค้ารายหลัก รวมถึงมีนโยบาย
การพั ฒ นาศั ก ยภาพคู ่ ค ้ า รายหลั ก ในด้ า นต่ า งๆ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงาน
ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
• จั ด ท� ำ ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ /จั ด จ้ า ง ที่ เ ป็ น ธรรมและให้ ค วาม
เสมอภาคกั บ คู ่ ค ้ า ทุ ก ราย รวมถึ ง คั ด เลื อ กสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ
การรับรองคุณภาพมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
40
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การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า
และบริการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

คู่ค้า
คู่ค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมธุรกิจอาหาร
คู่ค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมธุรกิจแป้งมันส�ำปะหลัง

89 %
10 %
1%

การพัฒนาเกษตรกร
ภาคการเกษตรนั บ ว่ า มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ และ
ยกระดับความเป็นอยู่ของสังคมในหลายประเทศทั่วโลก โดยสินค้าเกษตรและ
อาหารถือเป็นสินค้าส่งออกที่ส�ำคัญที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
เป็นกุญแจส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน ไทยวามุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างชีวติ
ที่ดีขึ้นตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท และสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรมและ
ความยั่งยืนในตลอดทุกห่วงโซ่คุณค่า ผ่านช่องทางต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง
การจัดหาวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนบริหารจัดการและพัฒนา
ห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน จ�ำเป็นต้องอาศัยให้การสนับสนุนอย่างเป็นระบบ
ทั้ ง ในเรื่ อ งเทคโนโลยี ก ารเกษตรที่ ทั น สมั ย การเพิ่ ม ศั ก ยภาพผลผลิ ต
ผ่านการท�ำการเกษตรอัจฉริยะ และการเข้าถึงทรัพ ยากรและการศึกษา
ในระดั บ สากล ผ่ า นทางเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ จากสมาชิ ก ชาวไร่ ไ ทยวา
(Thai Wah Farmer Networks) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตลอดห่วงโซ่
อุปทาน และน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม
แม้ ว ่ า ธุ ร กิ จ จะเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและห่ ว งโซ่ อุ ป ทานจะมี ข อบข่ า ย
กว้างมากขึน้ เพียงใด บริษทั ฯ ยังคงมุง่ มัน่ และพัฒนาอย่างเต็มก�ำลังในการจัดหา
วัตถุดบิ หลักทางการเกษตรอย่างรับผิดชอบและยัง่ ยืน โดยมุง่ ส่งเสริมการมีสว่ น
ร่วมของคูค่ า้ ธุรกิจ และสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตรในภาคส่วน
ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็น ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และองค์กรพัฒนาเอกชน เป็นต้น

บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
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การบริหารจัดการและการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ความท้าทายจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ้นของประชากร
บนพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด ซึ่งสามารถส่งผลต่อปริมาณ
และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นาห่ ว งโซ่ อุ ป ทานอย่ า งยั่ ง ยื น ซึ่ ง ถื อ เป็ น
หัวใจหลักของธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จและมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่
42
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การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต ไปจนถึงการจ�ำหน่ายสินค้าอย่างมีรับผิดชอบ
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การร่วมฟื้นฟูและรักษาพื้นที่ต้นน�้ำ  เพื่อความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติที่จะเอื้อต่อการด�ำรงชีวิตและการด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน รวมถึงการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในการเพิ่มประสิทธิภาพในห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรและอาหาร
ทีมีส่วนเกี่ยวข้อง

FARMER

Farmer club

• ตอบโจทย์เกษตรกรในทุก
ปัญหาครบวงจร ในการ
เพาะปลูก เพือ่ ให้เกษตรกร
เพิ่ ม ผลผลิ ต ในการเพาะ
ปลูก และลดต้นทุนในการ
ผลิ ต ตั้ ง แต่ ก ารปลู ก
จนกระทั่งถึงการเก็บเกี่ยว
และการขนส่งจนถึงโรงงาน

SOURCING

Root Stations

• ได้ รั บ หั ว มั น ที่ มี คุ ณ ภาพ
สูงขึ้น
• อ�ำนวยความสะดวกให้
เกษตรกรเนื่ อ งจากใกล้
แหล่งเพาะปลูก
• รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับ
เกษตรกร
• รับซื้อด้วยราคายุติธรรม
ตามปริมาณแป้ง
• ระบบบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์

INNOVATION

Innovation

• สร้างแบบจ�ำลองการเพาะ
ปลูกตามฉบับของไทยวา
• เพิ่มมูลค่าให้มันสัมปะหลัง
• พัฒนาแอพพลิเคชั่น
มื อ ถื อ ส�ำหรั บ เกษตรกร
(พยากรณ์อากาศ,
พยากรณ์ฝน, และความรู้
มันส�ำปะหลัง)
• ระบบจองคิวเพื่อการขาย
หัวมันที่โรงงาน

THAILAND 4.0

Smart Farming

• ช่วยเกษตรกรเพิม่ ผลผลิต
ต่อไร่
• เริ่มท�ำแบบจ�ำลองการ
เพาะปลูกตั้งแต่ปี 2562
• ระบบสื่อสารกับเกษตรกร
ผ่าน application

บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
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ไทยวาเกษตรยั่งยืน (Model Farm at School)
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งควบคู่ไปกับ
การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเริ่มจากกลุ่มเยาวชน
และขยายผลไปสู ่ ค รอบครั ว และชุ ม ชนตามล� ำ ดั บ และตระหนั ก ถึ ง ความ
รับผิดชอบต่อสังคมว่ามีความส�ำคัญต่อศักยภาพของธุรกิจไทยวาเป็นอย่างมาก
จึงเกิดเป็นโครงการ “ไทยวาเกษตรยัง่ ยืน” ขึน้ เพือ่ พัฒนาเกษตรกร สังคม และ
ชุมชนสีเขียว จุดประสงค์เพื่อปลูกจิตส�ำนึกให้เยาวชนรุ่นใหม่รักเกษตรกรรม
และเข้าใจการท�ำเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชด�ำริ ส่งเสริมการเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ เป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรในชุมชนได้น�ำไป
เพื่อปลูกจิตส�ำนึกให้เยาวชนรักเกษตรกรรมและเข้าใจการท�ำเกษตร
ผสมผสานตามแนวพระราชด�ำริ ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย์

เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับการท�ำเกษตร
ผสมผสานตามแนวพระราชด�ำริ และเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรใน
ชุมชนได้น�ำไปพัฒนาพื้นที่เพาะปลูก

เพื่อสร้างและพัฒนาเกษตรกรที่มีศักยภาพกลับคืนสู่ชุมชนโดยน�ำ
ความรู้ที่ได้จากโครงการมาพัฒนาผลผลิตด้วยความรู้และเทคโนโลยี
ทางการเกษตร
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พั ฒ นาพื้ น ที่ เ พาะปลู ก และสร้ า งเกษตรกรที่ มี ศั ก ยภาพกลั บ คื น สู ่ ชุ ม ชน
โดยน�ำความรู้ที่ได้จากโครงการมาพัฒนาผลผลิตด้วยความรู้และเทคโนโลยี
ทางการเกษตร ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)
ตอนสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยเริ่มจากกลุ่มเยาวชนและขยายผล
ไปสู่ครอบครัว และชุมชนตามล�ำดับ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรม
เกษตรของประเทศ โดยไทยวาให้เงินทุนสนับสนุนตลอดโครงการ และได้เลือก
โรงเรียนในระดับมัธยมในอ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นชุมชนน�ำร่อง

Phase

1

ปลูกต้นกล้าแห่งความพอเพียง

2

แตกกิ่งก้านสู่ชุมชน

3

ใส่ปุ๋ยแห่งความยั่งยืน

ปลูกแปลงเกษตรต้นแบบในโรงเรียน

เผยแพร่ความรู้ด้านเกษตรในชุมชน

สร้างเกษตรกรรุน่ ใหม่โดยการให้ทนุ การศึกษากับในโรงเรียนต้นแบบ

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และโรคระบาด

นอกจากการเตรียมพร้อมรับมือเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทฯ
ยังให้ความส�ำคัญกับการปรับตัวเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ทีจ่ ะเกิดขึน้ โดยเฉพาะความเสีย่ งทีอ่ าจกระทบการจัดหาวัตถุดบิ ทางการเกษตร
ตลอดจนกระบวนการผลิต โดยบริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่นการวิจัยและพัฒนา
เพื่อค้นคว้าวัตถุดิบทดแทนวัตถุดิบหลักในอนาคต หรือการหาแหล่งวัตถุดิบ
ใหม่ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงจากสภาพอากาศ หรือโรคระบาดที่มีผลกระทบ
ต่อแหล่งวัตถุดิบหลักในปัจจุบัน

บริษัท ไทยวา โดยนายอ�ำนาจ สุขประสงค์ผล กรรมการผู้จัดการกลุ่ม
ธุ ร กิ จ แป้ ง ร่ ว มประชุ ม กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล การค้ า มั น ส� ำ ปะหลั ง
สถานการณ์ ก ารผลิ ต การค้ า มั น เส้ น และแป้ ง มั น แนวโน้ ม ผลผลิ ต
มันส�ำปะหลังของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงสถานการณ์โรคใบด่าง
มั น ส� ำ ปะหลั ง เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก สมาคมฯ ได้ รั บ ทราบสถานการณ์ ก ารค้ า
มันส�ำปะหลังในปัจจุบนั และแนวโน้มในอนาคต ในงานประชุมของสมาคมการ
ค้ามันส�ำปะหลังไทย (TTTA) ทุกๆ ไตรมาส
บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
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โครงการวิจยั และพัฒนาต้นพันธุม์ นั ส�ำปะหลัง
การขยายพันธุ์มันส� ำ ปะหลั ง ปลอดโรคใบด่ า งแบบเร่ ง รั ด
X20 คือได้ต้นพันธุ์เพิ่มขึ้น 20 เท่า เป็นวิธีการที่ท�ำได้ง่ายๆ
ใช้เวลาเพียง 1 เดือน ก็จะได้ต้นที่ปลอดโรคถึง 20 ต้นจากมัน
ส�ำปะหลัง 1 ล�ำ จากเดิมที่ได้เพียง 4-5 ต้น

โครงการผลิตต้นพันธุ์มันส�ำปะหลังแบบเร่งด่วนในฟาร์มปิด เป็นโครงการ
ที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัสใบด่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
เวี ย ดนาม และกั ม พู ช า โดยมี พื้ น ที่ ร ะบาดอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ ป ี 2561
และส่งผลเสียหายอย่างหนักต่อเกษตรกร และอุตสาหกรรมมันส�ำปะหลัง
ของประเทศ เนื่องจากโรคนี้ส่งผลให้ผลผลิตลดลงร้อยละ 20-80 ปัจจัยหลัก
มาจากเกษตรกรไม่สามารถหาต้นพันธุ์ปลอดโรคได้อย่างเพียงพอต่อการเพาะ
ปลูก โดยบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับมูลนิธิพัฒนามันส�ำปะหลังจัดโครงการขยาย
พันธุม์ นั ส�ำปะหลังปลอดโรคใบด่างแบบเร่งรัด X20 เพือ่ ให้การสนับสนุนความรู้
ด้านเทคโนโลยีการผลิตต้นพันธุ์มันส�ำปะหลังแบบเร่งด่วน เพื่อให้สมาชิก
เกษตรกรชาวไทยวามีทอ่ นพันธุป์ ลอดโรคทีเ่ พียงพอ สามารถลดการระบาดของ
โรคใบด่างมันส�ำปะหลังได้

จ�ำนวนมากในระยะเวลาสั้น เพื่อสนับสนุนเกษตรกรให้มีท่อนพันธุ์ปลอดโรค
ที่เพียงพอในฤดูกาลเพาะปลูกมันส�ำปะหลังต่อไป โดยจ�ำนวนต้นพันธุ์แบบ
เร่งรัด X20 ที่ขยายได้ และได้แจกจ่ายให้เกษตรกรในเครือข่ายทั้งหมด
เท่ากับ 362,151 ต้น  นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ได้มเี ป้าหมายการสร้างโรงเรือนแบบปิด
อีก เป็นจ�ำนวนทัง้ หมด 23 โรงเรือน ในปี 2564 ซึง่ คลอบคลุมทัง้ ในประเทศไทย
เวียดนาม และกัมพูชา

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกร เพื่อช่วย
ให้เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการขยายพันธุ์ต้นพันธุ์แวกซี่
สายพันธุ์ใหม่ ซึ่งลักษณะทางพืชไร่ของพันธุ์แวกซี่ใหม่นี้จะให้ผลผลิตและ
คุณภาพที่สูงขึ้นส่งผลให้มูลค่าของมันส�ำปะหลังเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กั บ กลยุ ท ธ์ ข องบริ ษั ท ฯ ในการส่ ง เสริ ม พั ฒ นาบทบาทของประเทศไทย
ในปี 2563 บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารสร้ า งโรงเรื อ นแบบปิ ด ขึ้ น ทั้ ง หมด 10 ในอุตสาหกรรมมันส�ำปะหลังในระดับโลก โดยสามารถเพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจ
โรงเรือน ผ่านการร่วมมือกับแหล่งวิจัยพัฒนามูลนิธิพัฒนามันส�ำปะหลัง และมุ่งเน้นการส่งออกเป็นส�ำคัญ
โดยจุ ด ประสงค์ เ พื่ อ วิ จั ย และพั ฒ นาต้ น พั น ธุ ์ ใ หม่ ขยายการผลิ ต ต้ น พั น ธุ ์
2562 2563 เป้าหมาย
ทีต่ า้ นทานโรคได้ดอี ย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงการขยายเชือ้ พันธุม์ นั ส�ำปะหลังปลอดโรค
2564
ด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบเร่งรัด X20, X80 เพื่อให้ได้ต้นกล้ามันส�ำปะหลัง
จ�ำนวนโรงเรือนแบบปิด (แห่ง)
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3

10

23

การจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ
ด้ ว ยตระหนั ก ดี ว ่ า การจัด หาวัต ถุดิบ อย่างมีป ระสิทธิภาพของบริษัท ฯ
นอกจากการมุ่งเน้นไปที่การจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตร เรายังตระหนักถึง
ความจ� ำ เป็ น ในการบริ ห ารจั ด การวั ต ถุ ดิ บ ประเภทอื่ น ตั้ ง แต่ บ รรจุ ภั ณ ฑ์
คลังสินค้า ไปจนถึงการขนส่ง บริษัทฯ ได้มีการก�ำหนดแนวทางการบริหาร
จัดการวัตถุดิบหลักเชิงกลยุทธ์ เช่น การส�ำรวจแหล่งผลิตวัตถุดิบหลักที่ส�ำคัญ
เพื่ อ ช่ ว ยในการวิ เ คราะห์บ ริห ารจัด การการจัด หาวัต ถุดิบ เข้าสู่โรงงานให้
เพียงพอกับการผลิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการพัฒนาชุมชนในระยะยาว
ด้วยนวัตกรรมทีส่ นับสนุนการสร้างชุมชนทีย่ งั่ ยืน ความคิดริเริม่ ของเราส�ำหรับ
ชุมชนเกษตรกรรมของเราคือการสร้าง “เครือข่ายชาวไร่ไทยวา” โดยน�ำเสนอ
เกษตรกรด้วยเทคโนโลยีเกษตรที่ปรับขนาดได้ และสร้างรูปแบบโซลูชั่นการ
ท�ำฟาร์มอัจฉริยะของไทยวาทีด่ ที สี่ ดุ ในระดับภูมภิ าค เพือ่ ให้ชวี ติ มีสขุ ภาพดีขนึ้
ปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกโดยรวมเพื่อตอบสนอง ความต้องการในอนาคต
และเพิ่มความเป็นอยู่ของเกษตรกร โดยมีแผนการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญคือ

เครือข่ายสมาชิกชาวไร่ไทยวา

เทคโนโลยีการเกษตร

การท�ำการเกษตรอัจฉริยะ

• การจัดหาวัตถุดิบที่มั่นคง
• การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้กับ
เกษตรกร
• สร้างเครือข่ายเกษตรกรระดับภูมิภาคที่
แข็งแกร่ง

• ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การเกษตรอย่าง
แม่นย�ำ
• เพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ผลผลิต
ปริมาณความต้องการขาย และราคา

• ทางออกในการท�ำการเกษตร ส�ำหรั บ
เกษตรกร ซึ่งเหมาะสมส�ำหรั บ พื ช หลาก
หลายชนิด
• บริการทางด้านการเงิน การศึกษา และการ
ตลาด
• คิ ด ค้ น ปั จ จั ย การผลิ ต ทางการเกษตร
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ผลผลิ ต และส่ ง เสริ ม การ
เกษตรปฏิรูป
บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
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เครือข่ายสมาชิกชาวไร่ไทยวา
เราให้ความส�ำคัญกับสมาชิกเกษตรกรมากกว่าคู่ค้าทางธุรกิจ และเรา
มุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมสมาชิกเกษตรกรของเราในการท�ำการเกษตร
สมัยใหม่ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้การสนับสนุนอย่างเป็นระบบ เช่น การ
บริหารจัดการน�้ำ  การพัฒนาพันธุ์มัน และระบบการขนส่งมันเข้าโรงงาน รวม
ถึงการให้ความรู้ด้านการท�ำการเกษตรอย่างถูกต้อง เพื่อให้สมาชิกเกษตรกรมี
ผลผลิตต่อไร่และผลตอบแทนเพิ่มขึ้น สามารถสร้างเครือข่ายเกษตรกรระดับ
ภูมิภาคที่แข็งแกร่ง และพัฒนาได้ตามมาตรฐานในระดับสากล บริษัทฯ เชื่อ
ว่าการพัฒนาคู่ค้าธุรกิจ ให้เติบโตไปด้วยกัน สามารถสร้างพื้นฐานการด�ำเนิน
ธุรกิจที่มั่นคง เราจึงให้ความส�ำคัญกับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ควบคู่ไปกับการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันกับคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถทางการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ และยกระดับผลิตผลทางการ
เกษตร อันจะน�ำไปสู่การเสริมสร้างความมั่นคงแก่อุตสาหกรรมเกษตรใน
ระยะยาว

จ�ำนวนลานมันเคลื่อนที่ (แห่ง)
สัดส่วนการซื้อหัวมันสดผ่านลานมันเคลื่อนที่ (ร้อยละ)

48
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ในปี 2563 บริษัทฯ มีลานมัน ทั้งหมด 4 แห่ง โดยมีเป้าหมายหลัก
เพื่อได้รับหัวมันสดโดยตรงจากเกษตรกร เข้าสู่โรงงานมากขึ้น นอกจากนี้
ยังสามารถสร้างความน่าเชื่อถือ และรัก ษาสัมพัน ธภาพที่ดีกับเกษตรกร
โดยบริ ษั ท ฯ มี น โยบายรั บ ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ ด้ ว ยราคายุ ติ ธ รรมตามปริ ม าณแป้ ง
ผ่านระบบบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้นอกจากบริษัทฯ สามารถลดต้นทุน
หัวมันแล้ว ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายและเวลาของเกษตรกร ท�ำให้เกษตรกร
เดินทางสะดวกขึ้น มีความสะดวกสบายในการเข้ามาขายมากขึ้นอีกด้วย
ซึ่ ง ปี 2563 บริ ษั ท ฯ สามารถรั บ ซื้ อ หั ว มั น สดผ่ า นลานมั น ที่ ไ ด้ ม ากกว่ า
120,000 ตัน จากสมาชิกเกษตรกรกว่า 6,000 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 13 ของ
ปริมาณหัวมันสดทั้งหมดที่บริษัทฯ ต้องการทั้งปี

2561

2562

2563

เป้าหมาย 2564

4

4

4

4

ไม่มี

10

13

25

กลยุทธ์การเกษตรยั่งยืน

Agranomist

TWPC Learning Center

• พันธกิจ “เกษตรกรคือที่หนึ่ง”
• มีความเชี่ยวชาญ / ผู้เชี่ยวชาญ
• ความมุ่งมัน่ ที่เคียงข้างเกษตรกร

• จัดตั้ง 36 ศูนย์ความรู้ภายในปี 2566
• เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้กับ
เกษตรกร
• จัดท�ำคลิปให้ความรูท้ างการเกษตรผ่านทาง
“TW Virtual Farming Classroom”

กลยุทธ์
การเกษตร
ยั่งยืน
Technology Adoption

Farmer Loyalty

•
•
•
•
•

• โครงการคืนโบนัสให้เกษตรกร
• ส่งเสริมเกษตรกรแบบอย่างของไทยวา
• สร้างเครือข่ายเกษตรกรที่เข้มแข็ง เช่น
กรุ๊ปไลน์ส�ำหรับเกษตรกรชาวไทยวา /
แอพพลิเคชั่นบนมือถือ
• การมีส่วนร่วมจากผู้บริหาร

แนวทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นได้จริง
สามารถน�ำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถน�ำไปใช้งานได้ง่าย
การันตีผลลัพธ์
น�ำผลไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัทฯ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคนิคด้านการปลูก และการ
ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทฯ มีสัดส่วนการซื้อหัวมันโดยตรงจากเกษตรกร
เพิ่มผลผลิตมันส�ำปะหลังอย่างถูกต้อง รวมถึงสนับสนุนท่อนพันธุ์มันส�ำปะหลัง เพิ่มมากขึ้นเป็นร้อยละ 53 ส�ำหรับโรงงานในประเทศไทย และมีเป้าหมายเพิ่ม
ที่มีมาตรฐานรับรอง ให้แก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกชาวไร่มันส�ำปะหลังของไทยวา สัดส่วนการซื้อหัวมันโดยตรงจากเกษตรกรให้เป็นร้อยละ 63 ในปี 2564 ส�ำหรับ
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่สมาชิกไทยวา เช่นเรื่อง โรงงานในประเทศไทย และร้อยละ 10 ส�ำหรับโรงงานในเวียดนาม
การเพิ่มผลผลิตโดยการปรับปรุงดิน การใช้ต้นพันธุ์ที่ได้รับการรับรอง และการใช้
เครื่องจักรสมัยใหม่ รวมถึงการใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อติดตามสภาพอากาศ
และการเพาะปลูก ปัจจุบันมีจ�ำนวนเกษตรกรเข้าร่วมเป็นสมาชิกไทยวาทั้งหมด
1,569 คน เพิ่มขึ้นจาก 380 คน และมีเป้าหมายเพิ่มผลผลิตต่อไร่จาก 5.5 ตันต่อไร่
ศูนย์การเรียนรู้
เป็น 5.8 ตันต่อไร่ หรือมีผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ซึ่งจะท�ำการเก็บเกี่ยวในปี
เกษตรกรไทยวา
2563/2564 นี้

2561

2562

2563

เป้าหมาย 2564

จ�ำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (คน)

120

380

1,569

3,000

จ�ำนวนพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่)

2,400

15,000

19,088

40,000

ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย (ตันต่อไร่)

4.5

5.5

5.8

6.0

จ�ำนวนเกษตรกรเข้าร่วมการอบรม (คน)

200

250

897

2,500

0

3

3

12

จ�ำนวนปุ๋ยสูตรไทยวาที่สนับสนุนแก่เกษตรกร (ตัน)

370

3,400

9,051

15,000

สัดส่วนการซื้อหัวมันโดยตรงจากเกษตรกรในไทย (ร้อยละ)

ไม่มี

44

53

63

สัดส่วนการซื้อหัวมันโดยตรงจากเกษตรกรในเวียดนาม (ร้อยละ)

ไม่มี

ไม่มี

5

10

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรไทยวา (แห่ง)
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ไทยวา ขอบคุณชาวไร่ (Thank Farmer Day)
ไทยวาให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ เกษตรกรเปรี ย บเสมื อ นพั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ
และถือว่าเกษตรกรเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเติบโตในระยะยาว ไทยวา
มุ่งมั่นในการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน และสร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกร
ร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น ให้เติบโตควบคู่ไปกับสังคมได้อย่างยั่งยืน และร่วมกัน
สร้ า งความร่ ว มมื อ กั น ในระยะยาวให้ ม ากขึ้ น ในอนาคต ผ่ า นการจั ด งาน

“วั น ขอบคุ ณ ชาวไร่ ไ ทยวา” เพื่ อ ขอบคุ ณ เกษตรกรที่ ส ่ ง หั ว มั น ส�ำ ปะหลั ง
เพือ่ เป็นวัตถุดบิ ในการด�ำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมแป้งมันส�ำปะหลังด้วยดีตลอดมา
ซึ่งบริษัทฯ ได้การจ่ายปันผลก�ำไรจากการท�ำธุรกิจกลับคืนสู่กลุ่มเกษตรกร
ในทุกๆ ไตรมาส ในพื้นที่อ�ำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่อ�ำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี และพื้นที่อ�ำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
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โครงการแปลงใหญ่ประชารัฐ เกษตรสมัยใหม่

เทคโนโลยีการเกษตร

จากความส� ำ เร็ จ ของโครงการแปลงใหญ่ ป ระชารั ฐ เกษตรสมั ย ใหม่
ไทยวามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการขับเคลื่อนนโยบายส�ำคัญ เป็นแรงผลักดัน
เพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยไปสู่อนาคตอย่างมั่นคง และยั่งยืน โดยได้
เข้าร่วมโครงการฯ ตัง้ แต่ปี 2559 ทีต่ ำ� บลนิคมสร้างตนเอง อ�ำเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา เริ่มจากเนื้อที่ประมาณ 1,740 ไร่ โดยมีเป้าหมายจัดฝึกอบรม
ให้ ค วามรู ้ แ ละสนั บ สนุ น ให้ เ กษตรกรสามารถลดต้ น ทุ น ในการปลู ก และ
เพิม่ ผลผลิตในการปลูกจากการใช้ระบบน�ำ้ หยดและการปลูกโดยแบบธรรมชาติ
(ใช้น�้ำฝน) ใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี ที่ได้รับจากการถ่ายทอดสร้างต้นแบบ
แปลงใหญ่มนั ส�ำปะหลัง เพือ่ ขยายผลความส�ำเร็จสูช่ มุ ชนอืน่ ๆ ทัง้ นี้ ในปี 2563
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นจากพื้นที่ ประมาณ 3,600 ไร่ ในปี 2562
เป็นประมาณ 5,400 ไร่ โดยมีผลผลิตต่อไร่ที่สูงกว่าเดิม จาก 5.0 ตันต่อไร่
เป็น 5.5 ตันต่อไร่ หรือ มีผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 8

บริ ษั ท ฯ ร่ ว มพั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ การเพาะปลู ก ที่ แ ม่ น ย� ำ  โดยการ
น�ำเทคโนโลยีมาผสมผสานเพื่อการเกษตรยุคดิจิทัลสมัยใหม่ เช่นเครื่องมือ
และอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการในด้านต่าง ๆ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่นระบบระบุต�ำแหน่งแบบแม่นย�ำสูง การตรวจวัดระยะไกล และ
Variable Rate Technology เป็นต้น และแอปพลิเคชัน เช่นการตรวจวัด
สภาพอากาศ การวัดผลผลิต การตรวจวัดในพื้นที่เพาะปลูก และการจัดการ
ของเสีย เป็นต้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ เพื่อเพิ่มปริมาณ และ
คุณภาพของผลผลิต อันน�ำไปสูก่ ารแข่งขันได้ในระดับสากล โดยเกษตรแม่นย�ำ
เป็นการท�ำเกษตรทีม่ กี ารให้นำ 
�้ ปุย๋ และยาฆ่าแมลงในปริมาณและเวลาทีถ่ กู ต้อง
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด เป็นหลักการบริหารจัดการเพาะปลูกเพื่อใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพในระดับแปลงหรือโรงเรือน โดยรวมพบว่าเกษตรกรเริ่มมี
การน�ำเทคโนโลยีเกษตรแม่นย�ำมาใช้ในการเพาะปลูก และสามารถเพิ่ม
ผลผลิตได้มากกว่าเดิมถึง 4 เท่า เมื่อเทียบกับการท�ำเกษตรแบบดั้งเดิม

โครงการแปลงใหญ่ประชารัฐ

ปี 2563 ไทยวาจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเกษตรกรอย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ สร้าง
เครือข่าวเกษตรกรให้แข็งแรงมากขึน้ ตอบโจทย์เรือ่ ง การจัดหาวัตถุดบิ อย่างยัง่ ยืน
เช่นเครื่องปลูกมันส�ำปะหลังพร้อมยกร่องและใส่ปุ๋ย เพื่อลดแรงงานและปลูก
ได้รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย เครื่องขุดเก็บเกี่ยวมันส�ำปะหลังกึ่งอัตโนมัติ
(อยู่ระหว่างพัฒนาในปี 2564) เพื่อให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวหัวมันได้
สะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยแบ่งหัวข้อการให้ความรู้ออกเป็น 9 เรื่องหลัก คือ

2561

2562

2563

เป้าหมาย
2564

จ�ำนวนเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ (คน)

110

154

245

320

จ�ำนวนพื้นที่ที่เข้าร่วม
โครงการ (ไร่)

2,400

3,600

5,400

7,000

4.5

5.0

5.5

5.8

ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย (ตัน/ไร่)
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โครงการกลุ่มสมาชิกเกษตรกรปี 2563
1

โครงการปุ๋ยน�้ำพ่นทางใบ

68%

2

โครงการโดรนในการเกษตร

11%

3

โครงการวิเคราะห์และแก้ ไขปัญหาดิน

7%

4

โครงการ 8 ตันต่อไร่

5%

5

โครงการสนับสนุนท่อนพันธุ์

3%

6

โครงการเครื่องจักรกลเกษตร

2%

7

โครงการระบบน�้ำในมันส�ำปะหลัง

2%

8

โครงการปุ๋ยผลพลอยได้จากการผลิต

2%

9

คลินิกโรคและแมลง

โครงการ
กลุ่มสมาชิกเกษตรกร
ปี 2563

บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
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54

1

2

3

โครงการปุ๋ยพ่นน�้ำทางใบ

โครงการใช้โดรนในการเกษตร

โครงการวิเคราะห์และแก้ปัญหาดิน

เป็ น ปุ ๋ ย ที่ ผ ลิ ต มาจากน�้ ำ หมั ก จากมู ล สั ต ว์
ผสมธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการ เพื่อเป็นการให้
อาหารทางใบด้ ว ยการฉี ด พ่ น ในกรณี ฝ นทิ้ ง ช่ ว ง
พืชก็ยงั สามารถมีอาหารได้ โดยแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร
ทีเ่ ป็นสมาชิกเครือข่าวไทยวาฟรี เมือ่ น�ำหัวมันส�ำปะหลัง
เข้ามาขาย ปัจจุบนั บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดท�ำปุย๋ นำ�้ ทัง้ หมด
2 สูตรทีเ่ หมาะกับต้นมันอายุ 1-3 เดือน และสูตรทีเ่ หมาะ
กับต้นมันอายุ 4 เดือนขึน้ ไป ซึง่ โครงการนีเ้ ป็นโครงการ
ที่เกษตรกรนิยมมากที่สุดเนื่องจากเห็นผลลัพธ์ชัดเจน
และยังช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีให้เกษตรกรได้อีกด้วย

สนั บ สนุ น โดรนส�ำหรั บ ให้ บ ริ ก ารเกษตรกร
โดยในปี 2563 มี เ กษตรกรให้ ค วามสนใจจองคิ ว
ใช้บริการ กว่า 2,000 ไร่

แ น ะ น�ำ ก า ร ป รั บ ป รุ ง ดิ น แ ล ะ ปุ ๋ ย ส�ำ ห รั บ
มันส�ำปะหลัง การปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะกับ
การปลูกมันส�ำปะหลังเริ่มตั้งแต่การตรวจวัดดิน และ
แก้ปัญหาอย่างสอดคล้อง

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน

4

5

6

โครงการ 8 ตันต่อไร่

โครงการสนับสนุนท่อนพันธุ์

โครงการเครื่องจักรกลเกษตร

โดยบริษัทฯ ได้มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้
เกษตรกรปลูกมันโดยใช้ความรู้ในการปลูกมันส�ำปะหลัง
รวมถึง การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการติดตามผลการ
เพาะปลูก เช่น เทคนิคการ ปลูกมันส�ำปะหลังเชิงวิชาการ
และการใช้แอพพลิเคชั่นมือถือเพื่อติดตามผลผลิตและ
สภาพอากาศ โดยนักเกษตรของบริษัทฯ และวิทยากร
จากภายนอก รวมถึงมีการจัดให้เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการได้มีการส่งผลผลิตเข้าประกวด เพื่อแต่งตั้งให้
เป็นเกษตรกรต้นแบบไทยวา สามารถเป็นต้นแบบในการ
ถ่ายทอดความส�ำเร็จให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ ต่อไป

โดยท่อนพันธุ์มันส�ำปะหลังพันธุ์ที่มีคุณภาพ
โดยเรามี ก ารขยายท่ อ นพั น ธุ ์ จ ากโรงเรื อ น ซึ่ ง เป็ น
ท่อนพันธุ์ที่มีคุณภาพดี เหมาะสมต่อการเพาะปลูก
ปราศจากโรค และมี ค วามแข็ ง แรงทนต่ อ โรค ตรง
ความต้องการของเกษตรกร โดยเกษตรกรสามารถ
เข้ า จองคิ ว เพื่ อ รอรั บ ต้ น พั น ธ์ ไ ปปลู ก ตามฤดู ก าล
ซึ่งในปี 2563 มีการแจกจ่ายให้กับเกษตรกรไปกว่า
540,000 ต้น

ให้ ค�ำแนะน�ำเรื่ อ งเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก รตั้ ง แต่
เครื่ อ งปลู ก รวมถึ ง การสาธิ ต การใช้ เ ครื่ อ งจั ก ร
สมัยใหม่ ในการเพาะปลูกจริงในแปลงต้นแบบ เช่น เครือ่ ง
ใส่ปุ๋ย ตลอดจน เครื่องขุดเก็บเกี่ยว เพื่อให้เกษตรกร
สามารถเก็บเกี่ยวหัวมันได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)

55

56

7

8

9

โครงการระบบน�้ำในมันส�ำปะหลัง

โครงการปุ๋ยผลพลอยได้จากการผลิต

คลินิกโรคและแมลง

เป็ น ระบบการให้ น�้ ำ ที่ เ หมาะส�ำหรั บ ต้ น มั น
ส�ำปะหลังในทุกข้อจ�ำกัด ตั้งแต่การหาแหล่งน�้ำ การหา
ปัจจัยการเกษตรในราคาถูกโดยประสานจากโรงงาน
ผู้ผลิตโดยตรง การให้ความรู้เรื่องการให้น�้ำ รวมถึง
ระบบต่างๆ ช่วยให้เกษตรกรลดข้อจ�ำกัดในการเพาะ
ปลูกจากการขาดแคลนน�้ำได้เป็นอย่างดี

ผ ลิ ต ขึ้ น ม า เ พื่ อ ส ม า ชิ ก ช า ว ไ ร ่ ไ ท ย ว า
จุดประสงค์เพื่อปลูกมันส�ำปะหลัง และพืชไร่ ส่วนผสม
จากวั ส ดุ ธ รรมชาติ ส่ ง เสริ ม เกษตรอิ น ทรี ย ์ ได้ แ ก่
การใช้พชื ปุย๋ สด โดยบริษทั ฯ มี โครงการสนับสนุนหมัก
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หรือ “ปุ๋ยหมักไทยวา” ใช้ ในการ
ปรับปรุงดินให้มคี วามร่วนซุย และช่วยปรับความสมดุล
ของดิน ปรับความเป็นกรดด่าง ให้เหมาะสมในการเจริญ
เติบโตของพืช “ดินดี เติบโตไว ก�ำไรงาม” โดยผลิต
จากของเสียจากการผลิต เช่นเปลือกดินมันส�ำปะหลัง
กากมันส�ำปะหลัง และตะกอนเหลือจากบ่อบ�ำบัดน�ำ้ เสีย
ซึ่ ง มี อิ น ทรี ย ์ วั ต ถุ ใ นดิ น สู ง ไปพั ฒ นาเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
โครงสร้ า งของดิ น ให้ ก ลั บ มามี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์
ในปี 2563 บริ ษั ท ฯ มี ก ารแจกจ่ า ยปุ ๋ ย หมั ก และวั ส ดุ
ปรั บ ปรุ ง ดิ น สู ่ เ กษตรกรรวมทั้ ง หมดเป็ น จ�ำนวน
8,000 ตัน

เจ้าหน้าที่นักเกษตรของบริษัทฯ ได้จัดท�ำคลินิก
โรคและแมลง จุดประสงค์เพือ่ รับเรือ่ งและช่วยแก้ ไขปัญหา
ของโรคและแมลงในต้นมันส�ำปะหลัง โดยมีการประสาน
กับหน่วยงานภาครัฐจัดท�ำเป็นขั้นตอนในการป้องกัน
และแก้ ไข พร้อมจัดท�ำเอกสารและโบรชัวร์แจกจ่ายให้
สมาชิกเกษตรกร ตลอดจนสนับสนุนยาและผลิตภัณฑ์
ก�ำจัดโรคแมลงต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
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นวัตกรรมด้านการเกษตรของไทยวา

ก่อนการเก็บเกี่ยว
พืชผล

โรงเรือน / การเพาะพันธุ์

พืชผล

การตรวจสอบ

ปุ๋ยสูตรของไทยวาและสารปรับปรุงดิน
ลักษณะของดินและการปรับปรุงดิน

ฐานข้อมูลฟาร์ม

เครื่องวัดอุณหภูมิและปริมาณซื้อแป้ง

การตรวจสอบสุขภาพพืช

โดรน (วิเคราะห์ผลผลิต)

หลังการเก็บเกี่ยว
พืชผล

เครื่องเก็บเกี่ยวและระบบโหลด

บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
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การท�ำการเกษตรอัจฉริยะ
ไทยวามุ่งขยายสมาชิกเกษตรกรบนแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง
เพื่อส่งเสริมการใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อปรับใช้กับพื้นที่เพาะปลูกของ
ตนเอง โดยเริ่มจากประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการพัฒนาแพลตฟอร์ม
อย่างสม�่ำเสมอ โดยเฉพาะในเรื่องความถูกต้องของข้อมูล รวมถึงขยายการ
ให้บริการ เช่นการจัดหาเงินทุน และ สินเชื่อส่วนบุคคล
ในปี 2563 ระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลได้มีการพัฒนาด้านการบันทึกฐาน
ข้อมูลเกษตกรและการเพาะปลูกอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาต่อยอดจากฐาน
ข้อมูลเพื่อจัดท�ำระบบการวิเคราะห์การเจริญเติบโตโดยประเมินจากดัชนีพืช
พรรณ และการตรวจสอบพืน้ ทีก่ ารเพาะปลูก โดย ภาพถ่ายดาวเทียม ทีม่ คี วาม
แม่นย�ำสูงมากกว่าร้อยละ 90 และยังสามารถท�ำการการวิเคราะห์และพยากรณ์
สภาพอากาศล่วงหน้า รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน รวมถึงการพยากรณ์
ปริมาณน�้ำฝนรายสัปดาห์ และรายเดือน ล่วงหน้า 9 เดือน อีกด้วย  นอกจากนี้
ในปี 2564 ยังมีการพัฒนาต่อยอดด้านโมเดลการพยากรณ์และวิเคราะห์
ผลผลิต และคุณภาพผลผลิต (% เชื้อแป้ง) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา
เพื่อให้สมบูรณ์พร้อมใช้งาน
ทัง้ หมดนีข้ องแพลตฟอร์มดิจทิ ลั จะเป็นส่วนช่วยเพิม่ ข้อมูลในการวางแผน
การจัดหาวัตถุดิบให้มีความยั่งยืน และบริษัทฯ ยังมุ่งหวังพัฒนาเกษตรกร
ไทยวาให้ พ ร้ อ มรั บ การเปลี่ ย นแปลงด้ า นเทคโนโลยี ใช้ แ พลตฟอร์ ม
ดิ จิ ทั ล เป็ น เครื่ อ งมื อ การตั ด สิ น ใจการท� ำ การเพาะปลู ก มั น ส� ำ ปะหลั ง ของ
เกษตรกรให้มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
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แอพพลิเคชั่นบนมือถือ

2561

2562

2563

เป้าหมาย
2564

จ�ำนวนสมาชิกเกษตรกร
บนแพลตฟอร์มดิจิทัล (คน)

121

501

1,242

10,000

จ�ำนวนพื้นที่เพาะปลูกรวม
บนแพลตฟอร์มดิจิทัล (ไร่)

2,950

9,577

39,992

230,000

คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นต่ อ จ�ำนวนพื้ น ที่
เพาะปลูกทั้งหมดของเกษตรกร
ไทยวา (ร้อยละ)

2

6

25

100

จ�ำนวนสมาชิกเกษตรกร
บนแพลตฟอร์ ม ดิ จิ ทั ล ที่ มี ก าร
เข้าระบบอย่างต่อเนื่อง ทุกเดือน
Monthly Active User (คน)

ไม่มี

ไม่มี

70

2,000

โครงการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ E-Money Card
บริ ษั ท ฯ เปิ ด รั บ ให้ เ กษตรกรท� ำ การลงทะเบี ย นในการจองคิ ว ขาย
หัวมันส�ำปะหลังล่วงหน้า “เกษตรกรสุขใจ ขายได้ฉับไว ไม่ต้องรอนาน”
ผ่านระบบ Mobile Application เพือ่ ให้เกษตรกรมัน่ ใจในการปลูกมันส�ำปะหลัง
และมีตลาดรับซื้อที่แน่นอนและได้รับราคาประกันขั้นต�่ำ  บริษัทฯ สามารถ
น�ำข้อมูลในระบบมาใช้วางแผนการรับซื้อหัวมันส�ำปะหลังให้เป็นไปตามแผน
งานอย่างต่อเนือ่ ง บริษทั ฯ ใช้ระบบจองคิวเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่เกษตรกร
ในการขายหัวมันส�ำปะหลัง การเก็บข้อมูลการเพาะปลูก และการจ่ายเงินค่า
หัวมันส�ำปะหลังผ่านระบบ E-Money Card ของธนาคารที่บริษัทฯ เข้าร่วม
โครงการ
นอกจากนี้ ณ ปัจจุบัน มีการใช้ระบบบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ และระบบ
ลงทะเบียนในการจองคิวขายหัวมันส�ำปะหลังล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว ทีโ่ รงงาน
พิมาย จังหวัดนครราชสีมา โรงงานท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ และโรงงานไทย
น�ำ จังหวัดอุดรธานี โดยในปี 2563 มีจำ� นวนผูใ้ ช้งานบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทงั้ หมด
จ�ำนวน 5,592 คน เพิ่มขึ้นจาก 2,888 คน คิดเป็นเงินเฉลี่ยที่จ่ายให้เกษตรกร
ผ่านบัตรกดเงินสดต่อเดือน เท่ากับ 15,408 บาทต่อคนต่อเดือน โดยไทยวา
สามารถช่วยลดจ�ำนวนเกษตรกรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน (Poverty Line)*
และช่ ว ยให้ เ กษตรกรได้ มี ชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ ที่ ดี ขึ้ น ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ มี แ ผนจะ
ขยายโครงการนี้ไปโรงงานแป้งมันส�ำปะหลัง ที่อ�ำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ในปี 2564
* เส้นความยากจน (Poverty Line) ปี 2562 มีมูลค่าอยู่ที่ 2,763 บาท
ต่อคนต่อเดือน (ที่มา ส�ำนัก งานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ สคช.)
บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
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การพัฒนาโรงงาน
และชุมชนสีเขียว
นอกจากการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญที่จะสร้างความสัมพันธ์
ที่ยั่งยืนร่วมกับชุมชน โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยัง่ ยืน ตัง้ แต่ระบบการจัดการโรงงานเพือ่ ไม่ให้กอ่ เกิดผลกระทบทางสิง่ แวดล้อม
ด้วยการใช้พลังงานสะอาด เช่นพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ระบบน�ำ้ และการบ�ำบัดน�ำ้ เสียทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และระบบ
ก๊าซชีวภาพซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน และพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริม
ความยั่งยืนแก่ชุมชนด้วย นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนด้าน
การศึกษา เงินทุน และการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ท�ำให้เราได้มีบทบาทในการ
ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนในระยะยาวอีกด้วย

บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
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ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส� ำ คั ญ เรื่ อ งความปลอดภั ย ฯ ทั้ ง ในส่ ว นบุ ค คลและ
กระบวนการผลิตอยู่เสมอ เพื่อให้พนักงาน รวมถึงคู่ค้าธุรกิจสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างเต็มที่และปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดี
ในการท�ำงาน โดยการปฏิบตั ติ ามพืน้ ฐานของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด
มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล รวมถึงมาตรฐาน
ข้อก�ำหนด และนโยบายของบริษทั ฯ เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม   ในการท�ำงาน สร้างต้นแบบของผู้น�ำที่ดี
และการสร้างจิตส�ำนึกความรับผิดชอบต่อองค์กรรวมทั้งส่งเสริมให้บุคคลากร
มีความพึงพอใจในการท�ำงานในระยะยาว
เพื่อผลักดันการเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุ บริษัทฯ มีการก�ำหนด
นโยบายและก�ำหนดให้ทกุ หน่วยงานด�ำเนินงานตามมาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อม
อาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย ให้ ส อดคล้ อ งตามกฎหมาย (Law
Compliance) และมาตรฐานของชี ว อนามั ย (SHE Standard) โดยมี
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
(SHE Committee) ซึง่ ประกอบด้วย ตัวแทนผูบ้ ริหารระดับสูงท�ำหน้าทีป่ ระธาน
ในคณะกรรมการความปลอดภั ย ฯ และกรรมการท่ า นอื่ น ๆ ท� ำ หน้ า ที่
ก�ำกับดูแลและบริหารงานให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานภายใต้ข้อก�ำหนด
ของระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO 45001 และ
TIS 18001 เพื่ อ ด� ำ เนิ น งานในด้ า นดั ง กล่ า วอย่ า งสม�่ำ เสมอ และให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยท�ำการประเมินความเสี่ยงเพื่อหาอันตรายร้ายแรง
ที่ มี โ อกาสจะเกิ ด ขึ้ น ต่ อ พนั ก งานหรื อ ชุ ม ชนโดยรอบ จากนั้ น ความเสี่ ย ง
ดังกล่าวจะถูกน�ำไปแก้ไขในล�ำดับถัดไป
62

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน

SAFE Factory

Safety Policy and Org.

SAFE Factory

Safety dialogue (KYT)

SAFE Factory

Safety is everyone priority

Compliance to
Stakeholders

Risk assessment analysis,
address Risks identified

Compliance to
Stakeholders

Establish working standard in
every activity we do

เพื่ อ มั่ น ใจว่ า ข้ อ ปฏิ บั ติ ต ่ า งๆด้ า นความปลอดภั ย ฯจะถู ก น� ำ ไปปฏิ บั ติ จ�ำนวนอุบัติเหตุทั้งหมดของปี 2561 - 2563
อย่างจริงจังและสอดคล้อง คณะกรรมการความปลอดภัยฯ มีการประชุม
ติดตามผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำทุกเดือน พร้อมทั้งสื่อสารผลการประชุม
60
ดั ง กล่ า วไปยั ง พนั ก งานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับ ทราบความคืบหน้าอย่าง
54
สม�่ำเสมอ โดยปัจจุบันคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
48
สภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งานมี ตั ว แทนมาจากทุ ก โรงงานในเครื อ ของ 50
บริษัท ไทยวา

2561
2562
2563

40

บริษัทฯ ก�ำหนดตัวชี้วัดผ่านข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่มีอัตราความถี่
การบาดเจ็บ (Injury Frequency Rate) และอัตราความรุนแรงการบาดเจ็บ
(Injury Severity Rate) อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการวัดผลและติดตาม
การด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยรวมทั้งน�ำมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
กระบวนการด�ำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ซึ่งข้อมูลสถิติด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานมีดังนี้
2561

2562

2563

เป้าหมาย
2564

อัตราความถี่การบาดเจ็บ
(LTIFR)

14.3

9.7

8.2

อัตราความรุนแรงการบาดเจ็บ
(ISR)

65.4

13.1

39.9

1

0

0

อุบัติเหตุ
ทุกประเภท
ลดลง
ร้อยละ 50
และ
อุบัติเหตุ
เป็นศูนย์
ภายในปี
2568

ข้อมูลสถิติการเสียชีวิต
จากการท�ำงาน (Fatality)

32

30

30
20

9

10
0

14 16

26
17

Lost
> 3 days

18

6

1 0 0
Fatality

22

Lost
< 3 days

No Lost

Propety
damage

วิธีค�ำนวณการบาดเจ็บ
LTIFR = N × 1,000,000 / MH
ISR = DL × 1,000,000 / MH
N = จ�ำนวนรายผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บจากการท�ำงานทั้งหมด
DL = จ�ำนวนวันที่หยุดงานจากการบาดเจ็บ
MH = จ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงานทั้งหมดของหน่วยงานนั้น
บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
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บริษทั ฯ จัดให้มกี ารอบมเกีย่ วกับความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อมให้แก่พนักงาน โดยอัตราส่วนของผูเ้ ข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ในปี 2563 และเป้าหมายปี 2564
ทุกระดับรวมทั้งพนักงานรายวัน ดังนี้
เป็นดังนี้
2562

2563

เป้าหมาย
2564

>90

>90

100

4. ผู้ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม

การส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัย เช่น BBS, >30
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ (ร้อยละ)

>50

>80

5. การดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงงาน

หลักสูตรการฝึกอบรมในปี 2563
1. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานส�ำหรับลูกจ้างใหม่
2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร
3. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

ความปลอดภัยตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย
เช่น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงาน
คณะกรรมการความปลอดภัยฯการดับเพลิง
เบื้องต้นและอพยพหนีไฟ เป็นต้น (ร้อยละ)

6. ความปลอดภัยในการท�ำงานกับสารเคมีอันตราย
7. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
8. เทคนิคการสอนงานและการเป็นหัวหน้างาน
9. ความปลอดภัยในการท�ำงานกับสารเคมี
10. การขับรถ Forklift ด้วยความปลอดภัย

ติดตั้งประตูหนีไฟ

ก�ำหนดเส้นทางเดินที่ปลอดภัย

ติดตั้งบันไดและราวกันตกงานที่สูง

11. การเปลี่ยนพฤติกรรม โดยใช้ BBS (Behavior Based Safety)
12. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis)
13. จิตส�ำนึกการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
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ติดตั้งไฟเตือนบนรถยนต์

ติดตั้งการ์ดครอบจุดหมุนของเครื่องจักร

ติดตั้งชุดและอุปกรณ์ผจญเพลิงเพิ่ม

การป้องกันเกี่ยวกับโควิด-19 ทาง บริษัท ไทยวา ตระหนักถึงความ การฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณในและนอกโรงงาน การประชาสัมพันธ์ และจัดการ
เสี่ ย งเกี่ ย วกั บ สถานการณ์ ดั ง กล่ า ว จึ ง ได้ จั ด ท� ำ มาตรการรองรั บ เช่ น เกี่ยวกับการรักษาระยะห่างของพนักงานในพื้นที่ส่วนร่วม
อุ ป กรณ์ ใ นการตรวจวั ด อุ ณ หภู มิ การคั ด กรองรวมทั้ ง สร้ า งห้ อ งพยาบาล
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การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตลอดกระบวนการผลิต
ในปัจจุบนั อุณหภูมโิ ลกเฉลีย่ มีแนวโน้มสูงขึน้ อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ จากวิกฤตการณ์
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศอันเนือ่ งมาจากสภาวะเรือนกระจก โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากการเพิ่ ม ของประชากร การขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ และความก้ า วหน้ า
ทางเทคโนโลยี บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
และรักษาธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์เป็นปัจจัยส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และ
พัฒนาสังคม
บริษัทฯ ได้มีการก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการประเมิน และพัฒนาการ
ด�ำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ระบบการจัดการโรงงานเพื่อไม่ให้ก่อเกิด
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดให้เกิดประโยชน์
สู ง สุ ด ควบคู ่ ไ ปกั บ การให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รระดั บ ประเทศ เช่ น พลั ง งาน
แสงอาทิตย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ระบบน�้ำและการบ�ำบัดน�้ำเสีย
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และระบบก๊าซชีวภาพซึง่ เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน เพือ่ ยกระดับ
อุตสาหกรรมและสังคมให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
บริษทั ฯ ได้เลือกใช้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบ Covered Lagoon Bio Reactor
(CLBR) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูง มีเสถียรภาพ และ
มีค่าใช้จ่ายในการควบคุมระบบต�่ำ  สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งการผลิตก๊าซ
ชี ว ภาพและบ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย ไปพร้ อ มกั น ซึ่ ง โครงการดั ง กล่ า วนอกจากจะเป็ น
การลดต้นทุนการผลิตที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อบริษัทฯ แล้ว ยังเป็นการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพสูงด้วย โดยมีประโยชน์ด้านการลดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม เช่นคุณภาพน�้ำเสียที่ผ่านระบบ CLBR จะมีค่าความเข้มข้นของ
สารประกอบอินทรียล์ ดลงร้อยละ 95-97 ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดปัญหา
เรื่องกลิ่นเหม็น ท�ำให้สุขอนามัยของพนักงานและชุมชนใกล้เคียงดีขึ้น
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Waste
Management

Machine
Performance

Energy
Usage
Efficiency

Water
Management

การบริ ห ารจั ด การในการด� ำ เนิ น โครงการลดการใช้ พ ลั ง งาน และ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายใต้เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตฟริ้นท์
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และ
มาตรฐาน มอก. 14001-2548 (ISO 14001:2004) ซึ่งเป็นระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม Environmental Management System มีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มควบคู ่ กั บ การพั ฒ นาธุ ร กิ จ โดยมุ ่ ง เน้ น
ในการป้องกันมลพิษ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯ มีการ
ด�ำเนินการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมิน
ผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการรับรองให้เป็น
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 (ระบบสีเขียว) ซึ่งเป็นระบบที่แสดงศักยภาพของ
การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากกระทรวงอุตสาหกรรม
การพั ฒ นานวั ต กรรมและเทคโนโลยี ข องเครื่ อ งจั ก รเพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ไม่ เ พี ย งช่ ว ยเพิ่ ม ข้ อ จ� ำ กั ด และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพทางธุ ร กิ จ หากยั ง มี ส ่ ว น
ช่ ว ยยกระดั บ ความเป็ น อยู ่ ที่ ดี ข องสั ง คม ตลอดจนรั ก ษาสมดุ ล ของ
สิ่ ง แวดล้ อ มและระบบนิ เ วศ นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ฯ ยั ง ร่ ว มมื อ กั บ คู ่ ค ้ า
ทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งมั่นค้นคว้า
และพัฒนานวัตกรรมอย่างหลากหลาย ทั้งด้านประสิทธิภาพของเครื่องจักร  
ตลอดจนกระบวนการผลิ ต ภายใต้ จุ ด มุ ่ ง หมายในการส่ ง เสริ ม ดุ ล ยภาพ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาประสิทธิภาพของเครือ่ งจักร และกระบวนการผลิต
จากนโยบายการบริหารจัดการในการด�ำเนินโครงการลดการใช้พลังงาน
และการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก ตั ว อย่ า งหน่ ว ยค� ำ นวนหลั ก ที่ เ ราใช้
ในการวัดประสิทธิภาพด้านพลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คือความ
เข้มข้นหรือประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน โดยการเปรียบเทียบปริมาณ
ลดการใช้น�้ำมันเตาในการผลิตต่อปริมาณการผลิต

ปริมาณการใช้
น�้ำมันเตา
ที่บริษัทฯ ใช้ลดลง
(ลิตรต่อตันแป้ง)

2561

2562

2563

0.55

0.40

0.36

เป้าหมาย
2564
0.10
(75% ลดจาก
2563)

บริษทั มีนโยบายการเลิกใช้ก�ำมะถันก้อน (Sulfur) ในกระบวนการผลิต
เป้าหมายเพือ่ ลดปัญหามลพิษทางอากาศในอากาจากการเผาไหม้
ลดอันตรายทีส่ ง่ ผลต่อสุขภาพของพนักงานในโรงงาน และสามารถ
ควบคุมการผลิตได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยบริษัทฯ สามารถ
เปลี่ยนการใช้ก�ำมะถันก้อน เป็นก�ำมะถันน�้ำได้ร้อยละ 100 ตั้งแต่
ปี 2562
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• โครงการไคเซ็น (Kaizen)
โครงการไคเซ็นถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ
ท�ำงานเพื่อลดต้นทุน โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพปรับปรุงการบริหาร
การจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้น
ภายในองค์กร และมีกระบวนการส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุงการท�ำงานภายใน
องค์กรอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้มีการปรับปรุงวิธีการมีส่วนร่วมให้เหมาะสม
กับพนักงานทุกคนและบุคลากรทุกระดับ ร่วมกันแสวงหาแนวทางใหม่ๆ
เพื่อปรับปรุงวิธีการท�ำงานให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ใช้
ระบบการปรั บ ปรุ ง งานแบบไคเซ็ น ที่ โ รงงานบางเลน จั ง หวั ด นครปฐม
โดยในปี 2563 โรงงานสามารถลดค่าใช้จ ่ายได้ป ระมาณ 20 ล้านบาท
ผ่านการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานทั้งหมด 30 โครงการ และสามารถ
เพิ่มคุณภาพจากการผลิตได้ เช่น ลดความผิดพลาดจากการผลิต ลดระยะเวลา
การท� ำ งาน ลดการสู ญ เสี ย ลดการใช้ แ ละการรั่ ว ไหลของพลั ง งาน และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เป็นต้น
นอกจากนี้ ในปี 2563 บริ ษั ท ฯ ได้ ข ยายโครงการไคเซ็ น เพิ่ ม
ที่โรงงานท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โรงงานไทยน�ำ  จังหวัดอุดรธานี และโรงงาน
ส�ำปะหลังพัฒนา จังหวัดระยอง โดยมีการเชิญวิทยากรมาอบรมเรื่องไคเซ็น
ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2563 – กุมภาพันธุ์ 2564 เพื่อให้พนักงาน
ทุ ก คนเข้ า ใจถึ ง ความส� ำ คั ญ และความหมายของวิ ธี ก ารปรั บ ปรุ ง งาน
แบบไคเซ็ น และเพื่ อ ให้ พ นั ก งานได้ รู ้ ถึ ง สาเหตุ ข องปั ญ หาในการจั ด ท� ำ 
การปรับปรุงงาน และสามารถวิเคราะห์ปัญหา พร้อมหาแนวทางในการแก้ไข
ที่เกิดขึ้นได้ตรงจุด สามารถเรียนรู้ถึงการวิเคราะห์ถึงปัญหาและแนวทาง
แก้ไขปัญหาจากตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง พร้อมจัดท�ำโครงการ
ปรับปรุงต่างๆ ในโรงงานได้อย่างเหมาะสม
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รายงานการพัฒนาความยั่งยืน

Defects

Overproduction

Waiting

Non-Utilized Talent

Efforts caused by
Production that is
Wasted time waiting
rework, scrap, and
more than needed or for the next step
incorrect information. before it is needed. in a process.

Underutilizing
people’s talents,
skills, and knowledge

Transportation

Inventory

Motion

Extra-Processing

Unnecesary
movements of
products and
materials.

Excess products
and materials
being processed.

Unnecessary
More work or higher
movements by people quality than is required
(e.g. walking).
by the customer.

LEAN MANUFACTURING

Muda

Muri

Mura

• โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(Carbon Footprint from Operation / CFO)

• โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน
ของประเทศไทย (T-VER)

บริษัทฯ ได้คัดเลือกเป็นโรงงานน�ำร่องในโครงการขยายผลการส่งเสริม
การจั ด ท� ำ คาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ ข ององค์ ก รในภาคอุ ต สาหกรรม จั ด โดย
สถาบันน�้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ร่ ว มวางแนวทางการด� ำ เนิ น กิ จ กรรมลดการปล่ อ ยก๊ า ซ
เรือนกระจกในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร และวิธีการตรวจวัด เช่นการเผาไหม้
ของเชื้อเพลิง การใช้พลังงานไฟฟ้า การจัดการของเสีย การขนส่ง ฯลฯ
พร้อมร่วมก�ำหนดเป้าหมาย และหาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ขององค์กร

บริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนโครงการหรือรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่จัดตั้งขึ้นโดยโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ตั้งแต่
ปี 2560 เพื่อวัดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจก จากโครงการผลิต
ก๊าซชีวภาพจากระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย ที่อ�ำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี
การด�ำเนินโครงการทีส่ อดคล้องกับมาตรฐาน ISO 14064-2 และการทวนสอบ
โครงการภายใต้มาตรฐาน ISO 14064-3 โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญของภาวะโลกร้อน มีส่วนร่วม
ในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบยั่งยืน โดยปี 2563 บริษัทฯ ได้รับเงินจากการขาย Carbon Credit
โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงงานน�ำร่อง ทั้งหมด ได้ทั้งหมดเป็น จ�ำนวนเงิน 99,544 บาท
จ�ำนวน 2 แห่ง ที่โรงงานแป้งมันส�ำปะหลัง จังหวัดอุดรธานี และโรงงานวุ้นเส้น
จังหวัดนครปฐม และปัจจุบัน อยู่ในระหว่างการด�ำเนินการศึกษาและเก็บ
นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ฯ มี เ ป้ า หมายในการวั ด ความสามารถในการลด
ข้อมูล คาดว่าสามารถค�ำนวณและเปิดเผยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ก๊าซเรือนกระจก จาก โรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ กับ องค์การบริหารจัดการก๊าซ
และเข้ า ร่ ว มกระบวนการทวนสอบรายงานการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก เรือนกระจก (อบก.) ในโครงการสนับสนุนการพัฒนาโครงการและการตรวจสอบ
ขององค์กร ได้ภายในเดือนกันยายน 2564
ความใช้ได้ (Validation) โครงการ T-VER ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อีก 2 โรงงาน คือ โรงงานไฟฟ้าชีวภาพ ที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดกาฬสินธุ์

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ (tCO2e)
*

2562

2563

เป้าหมาย
2564*

49,145

51,722

200,000

รวมทั้งหมด 3 โรง คือโรงงานพิมาย ไทยวาไบโอพาวเวอร์ที่อุดรธานีและกาฬสินธุ์
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• โครงการก๊าซเรือนกระจก ภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด
(Clean Development Mechanism : CDM)

• โครงการประหยัดพลังงานความร้อน
(ประหยัดพลังงานไอน�้ำ เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน)

ปัจจุบันโรงงานของไทยวา ที่จังหวัดตาก และที่จังหวัดอุดรธานี ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขายคาร์บอนเครดิตกับ UNFCCC ภายใต้การรับรองของ
โครงการ CDM จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยกลไกการพัฒนา
ที่สะอาด (Clean Development Mechanism) เรียกโดยย่อว่า CDM
เป็ น กลไกหนึ่ ง ที่ ก� ำ หนดขึ้ น ภายใต้ พิ ธี ส ารเกี ย วโตเพื่ อ ช่ ว ยให้ ป ระเทศ
อุตสาหกรรมซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มภาคผนวกที่ 1 (Annex I countries) สามารถ
บรรลุ พั น ธกรณี ใ นการลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกภายในช่ ว งปี
พ.ศ. 2551 – 2555 ให้อยู่ในระดับที่ต�่ำกว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในปี พ.ศ. 2533 ประมาณร้ อ ยละ 5 โดยซื้ อ คาร์ บ อนเครดิ ต ที่ ไ ด้ จ าก
การท�ำโครงการ CDM ในประเทศกลุ่มนอกภาคผนวกที่ 1 (Non-Annex I
countries) ทีเ่ รียกว่า Certified Emission Reduction หรือเรียกโดยย่อว่า CERs
เพื่ อ น� ำ ไปหั ก ลบปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกของประเทศ CERs
คือ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่โครงการ CDM สามารถลดได้ และ
ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
(CDM Executive Board) เรียกโดยย่อว่า CDM EB โครงการ CDM ต้องเป็นการ
ด� ำ เนิ น งานโดยความสมั ค รใจเพื่ อ ลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกเพิ่ ม เติ ม
จากการด�ำเนินการทั่วไป และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศ
ทั้งในแง่ของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม สังคมเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานความร้อนด้วยวิธีอุดหนุนผลประหยัด (DSM) ในปี 2562
โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงานในการด�ำเนินมาตรการอนุรกั ษ์พลังงาน โดยการตรวจวัดและ
วิเคราะห์ผลประหยัดพลังงานที่เกิดขึ้นจริงของที่ปรึกษาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน (M&V Unit) ที่คณะกรรมการ
พิจารณาให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานความร้อนด้วยวิธอี ดุ หนุนผลประหยัด (DSM) ได้ให้ความเห็นชอบ
โดยที่ปรึกษาได้สรุปผลประหยัดและจ�ำนวนเงินที่จะได้รับการสนับสนุนจริง

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีล่ ดได้ (tCO2e) 2563
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เป้าหมาย เป้าหมายระยะยาว
2564 (ไม่น้อยกว่า 3 ปี)

โรงงานแม่สอด จังหวัดตาก

17,198

18,000

18,000 ต่อปี

โรงงานไทยน�ำ จังหวัดอุดรธานี

40,000

40,000

40,000

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน

โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินโครงการประหยัดพลังงานความร้อน
ภายในเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินอย่างต่อเนื่อง ผ่านมาตรการหุ้มฉนวน
ท่าไอน�ำ 
้ และตรวจเช็ค steam trap และเปลีย่ นเครือ่ งจักรทีช่ ำ� รุด โดยบริษทั ฯ
สามารถประหยั ด ปริ ม าณพลั ง งานความร้ อ นได้ เ ท่ า กั บ 2,423 MMBTU
ซึง่ สามารถคิดเป็นถ่านหินทีป่ ระหยัดได้จากการด�ำเนินมาตรการ เท่ากับ 170 ตัน
คิดเป็นเงินค่าถ่านหินที่ประหยัดได้ 320,440 บาท (1 MMBTU ละ 70 บาท)
2562*

2563

เป้าหมาย
2564

ปริมาณพลังงานความร้อนทีป่ ระหยัดได้ (MMBTU)

36,289

2,423

4,716

ถ่านหินที่ประหยัดได้จากการด�ำเนินมาตการ (ตัน)

2,129

170

323

320,440

625,511

ถ่านหินทีป่ ระหยัดได้จากการด�ำเนินมาตการ (บาท) 5,323,357
*

บริษัทเข้าร่วมโครงการปี 2562 และในปี 2563 ไม่มีโครงการสนับสนุนจากภาครัฐ

• โครงการ Solar Roof Saving
เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงาน จึงอยากเป็น
ตัวแทนที่จะแนะน�ำให้กับโรงงานทั่วๆ ไปได้เห็น และ ตระหนักถึงการอนุรักษ์
พลังงานและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับโลก ผ่านการจัดท�ำโครงการ
Solar Roof Top ขึ้นที่แรกที่โรงงานวุ้นเส้น อ�ำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
เนือ่ งจาก “พลังงานแสงอาทิตย์” เป็นกระแสพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียน
ทีใ่ ช้แล้วเกิดขึน้ ใหม่ได้ตามธรรมชาติ เป็นพลังงานทีส่ ะอาดและสามารถท�ำได้ใน
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ รวมไปถึงในบ้านทัว่ ไป ผ่านระบบ Solar Roof
คือการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ปราศจากมลพิษ
และเป็นพลังงานที่มีศักยภาพสูง เพื่อลดการใช้พลังงานลง และ เป็นการหา
พลังงานทดแทนเข้ามาเสริม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงงานและชุมชน

โดยพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ เป็ น เรื่ อ งของพลั ง งานสะอาด ไม่ เ ป็ น พิ ษ
ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัท ฯ มองว่าเป็นการตอบโจทย์และยังเป็นการลดต้นทุน
ให้กับบริษัทอีกด้วย โดย Solar Roof Top สามารถลดรายจ่ายค่าไฟฟ้า
ได้ประมาณ 5 ล้านต่อปี หรือประมาณร้อยละ 14 ของพลังงานที่ใช้ในโรงงาน
ทั้งหมด ท�ำให้สามารถลดต้นทุนในการผลิตลง และสามารถน�ำส่วนที่ประหยัด
ได้ไปใช้ประโยชน์กับชุมชนโดยรอบโรงงานอีกด้วย

โดยปี 2563 โครงการ Solar Roof Top สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าสะสม
ได้ทงั้ หมด 1,405 MWh คิดเป็นเงินประมาณ 5.08 ล้านบาท (คิดเรตทีค่ า่ ไฟฟ้า
3.62 บาท/kWh) สามารถเทียบเท่า Carbon offset 4,579 Metric ton ต่อปี
หรือเท่ากับการปลูกป่าสนพืน้ ที่ 458 Acre นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะสร้าง
ภายใต้แนวคิดของการอนุรักษ์พลังงานตามนโยบายของบริษัท ฯ เริ่มจาก ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เพิ่มเติมที่โรงงานบางเลน
โรงงานแป้ง ทั้งส่วนของโรงงานผลิตวุ้นเส้นได้เริ่มหาวิธีการต่าง ๆ ที่จะลด และโรงแป้งมันส�ำปะหลังอื่นๆ ในปี 2564 นี้
การใช้พลังงานลง และหาพลังงานทดแทนเข้ามาเสริม ลดใช้พลังงานจาก
เป้าหมาย เป้าหมายระยะยาว
ฟอสซิลโดยการผลิตไบโอแก๊สมาทดแทนการใช้น�้ำมันเตา ส่วนโรงงานบางเลน
2562 2563 2564 (ไม่น้อยกว่า 3 ปี)
ได้ส่งเสริมให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยสร้างระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
3,133
แสงอาทิตย์บนหลังคาขึ้นมา เพื่อตอบโจทย์เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน ที่มีอยู่ กระแสไฟฟ้าสะสมที่ผลิตได้จาก 589 1,405 1,400
2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก ลดการใช้พลังงาน และขั้นตอนที่สอง หาพลังงาน Solar Roof Top (kWh)
ทดแทน เช่น พลังงานชีวภาพ และแก๊ส และรวมไปถึง พลังงานแสงอาทิตย์
กระแสไฟฟ้าสะสมที่ผลิตได้จาก
Solar Roof Top (ล้านบาท)

*

2.13

5.08

5.06

11.34

Solar Rooftop เริ่มใช้งานในเดือนกรกฎาคม 2562 / ค�ำนวนเรตที่ค่าไฟฟ้า 3.62 บาท/kWh

บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
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• บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการน�้ำ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการน�ำกล่อง Green Carton มาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์
อาหารเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าทั้งหมดร้อยละ 100 ซึ่งเป็นกล่องกระดาษ
ที่ถูกคิดค้นเพื่อสิ่งแวดล้อม สามารถช่วยลดการใช้ทรัพยากรในการผลิตลดลง
ไม่น้อยกว่า 25 กรัมต่อตารางเมตร โดยยังคงความสามารถในการรับน�้ำหนัก
เรียงซ้อนและปกป้องสินค้าได้ดขี นึ้ ร้อยละ 4-25 เมือ่ เทียบกับบรรจุภณ
ั ฑ์ทวั่ ไป
นอกจากนี้ยังได้รับการรับรอง SCG Eco Value และ ISO 14021 แสดงถึง
การเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงบรรจุภัณฑ์ Green Carton
บรรจุภัณฑ์กระดาษที่ถูกคิดค้นและพัฒนามาจากแนวคิดรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในเรื่องของกระบวนการผลิตที่ใช้กระดาษน้อยลง มีน�้ำหนักเบา และยังความ
แข็งแรงเทียบเท่า หรือมากกว่าเดิม ซึง่ ช่วยลดต้นทุนในการผลิต การขนส่งสินค้า
และช่ ว ยส่ ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ์ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น นอกจากนี้ ยั ง ได้
การรับรองจาก SCG ECO VALUE ให้เป็นสินค้าเพือ่ สิง่ แวดล้อม และตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด�ำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

ด้วยความส�ำคัญของทรัพยากรน�้ำต่อความต่อเนื่องในการด�ำเนินธุรกิจ
ทั้งภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน รวมทั้งการขยายตัว
ของประชากรทีเ่ พิม่ ขึน้ ประกอบกับสถานการณ์ภยั แล้งทีท่ วีความรุนแรงขึน้ ทุกปี
อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ดัังนั้นเพื่อตอบสนอง
ความต้องการใช้นำ�้ ทีส่ งู ขึน้ ไทยวาจึงให้ความส�ำคัญกับการดูแู ลรักษาทรัพยากร
น�ำ้ ตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน เพือ่ ลดปัญหาด้านความขาดแคลนน�ำ้ ของประชากรโลก
โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำแบบบููรณาการส่งเสริมการพัฒนา
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การน�้ ำ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ไม่วา่ จะเป็นการใช้นำ�้ เพือ่ ผลผลิตทางการเกษตรหรือการใช้นำ�้ ในกระบวนการผลิต
เพิม่ ศักยภาพความมัน่ คงในการด�ำเนินธุรุ กิจ รวมถึงแบ่งปันการเข้าถึงแหล่งน�ำ้
คุุณภาพร่วมกับ ชุมชนอย่างเท่าเทียม

จ�ำนวนการใช้ Green
Carton แทนกล่องกระดาษ
เดิม (ล้านชิ้น)
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รายงานการพัฒนาความยั่งยืน

2561

2562

2563

เป้าหมาย
2564

1.12

1.48

1.50

1.52

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญตั้งแต่การประเมินความเสี่ยงการขาดแคลนน�้ำ 
มาตรการการจัดการความเสี่ยงด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จ�ำเป็น ควบคู่
ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาการใช้น�้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยบริ ษั ท ฯ ได้ ตั้ ง เป้ า หมายในการลดปริ ม าณการใช้ น�้ ำ  มาตรการ
หรือแนวทางประหยัดน�้ำ  เช่น การน�ำเทคโนโลยี แบบใหม่ในการผลิตแป้ง
ทีล่ ดปริมาณการใช้นำ 
�้ การใช้นำ�้ หมุนเวียน/ใช้ซำ�้ /น�ำกลับมาใช้ใหม่  โดยเป้าหมาย
จะลดปริมาณการใช้น�้ำ ให้ได้ อย่างน้อยร้อยละ 10 ในทุกๆ ปี

• มาตรการการใช้น�้ำหมุนเวียน
ไทยวามี แ ผนการบริ ห ารจั ด การน�้ ำ เนื่ อ งจากมี ก ารใช้ ป ริ ม าณน�้ ำ
ในกระบวนการผลิตจ�ำนวนมาก โดยมุง่ เน้นการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ลดการปล่อยของเสียสู่ธรรมชาติ รวมถึงพัฒนาศักยภาพระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย  
นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบควบคุุมการเติมอากาศของระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
โดยน�้ ำ เสี ย ทั้ ง หมดร้ อ ยละ 100 ผ่ า นเข้ า สู ่ ก ระบวนการบ� ำ บั ด เพื่ อ ให้ น�้ ำ
มีคณ
ุ ภาพน�ำ้ ทิง้ ทัว่ ไปตามกฎหมายก�ำหนด ท�ำให้สามารถน�ำน�ำ้ ทีผ่ า่ นระบบการ
บ�ำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปู แบบของสาธารณูปโภค และกระบวนการผลิต
เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบบ�ำบัดของเสียจากกระบวนการผลิต
เพื่ อ บ� ำ บั ด มลพิ ษ ให้ ไ ด้ ต ามเกณฑ์ ม าตรฐานของกระทรวงอุ ต สาหกรรม
ตามกลยุทธ์ 3Rs (Reuse, Reduce and Recycle) เช่น ระบบบ่อบ�ำบัดน�ำ้ เสีย
ด้วยระบบเติมอากาศ Aerated Lagoon System บนเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่
และระบบบ�ำบัดอากาศเสียด้วยเครือ่ ง Wet Scrubber และ Cyclone Scrubber
เพื่อท�ำการดักจับฝุ่นละอองต่างๆ รวมทั้งควันจากการเผาไหม้ก่อนระบายออก
จากโรงงาน โดยมีวศิ วกร และทีป่ รึกษาผูช้ ำ� นาญงานด�ำเนินการตรวจสอบ แก้ไข
และปรับปรุงระบบ ให้ท�ำงานอย่างปกติตลอดเวลา

การบริหารจัดการของเสียจากการผลิต

Reuse

บริษทั ฯ มีเป้าหมายกลยุทธ์ในการลดปริมาณของเสีย โดยการใช้ประโยชน์
จากวัตถุดิบและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุด และลดปริมาณการเกิด
ของเสียตลอดกระบวนการการผลิต เรามีการพิจารณาถึงแนวทางที่สามารถ
น�ำของเสียทีเ่ หลือนัน้ กลับมาใช้ใหม่หรือเข้าสูก่ ารรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น
ขายกากมันไปเป็นวัตถุดิบในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ส่งเสริมการท�ำปุ๋ยหมัก
Organic และการน�ำของเสียที่เหลือไปใช้ในการผลิตพลังงาน
โครงการลดของเสียของต่างๆ ช่วยให้บริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย
ด้านต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า และท�ำให้ผลก�ำไรของบริษัทเพิ่มขึ้น
รวมถึงโครงการด้านรีไซเคิลและการน�ำกลับมาใช้ใหม่มีโอกาส

Recycle

Reduce

บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
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• โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
บริษัทฯ ได้สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของพนักงานในการบริหาร
จัดการขยะในโรงงานผ่านโครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยเริ่มจากโรงงาน
แป้งมันส�ำปะหลัง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีจดุ ประสงค์เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ในสถานที่ท�ำงาน ให้พนักงานได้มีความรู้ในเรื่องการจัดการขยะได้อย่างถูกวิธี
โดยเฉพาะขยะจากเศษอาหาร ขยะจากส�ำนักงาน และขยะอันตราย สามารถ
น�ำไปปฏิบตั ไิ ด้ รวมถึงสร้างจิตส�ำนึก ความรับผิดชอบ ในการแยกประเภทขยะ
ก่อนทิ้งให้กับพนักงาน นอกจากนี้ยังสามารถช่วยบริษัทฯ ลดปริมาณขยะ
ลดค่าใช้จา่ ยในการก�ำจัดขยะ และมีรายได้เพิม่ จากการขายขยะ โดยในปี 2563
มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในโรงงานทั้งหมด ประมาณ 17,340  กิโลกรัม สามารถ
น�ำไปรีไซเคิลหรือขาย ได้ประมาณ 2,337 กิโลกรัม ส่งผลให้ได้เงินจากการ
ขายขยะมาประมาณ 4,430 บาท

จุดที่ทิ้งขยะภายโรงงานจ�ำนวน 15 จุดรอบโรงงาน
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อาคารแยกขยะ

ป้ายรณรงค์ / วิดีทัศน์
การแยกขยะและทิ้งขยะให้ถูกประเภท

Morning talk ให้พนักงานเข้าใจถึงประเภทของขยะ
และการแยกขยะให้ถูกประเภท

กระบวนการในการดำ�เนินโครงการ

เก็บขยะ
ตามจุดต่างๆ
ในโรงงาน

ท�ำการแยกขยะแต่ละประเภทและน�ำไป
เก็บที่อาคารแยกขยะของโรงงาน
1. พลาสติก
2. ขวดแก้ว / กระป๋อง
3. กระดาษ
4. ขยะอันตราย
5. ขยะมูลฝอยต่างๆ

ขยะมูลฝอยที่แยกแล้ว
รวบรวมให้รถขยะเทศบาล
น�ำไปก�ำจัดทุกวัน

ท�ำการประมูลขายต่อ
ให้ผู้รับเหมาในท้องถิ่น

เงินที่ได้จาการขายขยะ
น�ำเข้ากองทุนแยกขยะ
น�้ำมันเครื่องเก่าท�ำการประมูล
ให้ผู้รับเหมาที่มีใบอนุญาต
มีไว้ ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เก็บรวบรวมที่อาคารแยกขยะและแจ้งให้
เทศบาลต�ำบลท่าคันโทมารับเพื่อส่งต่อ
ให้อบจ.กาฬสินธุ์ น�ำไปก�ำจัด
บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
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• โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ
โรงงานของเรามีการวางแผนในการบริหารจัดการด้านพลังงานให้เกิด
การใช้ พ ลั ง งานอย่ า งคุ ้ ม ค่ า ที่ สุ ด เช่ น การผลิ ต ไฟฟ้ า ใช้ เ องจากน�้ ำ เสี ย
และกากมั น ส� ำ ปะหลั ง ที่ เ ป็ น ของเสี ย จากการผลิ ต โดยน�้ ำ เสี ย ที่ ผ ่ า น
การบ�ำบัดมีการแจกจ่ายน�้ำให้เกษตรกร น�ำไปส�ำหรับเกษตรกรรม เช่น
การรดน�้ำต้นไม้ เป็นต้น ซึ่งแผนดังกล่าวครอบคลุมถึงการปรับปรุงเทคนิค
หรือกระบวนการในการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ปัจจุบันบริษัทฯ
มีโรงงานไฟฟ้าชีวมวลทัง้ หมด 2 แห่ง ทีอ่ ำ� เภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และอ�ำเภอ
ท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดก�ำลังการผลิตโรงงานละ 3.00 เมกะวัตต์

ก๊าซ 1 ลูกบาศก์เมตร ประหยัดไฟฟ้า
เท่ากับ 2 หน่วย หรือ 6.80 บาท
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2562

2563

เป้าหมาย 2564

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ (หน่วย)

14,579,100

19,199,100

19,000,000 ต่อปี

อัตราค่าไฟที่ลดได้ (บาทต่อปี)

44,087,415

77,440,000

77,000,000 ต่อปี
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การพัฒนาสังคมและชุมชน
ด้วยตระหนักถึงบทบาทการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความมั่นคงทางอาหาร
และความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาสังคมและ
ชุมชนโดยรอบ บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมที่สนับสนุนด้านการศึกษา และทักษะ
ที่ จ� ำ เป็ น ต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ตลอดจนการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ อย่ า ง
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะ
“สนับสนุนคู่ค้าธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน” ควบคู่ไปกับ “ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของชุมชนท้องถิน่ ” เพือ่ เตรียมพร้อมรับมือกับความ ท้าทายทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต
การส่งเสริมความจ�ำเป็นพื้นฐานทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา รายได้ ที่อยู่อาศัย
ตลอดจนค่านิยมในการด�ำเนินชีวติ ถือเป็นความรับผิดชอบของเรา ปัญหาความยากจน
หรือภาวะความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ ตลอดจนความเหลื่อมล�้ำทางสังคมยังคงเป็น
ประเด็นความท้าทายที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคม และ
กระทบต่ออัตราการขยายตัวและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยภาพรวม
ขณะเดียวกันประเทศไทย และสังคมโลกก�ำลังตกอยูใ่ นสภาวะการเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ
ซึ่งจะส่งผลให้ประชากรในวัยท�ำงานลดน้อยลง

• ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19
เป็นโครงการที่บริษัทฯ ส่งมอบสิ่งของที่จ�ำเป็นให้แก่พี่น้องผู้ประสบภัย
ในชุ ม ชนในที่ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ น โดยมี ก ารมอบอุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมถึงอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นส�ำหรับด�ำรงชีพ
เช่นหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์อาหารและน�้ำดื่มของบริษัทฯ
ตามแหล่งโรงพยาบาล ศาสนสถาน และชุมชนทั่วกรุงเทพและต่างจังหวัด
เพื่อร่วมบุญ ร่วมใจ ปันสุข และเป็นก�ำลังใจให้คนไทยทุกคนร่วมใจสู้โควิด-19
ไปด้ ว ยกั น รวมถึ ง ช่ ว ยบรรเทาภาระค่ า ใช้ จ ่ า ยจากการได้ รั บ ผลกระทบ
จากสถานการณ์ในครั้งนี้

บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
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14
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1. มูลนิธิเวิร์คพอยท์ ในโครงการ “ตู้กับข้าวคนไทย” ด้วยผลิตภัณฑ์
วุ้นเส้นกึ่งส�ำเร็จรูปตรามังกรคู่ คริสตัล เรดดี้ จ�ำนวน 3,800 ถ้วย
มูลค่ากว่า 150,000 บาท
2. ร่วมกับ 5 ร้านก๋วยเตี๋ยวชั้นน�ำ ส่งต่อความห่วงใยแบ่งปันน�้ำใจให้สังคม
ในพื้ น ที่ ชุ ม ชนคลองเตย กทม. ด้ว ยผลิตภัณฑ์ก๋ว ยเตี๋ยว จ�ำนวน
1,500 ชุด
3. มูลนิธกิ ระจกเงา ด้วยผลิตภัณฑ์วนุ้ เส้นกึง่ ส�ำเร็จรูปตรามังกรคู่ คริสตัล
เรดดี้ จ�ำนวน 15,000 ถ้วย มูลค่ากว่า 600,000 บาท
บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
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4. โรงพยาบาลท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ ด้วยอุปกรณ์การแพทย์
ที่จ�ำเป็น
5. กิจกรรมวันแรงงานประจ�ำปี 2563 ด้วยอุปกรณ์ปอ้ งกันการแพร่ระบาด
6. เกษตรกชาวไร่ที่มาขายหัวมันสด ด้วยอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด
7. นิคมสร้างตนเองพิมาย ด้วยอุปกรณ์ การแพทย์ที่จ�ำเป็น
8. โรงพยาบาลพิมาย ด้วยอุปกรณ์ การแพทย์ที่จ�ำเป็น
9. หน้าโรงงานบางเลน ด้วยผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยว
10. โรงพยาบาลบางเลน ด้วยอุปกรณ์ การแพทย์ทจ่ี �ำเป็น อาหาร และน�ำ้ ดืม่
11. ตูป้ นั สุขหมูบ่ า้ น ด้วยผลิตภัณฑ์วนุ้ เส้นกึง่ ส�ำเร็จรูปตรามังกรคู่ คริสตัล
เรดดี้
12. เจ้าหน้าทีต่ �ำรวจทีด่ า่ นคัดกรองโควิท บางเลน ด้วยอุปกรณ์ การแพทย์
ที่จ�ำเป็น อาหาร และน�้ำดื่ม
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13. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้วยผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยว จ�ำนวน 200 ชุด
14. โรงพยาบาลรามาธิบดี ด้วยผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยว จ�ำนวน 500 ชุด
15. โรงพยาบาลเลิดสิน ด้วยผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยว จ�ำนวน 600 ชุด
16. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ด้วยผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยว
จ�ำนวน 1,000 ชุด
17. โรงพยาบาลรามาจักรีนฤบดินทร์ดว้ ยผลิตภัณฑ์กว๋ ยเตีย๋ ว จ�ำนวน 200
ชุด
18. บริจาคเส้นก๋วยเตี๋ยวกิเลนคู่จ�ำนวน 9,800 กก.ให้ผู้ประกอบการร้าน
ก๋วยเตี๋ยว โรงทาน วัด โรงพยาบาล ทัณฑสถาน
19. ร่วมกับกับเพจ Starving Time และก๋วยเตี๋ยว 5 ร้านค้า แจกอาหาร 5
วัน รวม 1,500 ถ้วย ให้ประชาชน ณ เขตคลองเตย และอีก 50 ร้านค้า
ในเพจกิเลนคู่ รวมทั้งหมด 2,250 ชุด

• การบริหารด้านการใช้น�้ำเพื่อการเกษตรยั่งยืน
การร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งน�้ำของชุุมชนเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในทรัพยากรน�้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุุด ทรัพยากรน�้ำเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติทสี่ ำ� คัญส�ำหรับการด�ำรงชีวติ ซึง่ ไทยวาได้ตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของการเข้าถึงแหล่งน�ำ้ ทีส่ ะอาด และเพียงพอต่อการใช้งานของทุกุ คนใน
ชุุมชน จึงมีแนวคิดในการร่วมมือกับพันธมิตรหลายภาคส่วนเพื่อส่งเสริม และ
พัฒนาการเข้าถึงแหล่งน�้ำของชุุมชนอย่างยั่งยืน
บริษัทฯ ได้มีการจัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยงและก�ำหนดแนวทางการ
บริหารจัดการด้านการใช้น�้ำเป็นประจ�ำทุกปีตามหลักการณ์ Water & Reuse
to farm เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์และก�ำหนดแนวทางการจัดการน�้ำให้เพียงพอ
และเหมาะสม ตลอดจนประสานความร่วมมือไปยังคู่ค้าธุรกิจที่มีความเสี่ยงใน
การสนับสนุนการลดความเสีย่ งด้านการขาดแคลนน�ำ 
้ พร้อมทัง้ สร้างการมีสว่ น
ร่วมของชุมชนเพือ่ รับฟังข้อกังวลเกีย่ วกับการใช้นำ้� ด้วย เช่นโครงการผันน�ำ้ ทีไ่ ด้
รับการบ�ำบัดจากโรงงาน เพือ่ การเกษตรอย่างยัง่ ยืน โดยวางระบบบ่อบ�ำบัดน�ำ้

เสียด้วยวิธีธรรมชาติ การส่งเสริมการเพาะปลูกโดยใช้ระบบน�้ำหยดแก่สมาชิก
ไทยวา นอกจากเป็นการส่งเสริมการเพาะปลูกของเกษตรกร ยังสามารถลดผลก
ระทบจากปัญหาการขาดน�ำ้ ท�ำการเกษตร ช่วงฤดูแล้ง ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ แก่ชมุ ชน
โดยรอบทั้งในปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีส�ำรวจผลกระทบทางลบจากการด�ำเนินงานของ
บริษัทในปัจจุบันและที่จะด�ำเนินการในอนาคตทั้งทางตรงและทางอ้อม รวม
ทั้งติดตามแก้ไข และปรับปรุงเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนและ
สังคม รวมถึงมาตรการเชิงรุกในการบริหารจัดการน�้ำร่วมกับชุมชนเป็นประจ�ำ
ทุกปี โดยมีจดุ ประสงค์หลักเพือ่ กักเก็บน�ำ 
้ บรรเทาและชะลอความแห้งแล้ง เพิม่
ความชุม่ ชืน้ ให้แก่ดนิ ในฤดูฝนทิง้ ช่วงหรือฤดูแล้งในระดับไร่นา เพือ่ ให้มนี ำ�้ เพียง
พอต่อการใช้งานในชุมชน และการท�ำเกษตรอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับปัญหา
หรือความต้องการทางสังคมที่แท้จริง ดังนี้

บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
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1. โครงการโรงงานน�้ำทิ้งที่ผ่านการบ�ำบัดเพื่อเกษตรกร ครอบคลุมพื้นที่
จ�ำนวน 2,556 ไร่ ที่ อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน�้ำเทศบาลต�ำบลท่าคันโท
3. โครงการซ่ อ มแซมปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขถนนคั น บ่ อ เก็ บ น�้ ำ เทศบาลต�ำบล
ท่าคันโท
4. โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ในโครงการแผนการจัดการน�้ำสะอาด
เทศบาลต�ำบลท่ า คั น โท เพื่ อ ให้ ป ระชาชนในชุ ม ชนมี น�้ ำ ใช้ ที่ ส ะอาด
ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอ
5. โครงการร่วมสนับสนุนการจัดงานวันรณรงค์การลดการเผาในพื้นที่
การเกษตรและปรับปรุงบ�ำรุงดิน
6. โครงการผันนำ�้ ทิง้ โรงงานเพือ่ การเกษตรอย่างยัง่ ยืนอย่างต่อเนือ่ ง จาก
ปัญหาการขาดน�้ำท�ำการเกษตรโดยเริ่มวางท่อปล่อยน�้ำทิ้งและปั๊มสูบ
ที่ อ�ำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ให้กับเกษตรกรกลุ่มแรก
จ�ำนวน 34 คน บนเนื้อที่จ�ำนวน 557 ไร่ โดยวางแผนจะวางท่อระบาย
น�ำ้ ทิง้ เพิม่ ขึน้ อีกปีละ 2,000 เมตร รองรับพืน้ ทีร่ บั นำ�้ ทิง้ เพิม่ ปีละ 100 ไร่
7. โครงการสร้าง/ซ่อมฝายชลอน�้ำ เพื่อการเกษตรทุกปี เพื่อช่วยเหลือ
ชาวบ้านในพื้นที่ที่มีความเดือดร้อนเรื่องน�้ำในล�ำห้วยหลวงเหลือน้อย
ให้ ได้มีน�้ำใช้เพื่อการเพาะปลูกพืชและประมงตลอดทั้งปี โดยสนับสนุน
กระสอบเก่าเพือ่ บรรจุทราย ทีห่ มูบ่ า้ นจ�ำปา ต�ำบลเชียงยืน อ�ำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี
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8. โครงการให้ความรูแ้ ละสนับสนุนสารส้มโรงงานให้กบั หมูบ่ า้ นทีม่ ปี ญ
ั หา
การบริหารจัดการการผลิตน�้ำประปา เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต
น�้ำประปาหมู่บ้าน ปัจจุบันบริษัทฯ มีการสนับสนุนทั้งหมด 6 หมู่บ้าน
ในต�ำบลเชียงยืน อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยปี 2563 บริษัทฯ
ได้สนับสนุนสารส้มทั้งหมด ประมาณ 15,000 ตัน และมีเป้าหมาย
จะขยายไปในหมู่บ้านใกล้เคียงต่อไป
9. โครงการขุดลอกล�ำห้วย ช่วยเกษตรกรในชุมชน ช่วงฤดูแล้งทุกปี โดย
สนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรในการขุดลอก เพื่อช่วยกักเก็บน�้ำเพื่อ
ใช้ ในการเกษตร จากปัญหาล�ำห้วยตื้นเขิน ท�ำให้กักเก็บน�้ำได้น้อย
ให้เกษตรกรมีนำ�้ ใช้เพือ่ การเกษตรกรรม เพาะปลูกพืชและประมงได้ยาว
ตลอดทั้งปี
10. โครงการวัสดุเหลือใช้ แปลงกายเป็นทุ่นโฟม เพื่อชุมชน โดยเสนอ
วิธีการและช่วยด�ำเนิน การท�ำทุ่น โฟมจากวัสดุเหลือใช้ของโรงงาน
เพื่อก�ำจัดและกั้นวัชพืช คือผักตบชวา ในแหล่งน�้ำสาธารณะที่จะใช้
ท�ำประปาหมู่บ้าน ในอ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีซึ่งชุมชนสามารถ
ประหยั ด ค่ า ใช้ จ ่ า ยจากการซื้ อ เรื อ พลาสติ ก จ�ำนวน 4 ล�ำ และทุ ่ น
เพื่อใช้การกั้นขอบเขตพื้นที่ไม่ให้ผักตบชวากระจาย คิดเป็นจ�ำนวนเงิน
ที่ชุมชนสามารถประหยัดไปได้รวมประมาณ 60,000 บาท
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• โครงการบ่อแก๊สครัวเรือน เพื่อชุมชน
บริษัทฯ ได้ค�ำนึงถึงสุขภาวะอนามัยและความปลอดภัยของคนในชุมชน
จึงได้สนับสนุนโครงการสร้างบ่อแก๊ซชีวภาพขนาดประมาณ 6 ลูกบาศก์เมตร
ซึง่ เป็นการน�ำเศษอาหารทีก่ นิ เหลือมาผ่านการหมักในกระบวนการของบ่อแก๊ส
ที่โรงเรียนบ้านหนองหลอด ต�ำบลเชียงยืน อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
เป็นแห่งแรก โดยมีจดุ ประสงค์เพือ่ ส่งเสริมให้นกั เรียน และชาวบ้านน�ำขยะทีไ่ ม่มี
มูลค่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ยังช่วยให้ชุมชนปลอดภัยจากมลภาวะ
เป็นพิษเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน รวมถึงช่วยประหยัดค่าก�ำจัด
ขยะเปียกจากเศษอาหารในชุมชน และค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ในระยะยาว
อีกด้วย เป็นการต่อยอดโครงการช่วยรักษ์โลก
บริษัทฯ ได้เริ่มโครงการจากการจัดประชุมกับลูกบ้านเพื่อชี้แจงเรื่อง
การสร้างบ่อแก๊ซชีวภาพ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การขัดแยกขยะ รวมถึงการก�ำจัดของเสียในชุมชนจากเศษอาหารทีเ่ กิดจากการ
อุ ป โภคบริ โ ภคของคนในชุ ม ชนมาเปลี่ ย นเป็ น ขยะเปี ย กหรื อ ขยะอิ น ทรี ย ์
ผ่านการหมักให้เกิดก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นก๊าซที่สามารถน�ำมาใช้เป็นแก๊สหุงต้มได้
ท�ำให้โรงเรียนและชาวบ้านสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้
ส่งผลให้ชาวบ้านสามารถประหยัดเงินทีใ่ ช้ซอื้ แก๊สหุงต้ม (LPG 15 กิโลกรัม)
ของครั ว เรื อ นได้ จากเดิ ม ที่ ช าวบ้ า นใช้ แ ก๊ ส หุ ง ต้ ม เฉลี่ ย เดื อ นละ 1 ถั ง
เหลือใช้แก๊สหุงต้มเพียงปีละ 2 ถัง หรือสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
ได้ประมาณ 4,000 บาทต่อปี (ค�ำนวณจากแก๊สหุงต้ม 1 ถัง ที่ราคา 400 บาท)
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนจะขยายเพิ่มโครงการฯ อีกปีละ 2 ครัวเรือน
ซึ่งจะท�ำให้ชุมชนบ้านหนองหลอด ประหยัดเงินเพิ่มขึ้นอีก ปีละ 8,000 บาท
เพิ่มขึ้นทวีคูณ ทุกปีจากโครงการต่อขยาย
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• โครงการเปลือกมัน ไทยน�ำมันส�ำปะหลัง น�ำเห็ดฟาง สู่ชุมชน

• โครงการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
บริษัทฯ ร่วมกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษชั้นน�ำที่ได้การรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการด�ำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านทาง
แอปพลิเคชั่นที่บรรจุอยู่ในเครื่องแทปเล็ต ส�ำหรับนักเรียนประถมศึกษา
ปีที่ 1-6 ให้กับโรงเรียนในชุมชนที่โรงงานตั้งอยู่ ประกอบด้วยวิชาภาษา
อังกฤษจ�ำนวน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยเป็นหลักสูตรพัฒนาทักษะทั้ง 4
ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งน�ำเทคโนโลยีมาใช้
ในการเรียนการสอนด้วยระบบที่ออกแบบให้นักเรียน และคุณครูเจ้าของ
ภาษาสามารถพู ด คุ ย สนทนาระหว่ า งกั น ได้ โดยในปี 2563 มี จ� ำ นวน
นักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 40 คนและมีผลการทดสอบที่ดีขึ้นดังนี้
59.13

67.97

77.28

67.76

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนใกล้เคียง
โรงงาน โดยมีการส่งเสริมการเพาะเห็ดในโรงเรียนชุมชน โดยใช้เศษดินและ
เปลือกมันส�ำปะหลัง ซึ่งเป็นของเหลือจากกระบวนการผลิตของโรงงานไปใช้
เพาะเห็ด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความรู้เพิ่มเติมสามารถน�ำไปประกอบ
อาชีพ และขยายผลสู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยบริษัทฯ มีการสนับสนุน
งบประมาณการศึกษาดูงาน และวัตถุดิบ ตลอดจนการสร้างโรงเรือนในการ
เพาะเห็ด นอกจากนี้โรงเรียนสามารถน�ำเห็ดไปประกอบอาหารกลางวันเลี้ยง
เด็กนักเรียนหรือจ�ำหน่ายให้ชุมชนในราคาถูกได้ตลอดทั้งปี อีกทั้งยังเป็น
การปลูกฝังให้นกั เรียนมีความขยันขันแข็ง มีความรูเ้ พิม่ เติมและสามารถใช้เป็น
ช่องทางในการหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวได้ด้วย โดยในปี 2563 มีชุมชน
เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 8 โรงเรือนเท่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากวิกฤตโรคระบาด

66.43
56.73 54.04

เทอม2 เทอม1 เทอม2 เทอม1 เทอม2 เทอม1 เทอม2
/2560 /2561 /2561 /2562 /2562 /2563 /2563
บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
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การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ครอบครัวพนักงาน
ในสภาวะการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ท่ า มกลางภาวะวิ ก ฤตที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในปี 2563 หลายองค์กรจ�ำเป็นต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว ความสามารถ
ในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรบุ ค คลและการบริ ห ารเปลี่ ย นแปลงใน
สถานการณ์ถือเป็นกุญแจส�ำคัญของเราในขับเคลื่อนธุรกิจให้มีความแข็งแกร่ง
ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน นอกจากการมีบุคลากร
ที่มีศักยภาพพร้อมเรียนรู้และคิดค้นสิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ตลอดจนยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงและสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงนั้นให้เกิดประโยชน์
แล้วนั้น องค์กรยังจ�ำเป็นต้องมีความสามารถในการสรรหาบุคลากรที่มีความ
สามารถและเหมาะสมกับโครงสร้างที่ปรับเปลี่ยนหรือสถานการณ์ทางธุรกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที
การท�ำงานมีความส�ำคัญต่อชีวติ มนุษย์เป็นอย่างยิง่ ซึง่ การพัฒนาให้แรงงาน
ที่เข้ามาท�ำงานในภาคอุตสาหกรรมเหล่านี้รู้จักปรับตัวให้มีชีวิตที่มีความสุข
จากการท�ำงานและสภาพการท�ำงานของระบบโรงงานเป็นสิ่งส�ำคัญ เพราะ
งานเป็นสิ่งส�ำคัญต่อการด�ำเนินชีวิตของมนุษย์ การมีงานท�ำช่วยท�ำให้มนุษย์
สามารถสนองความต้องการพื้นฐานในการด�ำรงชีวิต เป็นแหล่งที่มารายได้
งานเป็นตัวก�ำหนดสถานภาพ และต�ำแหน่งทางสังคม ลักษณะของงานเป็น
ส่วนหนึ่งของการก�ำหนดคุณภาพชีวิตของมนุษย์
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คุณภาพชีวิตของการท�ำงาน (Quality of Work Life) มีความส�ำคัญยิ่ง
ในการท�ำงาน เพราะคนเป็นทรัพยากรทีส่ ำ� คัญ ในปัจจุบนั คนเราท�ำงานเพือ่ ให้
ด�ำรงชีวิตอยู่ได้ และตอบสนองความต้องการพื้นฐาน ดังนั้นสถานที่ท�ำงาน
ต้องมีความเหมาะสมคือ ท�ำให้เกิดความสุข ความมั่นคง หากเกิดความรู้สึก
ที่ดีต่องานจะส่งผลดีต่อทั้งตัวบุคคล และองค์กร คุณภาพชีวิตการท�ำงาน
ส่งผลต่อองค์กร
พนักงานทุกคนถือเป็นรากฐานและหัวใจส�ำคัญของของเราในการสร้าง
ความได้ เ ปรี ย บทางการแข่ ง ขั น และการเติ บ โตขององค์ ก รอย่ า งยั่ ง ยื น
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ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกัน การดูแล
ทุ ก คนในครอบครั ว ไทยวา โดยยึ ด หลั ก ความยุ ติ ธ รรม จริ ย ธรรม และ
ความโปร่ ง ใส จึ ง ถื อ เป็ น หั ว ใจส� ำ คั ญ ที่ สุ ด อยู ่ เ สมอ ด้ ว ยเหตุ นี้ บ ริ ษั ท ฯ
จึงให้ความส�ำคัญกับการเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่บุคลากรสามารถ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง และเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อและกระตุ้นต่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างอิสระ เพื่อสร้าง
ความผู ก พั น ของบุ ค ลากรต่ อ องค์ ก รและให้ พ นั ก งานทุ ก คนมี ภู มิ ใ จที่ เ ป็ น
ส่วนหนึ่งของไทยวา

การพัฒนาบุคคลากร
เพื่ อ ให้ ส ามารถสร้ า งและรั ก ษาทรั พ ยากรบุ ค คล บริ ษั ท ฯ จึ ง มุ ่ ง เน้ น
การพัฒนาองค์ความรู้และทักษะความสามารถ เสริมสร้างโอกาสที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ และสร้างความพร้อม
รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง ภายใต้บรรยากาศการท�ำงานที่เคารพ และยอมรับ
ในความแตกต่ า งเพื่ อ ความสุ ข ในการท� ำ งานของพนั ก งานทุ ก คน และ
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันขององค์กรในระดับสากล

หนึ่งเป็นเจ้าของของธุรกิจ   ไทยวาจึงมุ่งเน้นสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมได้อย่างอิสระ
รวมถึงความมั่งคงปลอดภัยของสภาพแวดล้อมในที่ท�ำงาน เพื่อความสุขใน
การท�ำงานของพนักงานทุกคนและความภูมใิ จในองค์กรทีท่ กุ คนท�ำงานร่วมกัน

บริษัท ไทยวาได้วางกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืนด้วยการ
สร้างระบบการบริหารสมรรถนะ เพื่อเป็นการวางรากฐานและสร้างวัฒนธรรม
องค์กรสู่ความส�ำเร็จโดยเน้นการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคคลากร
ในทุกระดับชัน้ ให้มคี วามเข้าใจถึงระบบการพัฒนาตามสายอาชีพและสร้างการ
มีส่วนร่วมในการออกแบบสมรรถนะตามสายงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

ไทยวามุง่ มัน่ ส่งเสริมให้พนักงานของบริษทั มีบทบาทในการมีสว่ นร่วมหรือ
เสนอแนวคิดในการด�ำเนินงานด้านความยัง่ ยืนขององค์กร โดยมองว่าความยัง่ ยืน
เป็นเรือ่ งของทุกคน-ทุกฝ่ายงานในองค์กร งานทีเ่ ราทุกคนท�ำอยูถ่ อื เป็นส่วนหนึง่
ที่สร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรได้ เราอยากร่วมสนับสนุนให้ครอบครัวไทยวา
ทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของไทยวา ได้มีส่วนในการสร้างมูลค่า
เพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ตลอดจนส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพไปจนถือมือ
ผู้บริโภค ดังนี้

• วัฒนธรรมองค์กรสู่ความส�ำเร็จ

• เข้าใจในวัตถุประสงค์ของการด�ำเนินธุรกิจ

•
ความเป็นผู้น�ำในการด�ำเนินธุรกิจนั่นก็คือการมีวิสัยทัศน์ และมีกลยุทธ์
ที่ยอดเยี่ยมในการด�ำเนินธุรกิจที่สามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก�ำหนดขึ้นได้
พืน้ ฐานอันแข็งแกร่งส�ำหรับการด�ำเนินงานตามแผนกลยุทธ์นนั่ ก็คอื วัฒนธรรม •
ขององค์กรที่ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจนั่นเอง
•
ความยั่งยืนถือเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กร และสามารถบ่งบอก
ถึงความส�ำเร็จขององค์กรในอนาคตได้ พลังอันยิ่งใหญ่ที่จะขับเคลื่อนธุรกิจ •
ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ก็คือการที่พนักงานทุกคนปฏิบัติตนเสมือน

รู ้ ว ่ า ทุ ก คนจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต นอย่ า งไรเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ อ งค์ ก รประสบ
ความส�ำเร็จ
ท�ำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่มีความเชื่อในคุณค่าร่วมกัน
รู้สึกถึงการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
ได้รับการยอมรับว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมีคุณสมบัติและคุณภาพ
ที่ยอดเยี่ยม
บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
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2. สมรรถนะด้านการเป็นผู้น�ำ  (Leadership Competency) หมายถึง
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่จ�ำเป็นของระดับหัวหน้างาน และ
บริษทั ไทยวาได้วางกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรอย่างยัง่ ยืนด้วยการสร้าง
ผู้น�ำของหน่วยงาน ซึ่งมีการก�ำหนดความต้องการของผู้น�ำ  เพื่อให้บรรลุ
ระบบการบริหารสมรรถนะ (Competency Management System) โดยแบ่ง
วิสัยทัศน์ ค่านิยม และทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร
เป็น 3 ประเภทดังนี้
3. สมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Functional Competency) หมายถึง
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึงทักษะ และคุณลักษณะ
ความรู ้ ความสามารถ ทั ก ษะ และคุ ณ ลั ก ษณะที่ ใ ช้ ร ่ ว มกั น ตาม
ที่ทุกคนในองค์กรจ�ำเป็นต้องมี เป็นพื้นฐานที่จะน�ำองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์
“Job Family” ซึ่งเป็นกลุ่มงานที่มีลักษณะการท�ำงาน / มีหน้าที่และรูป
ที่ก�ำหนดไว้
แบบการพัฒนา และการจัดการสายอาชีพที่ใกล้เคียงกัน

• ระบบการบริหารสมรรถนะ

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะด้านการเป็นผู้น�ำ

Upholding Standards

Develop Strategies

ยึดมั่นต่อมาตราฐาน

การพัฒนากลยุทธ์

Taking Action

Influencing & Convincing People

มุ่งเน้นการปฏิบัติงาน

การสร้างความน่าเชื่อถือ และโน้มน้าวผู้อื่น

Exploring & Embracing Change

Empowering Individuals

การแสวงหาสิ่งใหม่ๆ และการยอมรับความเปลี่ยนแปลง

ส่งเสริมและมอบอ�ำนาจในการท�ำงาน

Developing Expertise
การพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

Team Working
การท�ำงานเป็นทีม
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โดยมี ก ารสื่ อ สารให้ พ นั ก งานทุ ก ระดั บ เข้ า ใจถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการ
วางโครงสร้างการพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบ เกีย่ วกับการพัฒนาสมรรถนะ
ตามสายอาชีพ ตลอดจนความคาดหวังขององค์กรที่มีต่อการพัฒนาพนักงาน
ให้มีศักยภาพ และสามารถสร้างผู้สืบทอดต�ำแหน่งเพื่อทดแทนในต�ำแหน่ง
ที่ส�ำคัญ ทางบริษัทฯ ได้เริ่มวางโครงสร้างหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรควบคู่
ไปกับบริษทั ทีป่ รึกษาชัน้ น�ำ ซึง่ ได้มกี ารจัดวางโครงสร้างการพัฒนาให้สอดคล้อง
กับโครงสร้างต�ำแหน่งงานภายในองค์กร เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ซึง่ ในส่วนการพัฒนาทีผ่ า่ นมาเรามุง่ เน้นการพัฒนาผูบ้ ริหารรุน่ ใหม่ๆ เพือ่ รองรับ
บุคลากรในอนาคตและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
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ทางบริษัทฯ ได้เริ่มสร้างแนวทางการพัฒนาสายอาชีพอย่างเป็นระบบ
พร้อมทั้งมีการวางรากฐานระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลใหม่ เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้านของบริษัทฯ ที่ก�ำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ส� ำ หรั บ การวางแผนด้ า นการพั ฒ นาสายอาชี พ ของพนั ก งานทางบริ ษั ท ฯ
ได้เริม่ แนวทางการวิเคราะห์ความสามารถด้านต่างๆ ของพนักงาน (Competency)
ส�ำหรับวิเคราะห์ศักยภาพที่แท้จริงในการพัฒนาตามโมเดล ที่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมองค์กรหรือ ค่านิยมองค์กร ของบริษทั เพือ่ พัฒนาศักยภาพทีแ่ ท้จริง
ของบุคลากร
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• โครงการพัฒนาสายอาชีพ/ศักยภาพของพนักงาน

Basic Leadership Program

Work-Integrated Learning Program
ในปี 2563 มีพนักงานเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 376 คน :
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 87 ของเป้าหมายทั้งหมด
บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
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โครงการ Thai Wah Leadership Academy ได้พัฒนาผู้น�ำในระดับ
ผูบ้ ริหารผ่านการอบรมออนไลน์แบบ Virtual Class เพือ่ เตรียมความพร้อมและ
บริษัทฯ มองว่าทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยที่มีความส�ำคัญอย่างมาก เสริมสร้างความเป็นผูน้ ำ� ให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ความเปลีย่ นแปลง
ต่อองค์กร และการสร้างผูบ้ ริหารรุน่ ใหม่ๆ ก็เป็นเป้าหมายอย่างหนึง่ ทีท่ างบริษทั ฯ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในโลกธุ ร กิ จ พร้ อ มพั ฒ นาบุ ค ลากรและนวั ต กรรมให้ กั บ องค์ ก ร
ต้องให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก “โครงการ Thai Wah Leadership Academy” โดยได้ออกแบบเนื้อหาให้เข้ากับสถานการณ์ในโลกปัจจุบัน เช่น
หรือที่เราเรียกว่า “TLA” ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาพนักงานในทุกๆ ระดับ
รวมถึงช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการท�ำงาน เตรียมพร้อมเติบโตขึ้นเพื่อเป็น • Leaders in COVID-19 Crisis: Powerful Ways to Lead Your Team
ผู้บริหารรุ่นใหม่ๆ ในอนาคต โดยรูปแบบการเรียนรู้จะเป็นการถ่ายทอด
Thai Wah DNA จากประสบการณ์ความส�ำเร็จของผูบ้ ริหารรุน่ เก่า และผูบ้ ริหาร • Design Thinking for Leaders
รุน่ ปัจจุบนั ได้สร้างไว้ ทีถ่ กู ถ่ายทอดและออกแบบมาให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ • Brain-Based Leadership in the Digital Era
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักการ 70-20-10 ดังนี้
• Be an Inspirational Leader

• โครงการ Thai Wah Leadership Academy (TLA)

TLA หรือ Thai Wah Leadership Academy
คือโครงการเพื่อพัฒนาพนักงานที่จะขึ้นมาเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่
โดยผ่านการถ่ายทอด DNA จากประสบการณ์ความส�ำเร็จ
ของผู้บริหารทั้งรุ่นเก่าและรุ่นปัจจุบันได้สร้างไว้
Employee Level
Management
Supervisory
Operation
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Core Competency

• The Innovative Leader
• Coaching Skill: A Tool to Groom Your People & Yourself
Develop all level
Develop some level

Functional Competency

Leadership Competency Managerial Competency

ในปี 2563 TLA ได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นผู้น�ำ
ในหลากหลายมิติ เช่น ความรู้ด้านธุรกิจ การบริหารงาน การพัฒนานวัตกรรม
และการบริหารทีม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากร และองค์กรอย่างยั่งยืน
ควบคู่กันไป โดยส่งเสริมให้พนักงานออกแบบแผนพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล
(Individual Development Plan) ที่สอดคล้องกับสมรรถนะ ผ่านระบบ
ประเมินผลเพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความจ�ำเป็นในการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของพนักงานตามความเหมาะสม เราเชื่อว่าการพัฒนาผู้น�ำ
เราให้ความส�ำคัญในการวางโครงสร้างพนักงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาและ
คื อ ปั จ จั ย ที่ ส� ำ คั ญ ในการเสริ ม สร้ า งความผู ก พั น ของบุ ค คลากรให้ การสืบทอดต�ำแหน่งอย่างเหมาะสม โดยค�ำนึงถึงความหลากหลายของพนักงาน
สามารถดึงศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งในแง่ของระดับและอายุ
2562

2563

เป้าหมาย
2564

คะแนนความผูกพันของพนักงาน (ร้อยละ)

80

-

90

ค่าเฉลี่ยเวลาการฝึกอบรมของพนักงานทั้งหมด
ต่อคนต่อปี

1วัน

1วัน

2วัน

อัตราการลาออกของพนักงาน (ร้อยละ)

16

19

10

พนักงานที่ใช้สิทธิลาคลอดบุตร (คน)

1

2

1

พนักงานที่กลับมาท�ำงานหลังใช้สิทธิ
ลาคลอดบุตร (ร้อยละ)

100

100

100

2562

2563

เป้าหมาย
2564

จ�ำแนกตามระดับ
- ผู้บริหารระดับสูง
- ผู้บริหารระดับกลาง
- ผู้บริหาร
- เจ้าหน้าที่

6
73
103
115

6
73
103
115

6
73
100
115

จ�ำแนกตามอายุ
- อายุน้อยกว่า 30
- อายุ 30-50 ปี
- อายุมากกว่า 50 ปี

1,096
1,565
149

1,062
1,669
135

1,058
1,680
128

ความหลากหลายของพนักงาน

บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
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• ระบบสารสนเทศส�ำหรับบริหารบุคลากร (HRIS)
โดยในปี 2563 ที่บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศส�ำหรับบริหาร
บุ ค คลากรขึ้ น (HR Intranet System) เพื่ อ ลดขั้ น ตอนการท� ำ งาน
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการท� ำ งาน และลดการใช้ ก ระดาษในองค์ ก รลง
ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้มีการวางโครงสร้าง ระบบ HR Integration ท�ำให้เกิดการ
เชื่อมโยงข้อมูลการท�ำงาน เพิ่มความสะดวกสบายให้พนักงานภายในองค์กร
ในการใช้ระบบต่างๆ ผ่านหน้าต่างเดียว (One Gateway) และ มีระบบป้องกัน
ข้อมูลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูล โดยจากการพัฒนาระบบงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องเช่น ระบบ Pay Slip Online, ระบบ HR Intranet, ระบบ Leave
Online, ระบบ Air Ticket Online, ระบบ e-Learning และระบบ e-Search
and File Online

บริ ษั ท ฯ สามารถลดการใช้ ง านกระดาษประมาณ 2,000 แผ่ น
ต่อเดือน หรือ 24,000 แผ่น ต่อปี หรือคิดเป็นลดการตัดต้นไม้ได้ 4.8 ต้น
2562
การใช้งานกระดาษที่สามารถลดได้ (แผ่น)
คิดเป็นลดการตัดต้นไม้ (ต้น)

2563

เป้าหมาย
2564

24,000 24,000 30,000
4.8

4.8

6.0

• การพัฒนานวัตกรรมในองค์กร

ไทยวาส่งเสริมพนักงานในองค์กรในการสร้างนวัตกรรม เพื่อส่งเสริม
โดยเน้ น การสร้ า งแพลตฟอร์ ม ผ่ า นระบบอิ น ทราเน็ ต เพื่ อ กระตุ ้ น ให้ การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ เช่น สินค้า บริการ
และกระบวนการใหม่ๆ เป็นต้น เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ และความเป็นอยูข่ อง
พนักงานสามารถหาความรู้และพัฒนาทักษะได้ด้วยตัวเอง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยค�ำนึงถึงมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในองค์กรอย่าง
ต่อเนื่องจะสามารถสร้างมูลค่าหรือการเติบโตให้กับบริษัทฯ หรือลดค่าใช้จ่าย
ให้กับองค์กรได้ในระยะยาวอีกด้วย
สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ จ ะช่ ว ยให้ ก ารพั ฒ นานวั ต กรรมเกิ ด ขึ้ น ได้ เช่ น การสร้ า ง
บรรยากาศความคิดสร้างสรรค์   สร้างพื้นที่ปลอดภัย ให้พนักงานกล้าคิด
กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็นทีแ่ ปลกใหม่ ส�ำหรับทุกคนในองค์กรตัง้ แต่ระดับ
ผู้บริหารจนถึงระดับปฏิบัติการ   เปิดโอกาสให้พนักงานได้โอกาสท�ำสิ่งใหม่ๆ
รวมถึงการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนือ่ ง ผ่านการอบรมสัมมนาต่างๆ ซึง่ บุคคลากร
ทักษะความรู้และการสนับสนุนของผู้บริหารเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะขับเคลื่อน
องค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง
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บทนำ�ของวารสาร TW WANDER

NEW NEWS

SUCCESSFUL STORY

INNOVATION SHARING

นี่คือส่วนแรกส�ำหรับแชร์กิจกรรม
หรือแบ่งปันข้อมูลของแต่ละแผนก เช่น
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุม
เพือ่ ระดมความคิด ทีค่ ดิ ว่าเป็นประโยชน์
ต่อทีมไทยวา

เราสนับสนุนให้แต่ละแผนกในองค์กร
ทั้ ง ไทยและต่ า งประเทศ ร่ ว มแบ่ ง ปั น
ความส�ำเร็จของตัวเอง เพื่อที่จะร่วมแชร์
ช่วงเวลาที่ส�ำเร็จนี้ไว้ด้วยกัน

ส่วนนีจ้ ะช่วยส่งเสริมการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ต่อทีมไทยวาทุกคน โดยทุก
คนสามารถแบ่งปันความคิดเห็นเรื่อง
นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องได้ เช่น เทคโนโลยี
การเกษตรหรือ กระเเสทั่วโลก

นอกจากนี้ สามารถเป็นแบบอย่างให้
แผนกอื่นๆ สามารถท�ำตาม

ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก ของตลาดและลู ก ค้ า
หรือแนวทางการท�ำงานในยุคดิจิทัลนี้

วารสาร TW wander ถูกจัดท�ำทุกเดือน จุดประสงค์หลักเพื่ออัปเดตข่าวสารและกระแสทั่วโลก รวมถึงการแชร์ความรู้และเรื่องราวความส�ำเร็จ
ของแต่ละแผนกให้กับครอบครัวไทยวา
บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
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สิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างถูกต้อง
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการบริหารด้านสิทธิมนุษยชน โดยด�ำเนินการ
ตามจรรยาบรรณธุ ร กิ จ และแนวปฏิ บั ติ ด ้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนสอดคล้ อ งกั บ
หลักสากล และก�ำหนดให้คณะกรรมการและ/หรือฝ่ายบริหารอาวุโสของ
บริ ษั ท ฯ ดู แ ลให้ มั่ น ใจว่ า ไม่ มี ก ารละเมิ ด สิ ท ธิ ต ามกฎหมาย ซึ่ ง รวมถึ ง
การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการกระท�ำหรือการตัดสินใจใดๆ ของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้จัดท�ำนโยบายความรับผิดชอบทางธุรกิจต่อการเคารพสิทธิ
มนุษยชน มีมาตรการด�ำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน โดยยึดตาม
หลักการสิทธิมนุษยชนส�ำหรับธุรกิจแห่งสหประชาชาติ (United Nations
Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) มาใช้เป็น
กรอบในการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการ
วิเคราะห์ และประเมินความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชน การบริหารจัดการความเสีย่ ง
การติดตามและรายงานผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับประเด็น
ด้านสิทธิมนุษยชนทีส่ ำ� คัญส�ำหรับบริษทั ฯ ประกอบด้วย แรงงานบังคับ แรงงาน
ที่มาจากการค้ามนุษย์ หรือแรงงานเด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย โดยในปี 2563
บริษทั ฯ พิจารณาแล้วไม่มปี ระเด็นความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งสิทธิมนุษยชน
ในองค์กร และห่วงโซ่อุปทาน

แนวปฏิบัติส�ำหรับคู่ค้าของบริษัทฯ ฝึกอบรมให้ความรู้สนับสนุนให้คู่ค้าธุรกิจ
หลักตรวจประเมินตนเองด้านความยั่งยืน ด�ำเนินการตรวจประเมินคู่ค้าธุรกิจ
หลักด้านความยั่งยืน รวมถึงจัดหาวัตถุดิบหลักทางการเกษตรจากแหล่งที่มา
ที่รับผิดชอบ โดยผู้ประสงค์จะเป็นคู่ค้าในอนาคตทุกราย ต้องลงนามรับทราบ
ถึงจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบตั ดิ า้ นแรงงาน และต้องปฏิบตั ติ ามหลักการ
ดังกล่าวที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังด�ำเนิน
นโยบายการดูแลสุขอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในสถานที่
ท�ำงานตามกฎหมายและมาตรฐานต่างๆ ด้วย ความรับผิดชอบและใส่ใจ
เพื่อให้พนักงานและคู่ค้าธุรกิจทุกคนสามารถท�ำงานได้อย่างปลอดภัยและ
มีความสุขระหว่างการท�ำงาน

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน มีนโยบายชัดเจนโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ทั้งในการสรรหา การจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ การจัดฝึก
อบรม การมอบหมายงาน การเลื่อนต�ำแหน่ง เป็นต้น ควบคู่ไปกับการจัดหา
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อม
การท�ำงาน โดยค�ำนึงถึงหลักความปลอดภัย และถูกสุขอนามัย ส่งเสริม
วัฒนธรรมการมีสว่ นร่วมเพือ่ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวติ สร้างคุณค่าแก่ตวั พนักงาน
เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า บริ ษั ท ฯ มุ ่ ง มั่ น บริ ห ารจั ด การประเด็ น ส� ำ คั ญ ข้ า งต้ น ตลอดจนท� ำ ประโยชน์ ใ ห้ กั บ ผู ้ อื่ น และสร้ า งแรงบั น ดาลใจเพื่ อ ที่ ทุ ก คน
อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีการยกระดับความรับผิดชอบและความโปร่งใสใน จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ
ห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ มีการเผยแพร่นโยบายการจัดหาอย่างยั่งยืนและ
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ในปี 2563 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 2,866 คน ขณะเดียวกัน บริษัทฯ
มีนโยบายสนับสนุนให้ความส�ำคัญกับการให้โอกาสคนพิการให้ได้มีต�ำแหน่ง
งานที่ เ หมาะสมเพื่ อ ช่ ว ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และสนั บ สนุ น ให้ ค นพิ ก าร
ได้มีโอกาสน�ำศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองมาใช้สร้างสรรค์ ส่งเสริมความเข้มแข็ง
และศักยภาพของคนพิการ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ้างงานคนพิการและ
สร้างโอกาสในอาชีพคิดเป็นอัตราส่วนคนพิการ 1 คน ต่อพนักงาน 100 คน
ตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ
2561
สัดส่วนการจ้างงานบุคคลทุพพลภาพ
ต่อพนักงานทั้งหมด

2562

2563

เป้าหมาย
2564

1 : 100 1 : 100 1 : 100 1 : 100

สัดส่วนพนักงานชายต่อพนักงานหญิง 2.5 : 1 2.5 : 1 2.5 : 1 2.5 : 1
จ�ำนวนการจ้างงานพนักงานทั้งหมด

2,040 2,810 2,866 3,000

นอกจากนี้บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง
และยังไม่พบการละเมิดสิทธิมนุษยชนทีเ่ กิดขึน้ จากการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ ได้จดั เตรียมช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากพนักงานผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น Intranet หรือ Suggestion Box
เป็นต้น
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• การดูแลพนักงานและครอบครัวช่วงโควิด-19
บริษัทฯ ได้จัดตั้ง “คณะบริหารความต่อเนื่อง (Core BCP Team)”
ซึ่งประกอบด้วย CEO, CFO, MD, HR, IT และ Risk Management เพื่อเป็น
ศูนย์ขอ้ มูลส่วนกลางท�ำหน้าทีป่ ระเมินผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ และก�ำหนดมาตรการ
และแนวทางในการดูแลพนักงานของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด เช่น นโยบาย
ท�ำงานทีบ่ า้ น จัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลให้พนักงานทุกคน
จัดให้มีการตรวจคัดกรองพนักงานและผู้มาติดต่อ พ่นฆ่าเชื้อท�ำความสะอาด
ส�ำนักงานอย่างสม�่ำเสมอในช่วงระบาด ท�ำประกันสุขภาพ โควิด-19 ให้กับ
พนักงานทุกคน จัดหาที่พักชั่วคราวให้กับพนักงานกลุ่มเสี่ยง ยืดหยุ่นเวลา
เข้าออกงานให้กบั พนักงานทีจ่ ำ� เป็นจะต้องมาท�ำงานทีส่ ำ� นักงานเพือ่ หลีกเลีย่ ง
ความแออัดในการเดินทางในช่วงเวลาเร่งด่วน รวมถึงบริษัทมีการจัดเตรียม
ทรัพยากรให้สามารถด�ำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น เช่น
การจั ด เตรี ย มคอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ พ นั ก งานสามารถท� ำ งานที่ บ ้ า น ค่ า ใช้ จ ่ า ย
อินเทอร์เน็ตให้พนักงาน และจัดเตรียมระบบ Microsoft Teams และ Zoom
ให้สามารถจัดประชุมได้ตามปกติ เป็นต้น
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รายงานการพัฒนาความยั่งยืน

แนวทางในการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 ให้แก่พนักงาน
รวมถึงบริษทั ฯ ยังคงรักษาพนักงานไว้กบั องค์กรอย่างต่อเนือ่ งตามนโยบายการ
ดูแลรักษาบุคลากร โดยไม่มีนโยบายเลิกจ้างหรือลดเงินเดือน จ่ายค่าตรวจ
ให้ส�ำหรับพนักงานกลุ่มเสี่ยง รวมถึงบริษัทฯ ยังคงจ่ายเงินเดือนและค่าแรง
ให้กับพนักงาน กรณีที่พนักงานต้องกักตัว 14 วัน นอกจากนี้ยังได้จัดตั้ง
จุดตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวดก่อนเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งการตรวจวัดไข้
ตรวจการใส่หน้ากากอนามัย และวางเจลแอลกอฮอล์ในจุดต่าง ๆ รวมทั้ง
ประชุมผ่าน Teleconference ในช่วงเช้าของทุกวัน ร่วมกับ 15 โรงงาน และ
ส�ำนักงานสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง เพื่อติดตาม
สถานการณ์ความคืบหน้าในแต่ละพื้นที่ เพื่อสามารถสื่อสาร และให้ค�ำปรึกษา
ช่วยเหลือได้อย่างทันการณ์

การวิจัยอาหาร
ออร์แกนิค และเพื่อสุขภาพ
ทุ ก วั น นี้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องเราได้ มี ก ารผลิ ต และจั ด จ� ำ หน่ า ยสู ่ ส ากล
ไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน กว่า 32 ประเทศทั่วโลก คุณภาพของอาหาร
และผลิตภัณฑ์จากแป้งของเรานั้นผลิตมาจากวัตถุดิบที่ผ่านการคัดสรร และ
ความเชีย่ วชาญด้านแป้งมันส�ำปะหลัง และผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง นอกจากนี้
อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือความสม�่ำเสมอของคุณภาพผลิตภัณฑ์ ที่เราใส่ใจ
พิถีพิถันตั้งแต่คัดเลือกวัตถุดิบ ควบคุมกระบวนการผลิตและคุณภาพสุดท้าย
เพื่อส่งผ่านผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไร่สู่มือลูกค้าและผู้บริโภคทั่วโลก บริษัทฯ
ในฐานะผู ้ น� ำ ธุ ร กิ จ เกษตรและอาหาร ได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการ
ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยตลอดกระบวนการ ด้วยเจตนารมณ์และ
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคซึ่งเป็น
เทรนด์ตลาดในยุคปัจจุบันและในอนาคต  โดยผ่านความร่วมมือจากพันธมิตร
ทางธุรกิจ สถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัยชั้นน�ำ ในการคิดค้นนวัตกรรมอาหาร
แบบใหม่ๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดี อร่อย สะดวก มีคุณค่าทางโภชนาการ และ
ดีต่อสุขภาพเพื่อคงความเป็นผู้น�ำด้านอาหารที่อย่างยั่งยืน
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นวัตกรรม
ต่อกระบวนการผลิตภัณฑ์ และบริการ
ในปัจจุุบัน ความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วความ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้น�ำมาซึ่งความเสี่ยงและโอกาสต่อการด�ำเนินธุุรกิจ ส�ำหรับ
ไทยวาที่ด�ำเนินธุุรกิจเกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม และอุุตสาหกรรมอาหาร
การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคจึงเป็นประเด็นส�ำคัญ
ที่บริษัทฯ ค�ำนึงถึงอยู่ตลอด โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุุน
ความเป็นอยู่ที่ดีและการใช้ชีวิตประจ�ำวันของผู้บริโภค กล่าวคือสุขภาพที่ดี
เริ่มต้นด้วยการบริโภคอาหารที่มีสารอาหารครบหมู่ตามหลักโภชนาการที่
ถูกต้อง ด้วยเหตุนบี้ ริษทั ฯ จึงตระหนักอย่างยิง่ ในความรับผิดชอบในการคิดค้น
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แห่งนวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคพร้อมทั้ง
ด�ำเนินการลดการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ และลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
มาอย่างต่อเนื่อง

ผู้บริโภค คิดเป็นอย่างน้อยร้อยละ 50 ของโครงการงานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมของบริษัทฯ  

ไทยวาจึ ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการคิ ด ค้ น นวั ต กรรมใหม่ ๆ เพื่ อ
ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีขึ้นของผู้บริโภค และตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคในทุกช่วงวัย รวมถึงมีแผนการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสังคม
และสิง่ แวดล้อม เพือ่ เป็นแนวทางส�ำหรับการเดินหน้าพัฒนาอาหารเพือ่ สุขภาพ
และเป็นองค์กรที่ช่วยให้สุขภาวะของผู้บริโภคในสังคมดีขึ้น โดยมุ่งน�ำเสนอ
ทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้บริโภคด้วยกระบวนการพัฒนา สินค้าให้มีมาตรฐานและ
ปลอดภัย อุดมด้วยสารอาหารที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม
ตลอดจนมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น โดย
บริษัทฯ มีเป้าหมายการออกผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสุขภาวะที่ดีขึ้นของ

ผลการด�ำเนินงานด้านผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นในเรื่องสุขภาพ

100 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน

ปัจจัยหลักที่น�ำมาพิจารณาในกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุุขภาพ ได้แก่ เพิ่มคุณภาพทางโภชนาการให้สะดวกแก่ผู้บริโภค สร้างความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์โดยใช้วัตถุดิบและส่วนผสมจากท้องถิ่น มีราคาที่
เหมาะสม และแนวโน้มของตลาดและผู้บริโภค โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา
มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ที่ จั ด จ� ำ หน่ า ยในท้ อ งตลาดทั้ ง หมดจ� ำ นวน 5 ผลิ ต ภั ณ ฑ์
และเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผ ่ า นกระบวนการการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มุ ่ ง เน้ น
สุุขโภชนาการสุุขภาพ และสุุขภาวะที่ดีของผู้บริโภคคิดเป็นร้อยละ 50 ของ
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

2562

2563

เป้าหมาย
2564

จ�ำนวนผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นสุขภาพ
และสุขภาวะที่ดีขึ้นของผู้บริโภค

3

5

6

ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นในเรื่องสุขภาพ
และสุขภาวะต่อผลิตภัณฑ์ ใหม่ทั้งหมด (ร้อยละ)
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50

50

ศููนย์วิจัยนวัตกรรม
บริษัทฯ ได้จัดตั้งศููนย์วิจัยนวัตกรรมที่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนางานด้านการวิจัยเพื่ออาหารสุขภาพ และงานวิจัย
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน ทั้งในรูปแบบการสนับสนุนให้ทุนวิจัย หรือ
งานวิจยั ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ และคณะอืน่ ๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ที ม นั ก วิ จั ย ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นท� ำ งานในหั ว ข้ อ ที่
ตรงกับความต้องการของบริษัทฯ มากขึ้น และสามารถน�ำผลงานวิจัยมา
ต่อยอดในเชิงการค้าได้รวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ไทยวายังได้สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับสถาบันวิจัยต่างๆ ของภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อร่วมกัน
วิจัย คิดค้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุุขภาพใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง Ideation Hub ที่สาธร
บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นในการผลิตและคิดค้นสินค้าใหม่ที่มีคุณค่าทางอาหาร
เพื่อผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 ไทยวาชนะรางวัล The Winner of
The International Innovation Awards (IIA) 2020 ส�ำหรับผลิตภัณฑ์
วุ้นเส้นตรามังกรคู่บาลานซ์ (DD Balance) ซึ่งจัดโดย Enterprise Asia
ถื อ เป็ น หนึ่ ง ในรางวั ล ระดั บ โลกที่ ท รงคุ ณ ค่ า ที่ ย กย่ อ งและให้ ก ารยอมรั บ
นวัตกรรมที่โดดเด่นด้านต่างๆ เช่น ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการบริการ และ
ด้านวัฒนธรรมองค์กร

Innovation Hub ที่จุฬา

Application Hub ที่เซี่ยงไฮ้

ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตรามังกรคู่บาลานซ์ ผลิตจากถั่วเขียวเกรดพรีเมียมจาก
ธรรมชาติ 100% ที่คัดสรรมาอย่างดี ด้วยกรรมวิธีการผลิตพิเศษ เพื่อให้ได้
วุ้นเส้นคุณภาพดี ไม่ฟอกสี ไม่มีกลูเตน และปราศจากสารเคมี อีกทั้งยังได้รับ
การรับรองจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลว่า ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา (ล้านบาท)
มีคา่ ดัชนีนำ�้ ตาลต�ำ 
่ ทีส่ ามารถช่วยรักษาสมดุลของระดับน�ำ้ ตาลในเลือด (Low GI)
ช่วยสร้างสมดุลในทุกมื้ออาหารให้แก่ร่างกาย นอกจากนี้ยังถือเป็นวุ้นเส้นสด จ�ำนวนบุคคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา (คน)
รายแรกที่ได้รับการการรันตีรสชาติและคุณภาพ 2 ดาวจากสถาบันระดับโลก
International Taste Institute
จ�ำนวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

2562

2563

เป้าหมาย
2564

3.66

2.97

2.85

11

14

14

ไม่มี

ไม่มี

1

บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน) 101

เทคโนโลยีด้านการตลาดดิจิทัล
และความยั่งยืน
การแพร่ระบาดของโควิด-19 และมาตรการเว้นระยะห่าง
ทางสั ง คม ส่ ง ผลให้ ก ระแสโลกปรั บ เปลี่ ย นรวดเร็ ว จาก
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และส่ ง ผลให้ พ ฤติ ก รรมของผู ้ บ ริ โ ภค
เปลีย่ นแปลงอย่างก้าวกระโดด ปรับตัวสูก่ ารด�ำเนินชีวติ แบบ
new normal โควิด-19 เป็นเหมือนตัวเร่งให้ทกุ ภาคส่วนต้อง
ปรับตัว เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ�ำวัน การท�ำงาน
บริโภค จับจ่ายใช้สอย ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่หนั มาซือ้ สินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์มากขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความปลอดภัยและ
ความสะดวกสบาย รวมถึงใส่ใจสุขภาพและส่งเสริมพฤติกรรม
ที่สร้างความยั่งยืนในสังคมมากขึ้น
ด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ของธุ ร กิ จ และ
ธุ ร กรรมผ่ า นโซเชี ย ลคอมเมิ ร ์ ซ ไทยวาได้ ป รั บ เปลี่ ย น
แนวทางในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ การให้ บ ริ ก าร เพื่ อ ให้
สอดรั บ กั บ พฤติ ก รรมผู ้ บ ริ โ ภคที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ช่ ว ย
ลดต้ น ทุ น และค่ า ใช้ จ ่ า ย รวมถึ ง แสดงความโปร่ ง ใส
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลกระทบทางด้ า นสั ง คมและ
สิง่ แวดล้อม และด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โดยมีการ
เผยแพร่ โฆษณาผลิตภัณฑ์ผา่ นช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น
Website, Facebook, Youtube, Linked in, และ Line@
เพื่ อ สื่ อ สารและรั บ ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก
ผู้บริโภคได้โดยตรง และผลักดันการมีส่วนร่วมของลูกค้า
ผ่านการตลาดดิจิทัล และเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นที่รู้จัก
และการเติบโตของแบรนด์ทั้งในด้านภาพลักษณ์ขององค์กร
และยอดขาย
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เว็บไซต์หลัก

Facebook

Youtube

Linked in

Thaiwah Starch

เว็บไซต์ Rose Starch

เว็บไซต์ TW Knowde

Line @Thaiwah Starch
SD Journey

เว็บไซต์ Double Dragon

เว็บไซต์ Double Dragon Vietnam
Line @sdjourney
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การยกระดับคุณภาพ
และความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์อาหาร

บริ ษั ท ฯ ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานตระหนั ก ถึ ง ความ
ปลอดภั ย ในทุ ก ขั้ น ตอนการผลิ ต มี ร ะบบการสอบกลั บ
ที่มีประสิทธิภาพ และพิสูจน์ยืนยันกระบวนการผลิตด้วย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และเครื่องมือที่มีความทันสมัย
ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีความมุง่ มัน่ ในการผลิต
อาหารตามระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร ตามหลัก
HACCP และ GMP เพื่อควบคุมสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารและปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
และกฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ของอาหารทั้ ง
ในประเทศและประเทศคู่ค้า
บริ ษั ท ฯ มี ก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง กระบวนการจั ด การ
ในองค์กรอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ก�ำกับดูแลการบริหารข้อมูลให้มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถเปิดเผยแก่ผทู้ เี่ กีย่ วข้อง
ได้อย่างชัดเจน บริษัทฯ มีนโยบายในการผลิตสินค้าให้มี
คุณภาพและมาตรฐานสูง ด้วยเทคโนโลยีการผลิตทีท่ นั สมัย
และมีประสิทธิภาพ มีระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ทุกขัน้ ตอน ท�ำให้สนิ ค้าของบริษทั ฯ ได้การรับรองมาตรฐาน
คุณภาพระดับสากล ดังนี้ ISO 9001 : 2008, Good
Manufacturing Practice (GMP), Hazard Analysis
Critical Control Point (HACCP), KOSHER, BRC Global
Standards (เกรด AA), HALAL และ FSSC 22000
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นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรักษาและพัฒนา
ระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ร เพื่ อ ผลิ ต สิ น ค้ า
ที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยในการบริโภค บริษัทฯ
ได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
เพือ่ พัฒนาสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภค ให้เข้าถึงอาหารได้อย่างพอเพียง และ
มีโภชนาการที่ถูกสุขลักษณะ ตลอดจนการเพิ่มขีดความ
สามารถของห้องปฏิบัติการ เช่น บริษัทฯ ได้รับการ
รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านอาหาร
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากกระทรวงสาธารณสุข
นอกจากนี้ แนวโน้ ม พฤติ ก รรมผู ้ บ ริ โ ภคทั่ ว โลก
ยังสะท้อนถึงการให้ความส�ำคัญกับอาหารที่มีคุณภาพ
และความปลอดภั ย มากขึ้ น เน้ น การบริ โ ภคอาหาร
มี โ ภชนาการ และผ่ า นกระบวนการผลิ ต ที่ ป ลอดภั ย
นอกเหนือไปจากรสชาติ ความหลากหลาย และความ
สะดวกสบาย จากสถานการณ์ความท้าทายดังกล่าว
ถือเป็นโอกาสส�ำคัญที่บริษัทฯ ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์
อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ ตรวจสอบคุณภาพตลอดห่วงโซ่
คุณค่า และการเสริมสร้างความรู้และโภชนาการที่ดี
ในสังคม เพื่อก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้
บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะรักษาและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ
ทั่วทั้งองค์กร เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และมีความ
ปลอดภัยในการบริโภค”

การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการแสดงข้อมูลที่ถูกต้องของสินค้า
รวมถึงการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการอุปโภคและบริโภคที่ถูกต้อง ครบถ้วน
และชัดเจน จึงก�ำหนดให้พิมพ์ซองและ/หรือฉลากสินค้าที่แสดงข้อมูลด้าน
โภชนาการ วิธีปรุงสินค้าที่ถูกต้อง วิธีการใช้และเก็บรักษา และข้อมูลอื่นที่
สอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับอรรถประโยชน์สูงสุด
ในการบริ โ ภคสิ น ค้ า รวมถึ ง การจั ด การอบรมให้ แ ก่ บุ ค ลากรได้ มี ค วามรู ้
ความเข้ า ใจในมาตรฐาน สนั บ สนุุ น ให้ บุ ค ลากรสามารถปฏิ บั ติ ง านได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างสม�่ำเสมอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นผลิตสินค้าดี มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ
ปลอดภัย ส่งมอบตรงเวลา สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคและปรับปรุง
ระบบคุณภาพอย่างต่อเนือ่ ง มีการควบคุมการผลิตทีเ่ ป็นมาตรฐานสากล ความ
พึงพอใจจากลูกค้าจะเป็นตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อน�ำมา
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและการบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

“ได้รับมาตรฐานสากล เพื่อความมั่นใจในคุุณภาพ และความปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทาน”
โรงงานแป้งมันส�ำปะหลัง

โรงงานอาหาร
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นอกจากนี้บริษัทฯ มีช่องทางการสื่อสารถึงผู้บริโภคหลากหลายช่องทาง
อาทิเช่น การสื่อสารออนไลน์ กิจกรรมการชิงโชค โดยข้อมูลความเป็นส่วนตัว
ของลูกค้าทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับตามนโยบายการรักษาความ
บริ ษั ท ฯ เชื่ อ ว่ า ภารกิ จ ของเราคื อ การสร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ คุ ณ ภาพสู ง
ปลอดภัยของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
ที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์ ผ่านกระบวนการวิเคราะห์คุณภาพของอาหาร
เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วโลก นอกจากนี้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์
คงความเป็ น ผู ้ น� ำ อย่ า งยั่ ง ยื น เรายั ง ร่ ว มมื อ กั บ คู ่ ค ้ า ทางธุ ร กิ จ ในภู มิ ภ าค
ลูกค้าสามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม
อย่างต่อเนื่องเพื่อค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมอย่างหลากหลายอย่างต่อเนื่อง

ชื่อเสียง และความไว้วางใจต่อแบรนด์

• การสื่อสารการตลาดและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
บริษัทฯ มุ่งมั่นผลิตสินค้าดี มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยส่งมอบ
ตรงเวลา รวมถึงมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ดี เพื่อสร้างความ
ไว้ ว างใจให้ กั บ ผู ้ บ ริ โ ภค พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ระบบคุ ณ ภาพอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
มีการควบคุมการผลิตที่เป็นมาตรฐานสากล โดยคะแนนความพึงพอใจจาก
ลูกค้าจะเป็นตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อน�ำมาพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและการบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป
คะแนนความพึงพอใจจากลูกค้าบริษัทฯ จะถูกรายงานให้ฝ่ายบริหาร
รั บ ทราบเป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี เพื่ อ พั ฒ นาแผนการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ และปรั บ ปรุ ง
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมถึงรายงานส่งเสริมการขายของบริษัทฯ ต่อไป
โดยแผนพัฒนาทีเ่ กิดจากการวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
ในปี 2563 สามารถสรุปได้ คือปรับรูปแบบกิจกรรมทางการตลาดให้ตรงกับ
ความต้องการมากขึน้ ทัง้ ในเรือ่ งราคาและก�ำไร จัดสรรกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
แต่ละช่องทางพิจารณาปรับบาลานซ์ของกิจกรรมให้ดีขึ้น และปรับรูปแบบ
ของกิจกรรมสะสมของรางวัลให้มียอดสะสมที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
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ลูกค้าขายส่ง
ลูกค้าหน่วยรถเงินสด
ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม

ลูกค้า Modern Trade

ลูกค้าส่งออก

หัวข้อแบบสอบถาม
1. ความชอบโดยรวมที่มีต่อผลิตภัณฑ์

2. คุณภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ์

3. คุณภาพโดยรวมของบรรจุภัณฑ์
- ข้อมูลบนฉลากครบถ้วน ชัดเจน และอ่านง่าย ,
ความคงทน และสะอาดถูกหลักอนามัย

5. ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อการให้บริการและ
การติดต่อประสานงาน
- ความรวดเร็ว , ความสุภาพ , ความใส่ใจ
ดูแล และติดตามแก้ ไขปัญหา

6. ความพึงพอใจโดยรวมต่อกิจกรรมทางการตลาด

7. ความพึงพอใจโดยรวมต่อรายการส่งเสริมการขาย
4. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดส่งสินค้า
- ตรงตามเวลาที่ก�ำหนด , ครบตามจ�ำนวน และ
อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่เสียหาย
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• คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

• การประชุมร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจ

2561

2562

2563

เป้าหมาย
2564

ธุรกิจแป้ง (ร้อยละ)

86

90

83

85

ธุรกิจอาหาร (ร้อยละ)

85

84

86

87

• ธุรกิจอาหาร
2561

2562

2563

เป้าหมาย
2564

Brand Awareness 43%/22%* 35%/20%** 33%/19%*** Maintain /
Increase 1pt
(Top of Mind)
Brand Penetration 66%/31%* 47%/33%** 56%/40%*** Maintain /
Increase 1pt
(share)
*

Double Kirin in fresh vermicelli / Double Dragon in dry vermicelli brand measure
from U&A Consumer Study by Nielsen Research in 2016
** Double Kirin in fresh vermicelli / Double Dragon in dry vermicelli brand measure
from U&A Consumer Study by Nielsen Research in 2019
*** Double Kirin in fresh vermicelli / Double Dragon in dry vermicelli brand measure
from U&A Consumer Study by Nielsen Research in 2020
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บริษทั ฯ ได้จดั งานสัมมนา “ฝ่าวิกฤตโควิด – 19 สูน่ วิ นอร์มอลธุรกิจอาหาร
2021” ขึ้นเพื่อขอบคุณลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนส�ำคัญ
ในการขับเคลื่อนธุรกิจของไทยวาตลอดมา และสื่อสารให้ทุกท่านเห็นการ
เปลีย่ นแปลงของเทรนร้านค้าและผูบ้ ริโภค สามารถเป็นแนวทางในการปรับตัว
ในยุคนิวนอร์มอล รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ ร่วมกันวางแผนการตลาดของ
บริษัทไทยวา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้น สร้างแบรนด์
ให้ร้านค้าและผู้บริโภคได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของบริษัทมากขึ้น พร้อมขับเคลื่อน
ธุรกิจไปข้างหน้าด้วยกันในปี 2564

ภาคผนวก
เกี่ยวกับรายงานเพื่อความยั่งยืนฉบับนี้
รายงานฉบับนี้ เป็นรายงานความยั่งยืนที่บริษัทไทยวาได้จัดท�ำขึ้นเพื่อ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยจัดเตรียมขึ้นเทียบกับตัวชี้วัดหลักและเป้าหมาย
ที่ต้ังไว้ในกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนตามค่านิยมหลักของบริษัทฯ ที่ว่า Creating
Innovation and Sustainability from Farm to Shelf (From Farm to Shelf)
จุ ด ประสงค์ ข องรายงานฉบั บ นี้ เ พื่ อ สื่ อ สารความมุ ่ ง มั่ น ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ สู ่
ความยั่งยืน ในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยในรายงานมีราย
ละเอียดการด�ำเนินงานทัง้ ปีของบริษทั ฯ ตัง้ แต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม
2563
การจัดท�ำรายงานฉบับนี้ ได้ก�ำหนดเนื้อหาสอดคล้องตามหลักเกณฑ์
(In accordance criteria) ของ Global Reporting Initiatives Standards
(GRI Standards) แบบทางเลือกหลัก (Core option) มาเป็นกรอบในการ
จัดท�ำรายงาน และมีการพิจารณาการด�ำเนินงานขององค์กรเทียบกับเป้าหมาย
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของสหประชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
โดยได้รบั การสอบทานด้านผลการด�ำเนินงานด้านการเงิน จากบริษทั ส�ำนักงาน
อีวาย จ�ำกัด ดังแสดงรายละเอียดไว้ทรี่ ายงานของผูส้ อบบัญชี ในรายงานประจ�ำปี
2563 ของบริษัทฯ
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หลักการการก�ำหนดเนื้อหารายงาน
การก�ำหนดเนื้อหาในรายงานฉบับนี้ เกิดจากความตระหนักถึงผลกระทบ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ของห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ของบริ ษั ท ฯ ต่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ต่ า งๆ ซึ่ ง
รวมทัง้ เกษตรกร คูค่ า้ ทางธุรกิจ พนักงาน ลูกค้า ชุมชน และสังคมโดยรวม จากนัน้
บริษัทฯ มีการขอความเห็นจากคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารของไทยวา
โดยรายงานได้กล่าวถึงประเด็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสนใจอย่างมี
นัยส�ำคัญ ซึ่งมีความส�ำคัญต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งในและนอกองค์กร บริษัทได้ด�ำเนินการตามหลักส�ำคัญ
ทั้ง 4 ประการ ตามแนวทางของ GRI Standards นั่นคือ การพิจารณาบริบท
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แห่งความยั่งยืน (Sustainability Context) ประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยส�ำคัญ
(Materiality) ความครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ข องข้ อ มู ล (Completeness)
และการมี ส ่ ว นร่ ว มของผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ในกระบวนการท� ำ รายงาน
(Stakeholder Inclusiveness) โดยมีการประเมินประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ
อย่างเป็นทางการเพื่อระบุประเด็น และจัดอันดับความส�ำคัญประเด็นด้าน
ความยั่ ง ยื น เหล่ า นี้ ที่ ส ่ ง ผลสะท้ อ นที่ ส� ำ คั ญ ต่ อ ธุ ร กิ จ ของไทยวา ในทุ ก มิ ติ
ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังรวมถึงประเด็นที่มีความส�ำคัญ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำ�คัญ
ขั้นตอนที่ 1 การระบุประเด็น

ขั้นตอนที่ 2 การจัดล�ำดับความส�ำคัญ

ขั้นตอนที่ 3 การทวนสอบประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ น�ำประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�ำคัญในปี 2562 มาพิจารณา ประกอบ
กับการคัดเลือกประเด็นจากการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ริ ว่ มกับผูบ้ ริหารระดับสูง โดย
พิจารณาและวิเคราะห์ทงั้ ปัจจัยจากภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ ทิศทางกลยุทธ์
ของบริษัทฯ กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ความเสี่ยงและโอกาสของบริษัทฯ รวมถึง
ประเด็นส�ำคัญของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ประเด็นด้านการพัฒนา
ที่ยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ (SDGs) ความยั่งยืนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสนใจ
ตลอดจนตัวชีว้ ดั ด้านความยัง่ ยืนจากมาตรฐานระดับสากล เพือ่ ระบุประเด็นความ
ยั่งยืนที่มีนัยส�ำคัญและก�ำหนดขอบเขตของแต่ละประเด็นความยั่งยืน

บริษัทฯ ด�ำเนินการความทวนสอบความครบถ้วนในเบื้องต้น โดยหน่วย
งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาควบคู่กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก เช่น ผู้พัฒนาตลาดทุน คู่ค้าธุรกิจ และลูกค้า เพื่อรวบรวมประเด็นที่
ให้ความสนใจและมีนัยส�ำคัญต่อความยั่งยืนในการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อจะน�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบบริหารความเสี่ยงและกํากับดูแลกิจการ (ARCG)
เพื่อพิจารณายืนยันและอนุมัติประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยส�ำคัญภายใต้ขอบเขต
ผลกระทบทั้งภายในและภายนอกองค์กร

บริษทั ฯ น�ำประเด็นและความคิดเห็นของผูบ้ ริหารระดับสูงที่ได้รบั จากขัน้ ตอนที่
1 มาวิเคราะห์และจัดล�ำดับความส�ำคัญของประเด็นทีส่ ง่ ผลต่อการด�ำเนินธุรกิจจาก
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติร่วมกับผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกลั่นกลองและจัดล�ำดับความส�ำคัญ โดยพิจารณาใน 2 มิติ คือ ความส�ำคัญ
ของผลกระทบจากการด�ำเนินธุรกิจต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และความ
ส�ำคัญของผลกระทบจากการด�ำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น
คู่ค้าทางธุรกิจ ลูกค้า ภาครัฐ และภาคสังคม

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลในรายงานความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดเตรียม
ช่องทางที่หลากหลายเพื่อรับฟังความคิดเห็น มุมมอง และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อแนวทางการด�ำเนินงานด้าน
ความยั่งยืนขององค์กรส�ำหรับการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการด�ำเนินงานของ
องค์กรต่อไป โดยจะยังคงยึดหลักการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบริบท
ความยั่งยืนเป็นส�ำคัญ
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ดัชนีชี้วัดข้อมูลตามตัวชี้วัด GRI
GRI 102: General Disclosures
Disclosures

Page / Website / Omission

Organizational Profile

102-1

Name of the organization

SD Report cover page / back page

102-2

Activities, brands, products, and services

SD Report page 12

102-3

Location of headquarters

Annual Report page 62

102-4

Location of operations

SD Report page 26-27

102-5

Ownership and legal form

SD Report page 12

102-6

Markets served

SD Report page 26-27

102-7

Scale of the organization

SD Report page 18
Annual Report page 6
https://investor.thaiwah.com/financial_highlights.html
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External Assurance

Disclosures

Page / Website / Omission

102-8

Information on employees and other workers

SD Report page 93, 97

102-9

Supply chain

SD Report page 13

102-10

Significant changes to the organization and its supply chain SD Report page 34

102-11

Precautionary principle or approach

SD Report page 36-38

102-12

External initiatives

SD Report page 69-70

102-13

Membership of associations

SD Report page 18

102-14

Statement from senior decision-maker

SD Report page 10-11

102-15

Key impacts, risks, and opportunities

SD Report page 24-25

External Assurance

Strategy

Ethics and Integrity
102-16

Values, principles, standards, and norms of behaviour

SD Report page 4
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Disclosures

Page / Website / Omission

Governance structure

SD Report page 32
Annual Report page 31
https://investor.thaiwah.com/organization_chart.html

Governance
102-18

Stakeholder Engagement

102-40

List of stakeholder groups

SD Report page 23-25

102-41

Collective bargaining agreements

Thai Wah does not have a trade union. However,
Thai Wah has its welfare committee which is
composed of representatives from all levels of
employees. Their responsibilities are similar to a
trade union.

102-42

Identifying and selecting stakeholders

SD Report page 13, 23

102-43

Approach to stakeholder engagement

SD Report page 24-25

102-44

Key topics and concerns raised

SD Report page 24-25

Reporting Practice
102-45

Entities included in the consolidated financial statements Annual Report page 139-148
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External Assurance

Disclosures

Page / Website / Omission

102-46

Defining report content and topic boundaries

SD Report page 109-111

102-47

List of material topics

SD Report page 22

102-48

Restatements of information

Annual Report page 34

102-49

Changes in reporting

SD Report page 29
Thai Wah has reviewed and made some changes in
the relevant SDGs from the previous reporting period.

102-50

Reporting period

SD Report page 109

102-51

Date of most recent report

Our previous SD Report was published in April 2020.

102-52

Reporting cycle

SD Report page 109

102-53

Contact point for questions regarding the report

Back page

102-54

Claims of reporting in accordance with the GRI Standards SD Report page 109-110

102-55

GRI content index

External Assurance

SD Report page 112- 122
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Disclosures
102-56

External assurance

Page / Website / Omission

External Assurance

Annual Report page 134-138
The financial performance is reviewed by EY Office
Limited

Topic-specific Standards
Disclosures

Page / Website / Omission

Economic Performance

GRI 103:
103-1 Explanation of the material topic and its boundary Annual Report page 44-49
Management
Approach
103-2 The management approach and its components Annual Report page 44-49
2016
103-3 Evaluation of the management approach
Annual Report page 44-49
GRI 201:
201-1 Direct economic value generated and distributed
Economic
Performance
2016
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SD Report page 18
Annual Report page 6-7

External Assurance

Disclosures

Page / Website / Omission

External Assurance

Indirect Economic Impacts
GRI 103:
103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD Report page 41-59
Management
Approach
103-2 The management approach and its components SD Report page 41-59
2016
103-3 Evaluation of the management approach
SD Report page 41-59
GRI 203:
Indirect
Economic
Impacts

203-2 Significant Indirect Economic Impacts

SD Report page 50, 59

GRI 103:
103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD Report page 40
Management
Approach
103-2 The management approach and its components SD Report page 40
2016
103-3 Evaluation of the management approach
SD Report page 40
GRI 204:
204-1 Proportion of spending on local suppliers
Procurement
Practices
2016

SD Report page 40
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Disclosures

Page / Website / Omission

Anti-corruption
GRI 103:
103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD Report page 36-39
Management
Approach
103-2 The management approach and its components SD Report page 36-39
2016
103-3 Evaluation of the management approach
SD Report page 36-39
GRI 205:
Anticorruption
2016

205-2 Communication and training about anti-corruption SD Report page 36-37
policies and procedures
205-3 Confirmed incidents of corruptions and actions plan SD report page 38

Employment
GRI 103:
103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD Report page 87-98
Management
Approach
103-2 The management approach and its components SD Report page 87-98
2016
103-3 Evaluation of the management approach
SD Report page 87-98
GRI 401:
401-1 New employee hires and employee turnover
Employment
2016
401-3 Parental leave
118 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน

SD Report page 93, 97
SD report page 93

External Assurance

Disclosures

Page / Website / Omission

External Assurance

Occupational Health and Safety
GRI 103:
103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD Report page 62-65
Management
Approach
103-2 The management approach and its components SD Report page 62-65
2016
103-3 Evaluation of the management approach
SD Report page 62-65
GRI 403:
403-1 Occupational health and safety management system SD Report page 62-65
Occupational
Health and 403-2 Types of injury and rates of injury, occupational SD Report page 63
Safety 2018 diseases, lost days, and absenteeism, and number of
work-related fatalities
403-5 Worker training on occupational health and safety SD Report page 64
Training and Education
GRI 103:
103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD Report page 87-93
Management
Approach
103-2 The management approach and its components SD Report page 87-93
2016
103-3 Evaluation of the management approach
SD Report page 87-93
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Disclosures

Page / Website / Omission

GRI 404:
404-1 Average hours of training per year per employee SD Report page 93
Training and
Education
404-2 Programs for upgrading employee skills and SD Report page 91-92
2016
transition assistance program
Diversity and Equal Opportunity
GRI 103:
103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD Report page 87-93
Management
Approach
103-2 The management approach and its components SD Report page 87-93
2016
103-3 Evaluation of the management approach
SD Report page 87-93
GRI 405:
405-1 Diversity of governance bodies and employees
Diversity and
Equal
Opportunity
2016

SD Report page 93, 97

Human Rights Assessment
GRI 103:
103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD Report page 96-97
Management
Approach
103-2 The management approach and its components SD Report page 96-97
2016
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External Assurance

Disclosures
103-3 Evaluation of the management approach

Page / Website / Omission

External Assurance

SD Report page 96-97

GRI 412:
412-2 Employee training on human rights policies or SD Report page 96-97
Human Rights procedures
Assessment
2016
Local Communities
GRI 103:
103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD Report page 77-85
Management
Approach
103-2 The management approach and its components SD Report page 77-85
2016
103-3 Evaluation of the management approach
SD Report page 77-85
GRI 413:
413-1 Operations with local community engagement,
Local
impact assessments, and development programs
Communities
2016

SD Report page 82, 84

Customer Health and Safety
GRI 103:
103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD Report page 99-108
Management
Approach
103-2 The management approach and its components SD Report page 99-108
2016
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Disclosures
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 416:
Customer
Health and
Safety 2016

Page / Website / Omission
SD Report page 99-108

416-2 Incidents of non-compliance concerning the health SD Report page 100
and safety impacts of products and services

416-2 Incidents of non-compliance concerning the health None
and safety impacts of products and services
Marketing and Labeling
GRI 103:
103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD Report page 17, 104-105
Management
Approach
103-2 The management approach and its components SD Report page 17, 104-105
2016
103-3 Evaluation of the management approach
SD Report page 17, 104-105
GRI 417:
417-1 Requirements for product and service information SD Report page 17, 105
Marketing and and labeling
Labeling 2016
417-2 Incidents of non-compliance concerning product None
and service information and labeling
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