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สารจากรองประธานกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการบริหาร

กลุ่มมิตรผลให้ความสำาคัญกับการพัฒนาที่ย่ังยืน ด้วยการกำาหนดกรอบการพัฒนาที่ย่ังยืนครอบคลุม 

การดำาเนินธุรกิจทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี  

ควบคู่กับการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย และมีเป้าหมายให้การดำาเนินงานสอดคล้องและ

สนับสนุนเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยืนแหง่สหประชาชาต ิ(United Nations Sustainable Development  

Goals: UN SDGs) โดยได้กำาหนดกรอบการพฒันาทีย่ั่งยืนของกลุ่มมิตรผลทัง้ 3 มิต ิดงัน้ี “องค์กรโปร่งใส  

ผสานความร่วมมือ” “ชุมชนยั่งยืน” และ “สิ่งแวดล้อมคงอยู่” และกรอบการพัฒนาดังกล่าวจะขับเคลื่อน

ด้วยนวัตกรรมและดิจิทัล

บรรเทิง ว่องกุศลกิจ
รองประธานกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล





กลุ่มมิตรผลมุ่งม่ันดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมสร้างเศรษฐกิจและ
ชุมชนที่ เข้มแข็งเสมอมา ควบคู่ไปกับการยึดมั่นตาม
แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ีให้ความสำาคัญกับการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ด้วย
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้การใช้ทรัพยากร 
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สร้างสมดุลให้สิ่งแวดล้อม

เพราะเราเชื่อว่า การพัฒนาที่มุ่ง
รักษาสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม

และสิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางที่ทำาให้เรา
เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

เ ติ บ โ ต แ ล ะ ก้ า ว ไ ป สู่
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ห มุ น เ วี ย น ด้ ว ย กั น



การพัฒนาอย่างย่ังยืนของกลุ่มมิตรผล คือ การพัฒนาที่มุ่งเน้นให้เกิดการ

พัฒนาร่วมกันอย่างสมดุลท้ังองค์กร ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง 

ภายใต้ปรัชญา “ร่วมอยู่...ร่วมเจริญ” พรอ้มทัง้สนับสนนุเปา้หมายการพฒันา

ที่ยั่งยืนของสหประชาชาติทั้งสิ้น 11 เป้าหมายจาก 17 เป้าหมาย ผ่านกรอบ

การดำาเนินงานด้านความยั่งยืนของกลุ่มมิตรผล
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รายละเอียดการด�าเนินงานที่ส�าคัญ

องค์กรโปร่งใส  
ผสานความร่วมมือ

•  การกำากับดูแลกิจการที่ดี  
•  การประสานความร่วมมือ 
    และการสร้างเครือข่าย 

ชุมชนยั่งยืน •  การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
•  การดูแลสังคม ชุมชน
•  การบริหารจัดการพนักงาน
•  การดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
•  ความปลอดภัยและสุขอนามัย

สิ่งแวดล้อมคงอยู่ •  การบริหารจัดการนำ้า
•  การบริหารจัดการพลังงาน 
    และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
•  การบริหารจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
•  การจัดการคุณภาพอากาศ

แรงขับเคลื่อนที่สำาคัญ •  นวัตกรรม
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ผลงานที่ส�าคัญ

พนักงาน 100% ได้รับ 
การสื่อสารและรับทราบจรรยาบรรณ  

นโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การกำากับดูแลกิจการของกลุ่มมิตรผล

จัดซื้อในท้องถิ่นเป็นจำานวน  

31.8 ล้านบาท คิดเป็น 97.80% 
ของค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือจัดหาท้ังหมด

542,810 บาท

ได้รับมอบประกาศนียบัตรมาตรฐาน
แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน 

ISO 20400:2017

องค์กรโปร่งใส ผสานความร่วมมือ

ชุมชนยั่งยืน

สนับสนุนงบประมาณแก่สังคม 

และชุมชน 112 ล้านบาท

เกิดกลุ่มอาชีพ 5 กลุ่ม มีเงินหมุนเวียนในชุมชน 

164,975 บาท/ปี

เกิดผู้นำาการเปลี่ยนแปลงในชุมชน 510 คน

เกิดแหล่งเรียนรู ้

เฉพาะทาง 240 แห่ง เกิดแหล่งเรียนรู้ตำาบล 7 ศูนย์

ชื่นใจ บาย มิตรผล  
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 

ISO 
20400:2017

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน  
(Lost-Time Injury Frequency Rate: LTIFR)  

ของผู้รับเหมา 0.62 คน/1 ล้านชั่วโมงการทำางาน

จ้างงานผู้พิการ  

87 คน

พนักงานกลุ่มมิตรผลมีคะแนนความผูกพัน 

ต่อองค์กร คิดเป็น 71%

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน  
(Lost-Time Injury Frequency Rate: LTIFR)  

ของพนักงาน 1.18 คน/1 ล้านชั่วโมงการทำางาน
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สิ่งแวดล้อมคงอยู่

ลดปริมาณการใช้นำ้า 
จากแหล่งนำ้าได้  

1,559 ล้านลิตร  
เมื่อเทียบกับปี 2561 

ลดปริมาณการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกได้  

422,276 tonnes CO
2
e  

เมื่อเทียบกับปี 2561

ลดปริมาณการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกได้  

7,110 tonnes CO
2
e  

เมื่อเทียบกับปี 2561

มีปริมาณอ้อยสด 

46.61% เพิ่มจาก
ปี 2561 คิดเป็น 11%  
สูงกว่าอ้อยสดของไทย 

16.55%
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

684,000 tonnes CO
2
e

ลดการใช้ถุงบรรจุภัณฑ์พลาสติก 243 ล้านถุง

ดำาเนินโครงการอนุรักษ ์

พลังงาน 29 โครงการ

ลดการใช้พลังงาน  

137 ล้านเมกะจูล 

ลดค่าใช้จ่าย  

28 ล้านบาท

นวัตกรรม

ขอบเขตที่ 1 ขอบเขตที่ 2

บริษัทของกลุ่มมิตรผล  

เป็นเจ้าของสิทธิบัตร 5 เรื่อง

บริษัทของกลุ่มมิตรผลร่วมกับ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันภายนอก  

ร่วมกันเป็นเจ้าของสิทธิบัตร 3 เรื่อง
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 “
”

องค์กรโปร่งใส  
ผสานความร่วมมือ
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เราขับเคล่ือนธุรกิจตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี เพราะการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  

มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ใส่ใจในความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม และ 

มกีารพฒันาอย่างตอ่เนือ่ง คือสิง่สำาคัญท่ีสนบัสนนุขดีความสามารถในการแข่งขนัทางธรุกจิ และนำาพาธรุกจิ 

ไปสู่การเติบโตได้อย่างยั่งยืน

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

กลุ่ ม มิตรผล เ ข้ า ร่ วม

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน

คอร์รัปชันอย่างต่อเน่ือง

ทุกปี เพื่อแสดงจุดยืน

ในการปฏิเสธการทุจริต

คอร์รัปชันทุกรูปแบบ 

“จรรยาบรรณมิตรผล”  

แ น ว ป ฏิ บั ติ ต น ข อ ง 

ชาวมิตรผลท่ีสนับสนุน 

การกำากบัดแูลกจิการท่ีดี
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การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเป็นเร่ืองท่ีกลุ่มมิตรผลให้ความสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ เพื่อให้บริษัท

สามารถจัดหาวัตถุดิบ ผลิต และส่งมอบถึงมือลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ ตรงเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจ

สงูสดุใหลู้กค้า โดยเร่ิมต้ังแต่การคัดเลอืกคู่ค้า การปรับปรุงกระบวนการผลิต การจดัเกบ็ การจดัสง่ ตลอดจน 

การกำากับดูแลความเสี่ยงและธรรมาภิบาลตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อยกระดับศักยภาพองค์กรและคู่ค้า 

เพื่อมุ่งสู่การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

คิดเป็น  
97.80%

กลุ่มมิตรผลมีการจัดซื้อ 
ในท้องถิ่นปี 2562

ของค่าใช้จ่ายในการ 
จัดซื้อจัดหาทั้งหมด

บริษัท นํ้าตาลมิตรผล จํากัด ได้รับมอบประกาศนียบัตรมาตรฐานแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน ISO 20400:2017 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน 
ไอเอสโอ (สรอ.) หรือ MASCI ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
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เรามุ่งมั่นท่ีจะเป็นกลไกสำาคัญในการผสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และ 

ภาคประชาสงัคม  เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาอย่างเปน็รูปธรรม เช่น การเป็นผูร่้วมกอ่ต้ังสมาคมเครือข่ายโกลบอล

คอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand) เพื่อผลักดันการขับเคล่ือนเป้าหมาย 

การพัฒนาท่ียั่งยืน (United Nations Sustainable Development Goals) การผสานความร่วมมือ 

กับภาครัฐในการขับเคล่ือนนโยบายของประเทศในการทำาเกษตรกรรมท่ีย่ังยืน และพัฒนาเกษตรกรให้เป็น 

Smart Farmer ด้วยการนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าไปประยุกต์ใช้ในการเกษตร รวมท้ังการส่งเสริม 

ให้มีการทำาเกษตรแม่นยำาผ่านการอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

การประสานความร่วมมือและการสร้างเครือข่าย

ผสานความร่วมมือกับภาครัฐในการขับเคลื่อนนโยบายของประเทศไทยในการทําเกษตรกรรมยั่งยืนและพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer

กลุ่มมิตรผลและองค์กรธุรกิจชั้นนําของไทยร่วมเปิดตัวสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand: GCNT)
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เครือข่ายที่มิตรผลได้ด�าเนินงานประสานความร่วมมือ

2. นครปฐม
ภาครัฐ
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  วิทยาเขตกำาแพงแสน

ภาคเอกชน
สามพราน โมเดล / มูลนิธิสังคมสุขใจ

3. สมุทรสาคร
ภาคเอกชน
บริษัท King Wish จำากัด

4. สิงห์บุรี
ภาครัฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.สิงห์บุรีี
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม            
  อัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี
สำานักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
อปท. - ตำาบลไม้ดัด จ.สิงห์บุรี
อปท. - ตำาบลโพสังโฆ จ.สิงห์บุรี

ภาคเอกชน
ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
  ตามแนวพระราชดำาริ  
  ของคุณรังสรรค์ บุญมาแคน

5. สุพรรณบุรี
ภาครัฐ
สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
พัฒนาชุมชนอำาเภอหนองหญ้าไซ,    
  อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
เกษตรอำาเภอหนองหญ้าไซ,  
  อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
อปท. - ตำาบลแจงงาม จ.สุพรรณบุรี
อปท. - ตำาบลหนองมะค่าโมง    
  จ.สุพรรณบุรี
พมจ.จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาคเอกชน
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  สินค้าเกษตร จ.สุพรรณบุรี  
  ของคุณณธรา แย้มพิกุล

1. กรุงเทพมหานคร
ภาครัฐ
สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
กรมสรรพสามิต
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงมหาดไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาคเอกชน
เครือเจริญโภคภัณฑ์
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)
บริษัท เบทาโกร จำากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มเซ็นทรัล
บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำากัด
บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำากัด
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)
บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำากัด
บริษัท แดรี่โฮม จำากัด
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด
บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำากัด

ภาคประชาสังคม
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และ   
  นวัตกรรม (สกสว.)
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สมาคมผู้ผลิตนำ้าตาลและชีวพลังงานไทย
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
มูลนิธิปิดทองหลังพระ
มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม
สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย

ภาคกลาง

6. ระยอง
ภาคเอกชน
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง

ภาคตะวันออก

1

6

3

4

7

2

5
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ภาคเหนือ

7. เชียงใหม่ 
ภาครัฐ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 ภาคอีสาน

8. กาฬสินธุ์
ภาครัฐ
พมจ.จังหวัดกาฬสินธุ์
อปท. - ตำาบลสมสะอาด จ.กาฬสินธุ์
อปท. - ตำาบลจุมจัง จ.กาฬสินธุ์
อปท. - ตำาบลกุดค้าว จ.กาฬสินธุ์

ภาคเอกชน
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติกาฬสินธุ์  
  ของคุณเฉลิมศักดิ์ ถนอมสิทธิ์

11. ชัยภูมิ
ภาครัฐ
พมจ.จังหวัดชัยภูมิ 
อปท. - ตำาบลบ้านเดื่อ จ.ชัยภูมิ
อปท. - ตำาบลหนองข่า จ.ชัยภูมิ
อปท. - ตำาบลหนองคอนไทย จ.ชัยภูมิ
อปท. - ตำาบลบ้านแก้ง จ.ชัยภูมิ
อปท. - ตำาบลโคกสะอาด จ.ชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
กรมวิชาการเกษตร จ.ชัยภูมิ
สำานักงานเกษตรอำาเภอภูเขียว จ.ชัยภูมิ
สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ9. ขอนแก่น 

ภาครัฐ
พมจ.จังหวัดขอนแก่น 
อปท. - ตำาบลชุมแพ จ.ขอนแก่น
อปท. - ตำาบลไชยสอ จ.ขอนแก่น
อปท. - ตำาบลโนนสะอาด จ.ขอนแก่น
อปท. - ตำาบลกุดกว้าง จ.ขอนแก่น
อปท. - ตำาบลบ้านเม็ง จ.ขอนแก่น
อปท. - ตำาบลจระเข้ จ.ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรมวิชาการเกษตร จ.ขอนแก่น
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จ.ขอนแก่น
สำานักงานเกษตรอำาเภอหนองเรือ จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลหนองเรือ

ภาคเอกชน
ฟาร์มมีกิน ต.จระเข้ จ.ขอนแก่น
เทสโก้ โลตัส ขอนแก่น
ดีแทค เน็ตอาสา จ.ขอนแก่น
วนพรรณการ์เด้น
สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ   
  อ.ซำาสูง

10. ร้อยเอ็ด
ภาครัฐ
พมจ.จังหวัดร้อยเอ็ด
อปท. - ตำาบลหนองใหญ่ จ.ร้อยเอ็ด 

12. เลย
ภาครัฐ
อปท. - ตำาบลศรีสงคราม จ.เลย
อปท. - ตำาบลโคกขมิ้น จ.เลย

ภาคเอกชน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกใหญ่     
  จังหวัดเลย ของคุณเฉลิมชัย อินทรชัยศรี
มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย

 13. อำานาจเจริญ
 ภาครัฐ
 พมจ.จังหวัดอำานาจเจริญ
 สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำานาจเจริญ
 อปท. - ตำาบลนำ้าปลีก จ.อำานาจเจริญ
 อปท. - ตำาบลนาหมอม้า จ.อำานาจเจริญ
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดอำานาจเจริญ
 สำานักงานเกษตรจังหวัดอำานาจเจริญ
 สำานักงานพลังงานจังหวัดอำานาจเจริญ
 สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดอำานาจเจริญ
 หน่วยงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดอำานาจเจริญ

     สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
    จ.อำานาจเจริญ

 ภาคเอกชน
 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกเจริญ  
   จังหวัดอำานาจเจริญ  
   ของคุณประยงค์ บุญทอง
 ไร่ภูตะวัน ออร์แกนิค จังหวัดอำานาจเจริญ

หมายเหตุ :           ภาครัฐ
                  ภาคเอกชน
                  ภาคประชาสังคม

8
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เพราะเราเป็นส่วนหนึ่ง 
ของสังคม  

การสร้าง “ชุมชนยั่งยืน”  
จึงเป็นหนึ่งในภารกิจ 

ที่สำาคัญของเรา

16 รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2562 (ฉบับย่อ)
กลุ่มมิตรผล



ด้านการจัดการ
ชุมชนอย่างยั่งยืน

ด้านการพัฒนา
ระบบเกษตรชุมชน 

และอาหารปลอดภัย

ด้านการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจ

ชุมชน

ชุมชน
เข้มแข็ง

และยั่งยืน

เพิ่มจำานวน

ผลการดำาเนินการสรรหาและคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย เพื่อพัฒนาเป็นตำาบลต้นแบบ

ทั้ง 25 ตำาบลเครือข่าย

มีศูนย์เรียนรู้ตำาบล

อย่างน้อยตำาบลละ 1 แห่ง 

เกษตรกรร้อยละ 30  
ของครัวเรือนเกษตรกร 

ชาวไร่อ้อย 
ในตำาบลพึ่งพาตนเองได้

มีครัวเรือนต้นแบบเกษตรกร 
ผสมผสานอย่างน้อยร้อยละ 10  

ของจำานวนครัวเรือนในตำาบล

เป้าหมายภายในปี 2564

ปี 2561 ปี 2562
มีหมู่บ้านที่เข้าร่วม

โครงการทั้งสิ้น

1,620 ครัวเรือน  338 หมู่บ้าน
21 25
ตำาบล ตำาบล

เป็น

มีครัวเรือนอาสาพอเพียงและครัวเรือนทำาตามพ่อ  

เข้าร่วมโครงการกว่า

โครงการพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืน
มีการพัฒนา 3 ด้าน 
ที่สำาคัญ ดังนี้
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เราร่วมพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดคณะกรรมการระดับชุมชนประจำาตำาบล ซ่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการ

ตำาบลมิตรผลร่วมพัฒนา” ใน 25 ตำาบล ซ่ึงได้ช่วยพัฒนาด้านเทคนิคและเครื่องมือในการทำางาน พัฒนา 

การบริหารจัดการในระดับกลุ่มองค์กรและเครือข่าย และช่วยสร้างรากฐานที่สำาคัญด้วยการสร้างคุณภาพ 

และศักยภาพของคนให้เข้มแข็งทั้งด้านความคิด จิตใจ ให้สามารถพึ่งตนเองได้

การจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน

สร้างคนต้นแบบ 125 คน 
นักวิจัยชุมชน 136 คน
นักสื่อสารชุมชน 34 คน
และผู้นำาการเปลี่ยนแปลง 510 คน 

ระบบฐานข้อมูลชุมชน

16 ฐานข้อมูล 

มีแหล่งเรียนรู ้
เพื่อขยายองค์ความรู้
เฉพาะทาง 240 แหล่ง 

เกิดศูนย์เรียนรู้ตำาบล จำานวน 7 ศูนย์  
(ศูนย์เรียนรู้ตำาบลบ้านแก้ง 
ศูนย์เรียนรู้ตำาบลโคกสะอาด  
ศูนย์เรียนรู้ตำาบลโคกขมิ้น 
ศูนย์เรียนรู้ตำาบลหนองใหญ ่
ศูนย์เรียนรู้ตำาบลไม้ดัด  
ศูนย์เรียนรู้ตำาบลกุดกว้าง  
และศูนย์เรียนรู้ตำาบลนำ้าปลีก) 

ครัวเรือนท่ีสามารถพ่ึงตนเองด้านการจัดการ
พลังงาน จำานวน 11 ครัวเรือน  
ประกอบด้วย

ชมรมคนพิการที่เกิดจากการรวมตัวของ 
คนพิการในชุมชนเพื่อ 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

จำานวน 6 ชมรม  
ชมรมคนพิการ
ตำาบลหนองคอนไทย
ชมรมคนพิการตำาบลโคกสะอาด  
ชมรมคนพิการตำาบลนำ้าปลีก ชมรมคนพิการตำาบลกุดค้าว  
ชมรมคนพิการตำาบลหนองใหญ่  
และชมรมคนพิการตำาบลหนองมะค่าโมง 

เกิดงานวิจัยชุมชน 
17 ฉบับ 

บ่อหมักแก๊สชีวภาพ  6 ครัวเรือน

เตาเผาถ่าน 3 ครัวเรือน

โซลาร์เซลล์ 2 ครัวเรือน
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เราส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการใช้หลักคิดและหลักปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพยีง นำาไปสูก่ารเปล่ียนแปลงวถิชีีวติของเกษตรกรในหลายดา้น ทัง้การปลกูอยู่ ปลูกกนิ และการจดัการพืน้ที ่

ทำาเกษตรผสมผสานหรือเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ลดการพึ่งพิงจากภายนอก 

การพัฒนาระบบเกษตรชุมชนและอาหารปลอดภัย

สุขอนามัยและสุขภาพของ 
สมาชิกครัวเรือนเกษตรกรดีขึ้น 
จากการบริโภคอาหารปลอดภัย

รายจ่ายเพื่อการบริโภคลดลง มีพฤติกรรมที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม

มีจำานวนเงินหมุนเวียนของ 
กลุ่มกิจกรรมต่างๆ  
ในชุมชนรวมกันมากกว่า 

2.1 ล้านบาทต่อปี

เกิดกลุ่มผักปลอดภัย

12 กลุ่ม

จาก 25 ตำาบล
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เราได้ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพบนพื้นฐานของความถนัด ความสามารถ และทรัพยากร 

ของท้องถิ่นที่มีอยู่ พัฒนาสู่การรวมเป็นกลุ่มกิจกรรมที่หลากหลายในแต่ละพื้นที่ เพื่อสร้างรายได้  

ควบคู่กับการพัฒนาระบบบริหารจัดการท้ังด้านต้นทุนการผลิต การตลาด และการทำาบัญชีขยายผล 

สู่วิสาหกิจชุมชน

การพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน

เกิดกลุ่มอาชีพ 5 กลุ่ม

จาก 25 ตำาบล 
ในโครงการพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน

มีเงินหมุนเวียนของ 
กลุ่มกิจกรรมต่างๆ 
ในชุมชนรวมกันถึง

164,975
บาท

กลุ่มผ้าอเนกประสงค์ กลุ่มไม้กวาดทางมะพร้าว
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นอกจากนีก้ลุ่มมติรผลยังไดด้ำาเนนิการวสิาหกจิชุมชน “บริษทั มติรช่ืนใจ จำากดั” ซึง่ดำาเนนิธรุกจิอย่างคำานึงถงึ 

การช่วยเหลือสงัคมและผลตอบแทนทางธรุกจิ และนำากำาไรกลับสูส่งัคม ภายใต้ช่ือแบรนด ์“ช่ืนใจ บาย มติรผล”  

โดยมีเป้าหมายสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) อย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2565

ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

ชุดของขวัญ “ชื่นใจ บาย มิตรผล”

ชุดของขวัญที่รวบรวมเอาผลิตภัณฑ์ชุมชน
คุณภาพดีบรรจุลงในกล่องไม้ดีไซน์สวยงาม

542,810 บาท

โครงสร้างธุรกิจ บริษัท มิตรชื่นใจ จำากัด

Balancing Between 
Purpose & Profit

ชุมชน
พัฒนาองค์ความรู้และ 

ทำาธุรกิจร่วมกันอย่างเป็นธรรม
เติมเต็มช่องว่างระหว่าง ชุมชน 

ผู้ผลิต กับผู้บริโภค

ชาวไร่อ้อย
ต่อยอดศักยภาพของกลุ่มมิตรผล  
เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์จากอ้อย

สร้างคุณค่าและความยั่งยืน
ให้กับอาชีพชาวไร่อ้อย

นำาไปส่งเสริม  
การจ้างงานในชุมชน  

หรือพัฒนาชุมชนต่อไป

นำามาใช้ 
ดำาเนินธุรกิจต่อไป

กำาไร

70 30
กำาไร
ร้อยละ

กำาไร
ร้อยละ
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ตลาดจําหน่ายสินค้าปลอดภัย ณ โรงงานนํ้าตาลมิตรผล จ.สุพรรณบุรี

การพัฒนาชุมชนด้านอื่นๆ

โครงการ “มิตรผลคัพ” 
ส่งเสริมและพัฒนาการ

กีฬาของเยาวชน 
รอบพื้นที่โรงงาน 

กลุ่มมิตรผล 

โครงการ 
ตลาดนัด 

สีเขียว

โครงการ  
“ค่ายศิลปะมิตรผล” 

ปลูกจิตส�านึก 
ให้เยาวชนรัก 

และหวงแหนชุมชน 
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6 เส้นทางความดี 
มิตรอาสา  

RUN FOR YOU 
2019

โครงการโรงเรียน
ร่วมพัฒนา  

(Partnership School) 
พัฒนาระบบการศึกษา 
ผ่านการบริหารโรงเรียน 

ร่วมกับสถานศึกษา 

โครงการทวิภาคี 
กลุ่มมิตรผล 

พัฒนาเยาวชน 
และมาตรฐานวิชาชีพ 

ผ่านการให้ทุนการศึกษา 
และพัฒนาหลักสูตร 
การเรียนการสอน
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เราตระหนักดีว่า พนักงานเป็นปัจจัยท่ีสำาคัญในความสำาเร็จและการยกระดับขีดความสามารถขององค์กร จึงได้มีการ 

กำาหนดกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ซึ่งประกอบด้วยการเพิ่มผลิตภาพพนักงาน การเสริมสร้าง 

ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร การพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานสู่ระดับสากล การเพ่ิม

ประสิทธิภาพองค์กร รวมท้ังการยกระดับมาตรฐานและการบริหารในงานทรัพยากรบุคคล

การบริหารจัดการพนักงาน

 พนักงานหญิง
 พนักงานชาย

จำานวนพนักงาน 
ทั้งหมด

7,941 คน

75.41%

24.59%

อัตราการจ้างงานผู้พิการของกลุ่มมิตรผลปี 2562

ทำางานในองค์กร

33 คน

ทำางานในชุมชน

54 คน

จัดตั้งชมรมผู้พิการ
5 ชมรม มีสมาชิก

661 คน

มีการจ้างงาน 
ผู้พิการทั้งสิ้น

87 คน

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
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เรามีการเตรียมความพร้อมพนักงานในยุค Digital Transformation จึงได้มีการจัดทำาหลักสูตรเฉพาะ 

ของกลุ่มมิตรผล เพื่อเตรียมความพร้อม และยกระดับการเรียนรู้สู่ Digital Transformation ดังนี้

การพัฒนาพนักงานของกลุ่มมิตรผล

On-Line
การเรียนผ่าน Online ได้ทุกที่ ทุกเวลา
กับทักษะและ Content ที่หลากหลาย

ทั้งในและต่างประเทศ

Front-Line
การเข้าถึงคลังข้อมูลและเอกสาร

ความรู้ระดับโลก

Bee-Line
สามารถแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญ
วิทยากร ทั้งในและต่างประเทศ In-Line

รูปแบบการเรียนแบบ  
Virtual Learning  
กับวิทยากรชั้นนำา 

ที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง

1

3

4
2
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เราได้ให้ความสำาคัญกับการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนในการเป็นส่วนหน่ึงของจรรยาบรรณมิตรผล ตลอดจน 

ส่งเสริมจรรยาบรรณคู่ค้ามิตรผล เพราะบริษัทเช่ือว่า การเคารพต่อสิทธิมนุษยชนเป็นหนึ่งในพื้นฐาน 

ของการดำาเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างย่ังยืน จึงได้นำากระบวนการตรวจสอบ 

สิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD) มาเป็นกรอบในการบริหารจัดการ

ด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งในส่วนของบุคลากรกลุ่มมิตรผล  

คู่ค้า (ชาวไร่ ผู้รับเหมา ลูกค้า) และผู้ร่วมธุรกิจ โดยมีขั้นตอนบริหารจัดการ ดังนี้

การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มมิตรผล

กระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
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นอกจากนัน้ยังได้ใหค้วามสำาคัญด้านสทิธเิดก็ โดยบริษัทไดบู้รณาการดา้นสทิธเิดก็ใหอ้ยู่ในแนวทางปฏบิติัการ

ดำาเนินงานทางธรุกจิ และสอดคล้องหลักปฏบิติัทางธรุกจิ (Children’s Rights and Business Principles: 

CRBP) ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบันผ่านการดำาเนินงานการสนับสนุนด้านสิทธิเด็ก ดังนี้

ให้การสนับสนุนการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ จัดมุมนมแม่ให้ในห้องพยาบาล มอบทุนการศึกษาให้บุตรหลานพนักงานที่เรียนดีในระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี

กลุ่มมิตรผลร่วมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เข้าถึงการศึกษาไทย
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เราคำานึงถึงความสำาคัญในเ ร่ืองความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อม  

(Security, Safety, Occupational Health and Environmental: SSHE) เปน็อย่างมากในการดำาเนนิธรุกจิ 

เพราะบริษัทเห็นความสำาคัญของทุกชีวิตทั้งพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มีส่วนได้เสีย โดยมุ่งหวังให้อุบัติเหตุ 

เป็นศูนย์ เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสีย รวมทั้งผลกระทบการดำาเนินธุรกิจ บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ปรับปรุง  

และยกระดบัสมรรถนะดา้นความมัน่คง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อมใหด้ย่ิีงข้ึนอย่างต่อเนือ่ง 

เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรชั้นนำาระดับโลก (World Class Organization)

เรายังได้มีการเก็บสถิติของพนักงานและผู้รับเหมากลุ่มมิตรผลเป็นประจำาทุกเดือนจากคณะกรรมการ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน โดยบริษัทตั้งเป้าหมายอัตราการบาดเจ็บ

ถึงข้ันหยุดงานเป็นประจำาทุกปี และมีระบบการรายงานผลการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยเทียบกับ 

เป้าหมายดังกล่าว

ความปลอดภัยและสุขอนามัย 

อัตราการบาดเจ็บถึงข้ันหยุดงาน (Lost-Time Injury Frequency Rate: LTIFR) 

จำานวนการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (คน)

พนักงาน 

25
ผู้รับเหมา 

10

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน
(คน/1,000,000 ชั่วโมงการทำางาน)

พนักงาน 

1.18
ผู้รับเหมา 

0.62

เป้าหมาย LTIFR
(คน/1,000,000 ชั่วโมงการทำางาน)

เป้าหมาย LTIFR
(คน/1,000,000 ชั่วโมงการทำางาน)

พนักงาน 

0.6

ผู้รับเหมา 

0.6
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Safety starts with me  
ความปลอดภัยเริ่มได้ด้วยตัวเรา
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”

อ้อย ต้นนำ้าของมิตรผล... 
เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม  

หากเราช่วยดูแลให้  
“สิ่งแวดล้อมคงอยู่”  

กลุ่มมิตรผลก็ยั่งยืนได้เช่นกัน

30 รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2562 (ฉบับย่อ)
กลุ่มมิตรผล



นำ้าถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสำาคัญอย่างย่ิงต่อการดำาเนินธุรกิจ ซ่ึงในปัจจุบันความผันผวน
ของสภาพภูมิอากาศทำาให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ทำาให้เกิดปัญหาการขาดแคลนนำ้าในหลายพื้นท่ี ซ่ึงส่งผล 
ต่อปริมาณนำ้าที่ใช้ในการทำาเกษตรกรรมและกระบวนการผลิต และอาจจะกระทบต่อการแย่งนำ้าระหว่างธุรกิจ
และชุมชน กลุ่มมิตรผลจึงให้ความสำาคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการนำ้า และได้มีการตั้งคณะกรรมการ 
จัดการนำ้าเพื่อติดตามสถานการณ์และบริหารการใช้นำ้าอย่างมีประสิทธิภาพ มีการประเมินความเสี่ยง 
ดา้นการขาดแคลนนำา้ท้ังดา้นปริมาณและคุณภาพในทุกพืน้ท่ีทีบ่ริษัทมกีารดำาเนินธรุกจิทกุป ีเพือ่หารือแนวทาง 
การจัดการนำ้าร่วมกันให้เพียงพอกับความต้องการในการดำาเนินธุรกิจและความต้องการของชุมชน

กลุม่มติรผลมกีารดำาเนนิโครงการตา่งๆ เพือ่ใหก้ารใช้นำา้เป็นไปอยา่งมีประสทิธภิาพและบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การบริหารจัดการน�้า

ผลการลดปริมาณการใช้นำ้าจากแหล่งนำ้า

การสำารองนำ้าดิบจากนำ้าฝน  
เพื่อลดการใช้นำ้าจากแหล่งนำ้าธรรมชาติ

การลดการใช้นำ้า (Reduce) การนำานำ้าที่ใช้แล้วมาใช้ซำ้า (Reuse) 

การประเมินการใช้นำ้าตลอดวัฏจักรชีวิต 
ของผลิตภัณฑ์ (Water Footprint)  
และการวิเคราะห์สมดุลนำ้า เพื่อหา 
กระบวนการที่สามารถลดการใช้นำ้าได้

การนำานำ้าที่ใช้แล้วมาปรับปรุงคุณภาพนำ้า 
เพื่อใช้ซำ้า (Recycle) 

สัดส่วนปริมาณการใช้นำ้าจากแหล่งนำ้าต่อรายได้
ของกลุ่มมิตรผล (ล้านลิตรต่อล้านบาท)

0

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

2559*

0.1698

2560**

0.1563

2561**

0.3688

2562**

0.3592
เป้าหมายปี 2562  

ลดปริมาณการใช้นำ้าจากแหล่งนำ้า 
ต่อรายได้องค์กร 

จากปี 2561 ลดลงร้อยละ

(0.3504 ล้านลิตร 
ต่อล้านบาท)

5
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เรามุ่งม่ันบริหารจัดการพลังงานและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยได้มีการดำาเนินงานด้วยการ
ใช้แนวทางของมาตรฐาน ISO 50001 มาช่วยยกระดับการบริหารจัดการพลังงานและการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ มีการรณรงค์การตัดอ้อยสด และสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรชาวไร่ มีการจัดตั้ง 
คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อดำาเนินงานด้านบริหารจัดการพลังงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

นอกจากนั้นแล้วกลุ่มมิตรผลยังส่งเสริมสังคมคาร์บอนตำ่า (Low Carbon Society) ด้วยการขายคาร์บอน
เครดิตจำานวน 327,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
ท่ีสนใจจะชดเชยคาร์บอน (Carbon Offset) เพื่อทำาให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับศูนย์ ซ่ึงเป็นกลไก 
ท่ีสำาคัญที่กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ตลอดจนสนับสนุนนโยบาย
รัฐบาลท่ีต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยปัจจุบันกลุ่มมิตรผลมีปริมาณคาร์บอนเครดิตที่ได้รับ
การรับรองโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. รวม 930,000 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ 

การบริหารจัดการพลังงานและ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โครงการอนุรักษ์พลังงาน

29 โครงการ

ลดการใช้พลังงาน

137 ล้านเมกะจูล

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

684,000
Tonnes C02e

ลดค่าใช้จ่าย

28 ล้านบาท

โครงการผลิตพลังงานชีวมวล
โดยมิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ 

(ด่านช้าง) (ส่วนที่ 2) 

โครงการผลิตพลังงานชีวมวล 
โดยพาเนล พลัส 
ไบโอ-เพาเวอร์ 

โครงการผลิตพลังงานความร้อน 
จากชีวมวลขนาด 133.6 MW  

โดยมิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์  
ภูเขียว (ส่วนที่ 2) 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 
พลังงานร่วมขนาด 45 MW  
โดยมิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์  

(กุฉินารายณ์)

Carbon Credit
930,000
Tonnes CO2
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เรามุ่งมั่นที่จะดำาเนินธุรกิจโดยเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมนำาหลัก 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle)  

มาใช้ ในการบริหารจัดการวัสดุ ท่ี ไ ม่ ใ ช้แล้ว ทำาให้ลดการใช้วัตถุดิบ และลดปริมาณการส่งวัสดุ  

ที่ไม่ใช้แล้วไปกำาจัดควบคู่กับการให้ความสำาคัญต่อปัญหาขยะพลาสติก ซึ่งเป็นปัญหาท่ีสำาคัญที่กระทบต่อ

ระบบนเิวศในปจัจบุนั นอกจากนีก้ลุม่มติรผลยงัมกีารลดปรมิาณการใชบ้รรจุภณัฑพ์ลาสตกิแบบใชค้รัง้เดียว

แล้วท้ิง (Single-Use Plastic Packaging) การส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ (Compostable 

Packaging) อีกด้วย

กลุ่มมติรผลพฒันาเทคโนโลยีบรรจภัุณฑท์ีต่อบสนองแนวคิด

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจาก

กระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ BioPBS (Bio-Based  

Polybutylene Succinate) ที่ทำาจากข้าวโพดในบรรจุภัณฑ์ 

นำา้ตาลออ้ยธรรมชาติ ซึง่บรรจภุณัฑน์ีส้ามารถย่อยสลายได้

ตามธรรมชาตภิายในระยะเวลาแค่ 6 เดอืน และไมท่ิง้สารตกค้าง 

ต่อสิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

บรรจุภัณฑ์พลาสติก
แบบใช้ครั้งเดียว

บรรจุภัณฑ์พลาสติก
แบบใช้ครั้งเดียว

แท็งก์คาร์บรรจุผลิตภัณฑ์นำ้าเชื่อม

แท็งก์คาร์บรรจุผลิตภัณฑ์นำ้าตาลทราย

ลดการใช้
ถุงบรรจุภัณฑ์พลาสติกได้

ลดการใช้
ถุงบรรจุภัณฑ์พลาสติกได้

183
ล้านถุง

60
ล้านถุง
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เราให้ความสำาคัญในการบริหารจัดการคุณภาพอากาศ เนื่องจากในกระบวนการผลิตอาจก่อให้เกิดมลสาร 

ทางอากาศ โดยเฉพาะการฟุ้งกระจายของฝุ่นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพนักงานและชุมชนโดยรอบ  

ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เราจึงมุ่งม่ันในการจัดทำามาตรการต่างๆ และดำาเนิน

โครงการจัดการคุณภาพอากาศทั้งภายในและบริเวณโดยรอบโรงงาน เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพอากาศ 

เป็นไปตามมาตรฐานกำาหนด รวมท้ังไดน้ำานวัตกรรมและเทคโนโลยีขัน้สงูมาพฒันาระบบควบคุมคุณภาพอากาศ 

ของบริษัทให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

การควบคุมฝุ่นจากบริเวณจัดเก็บชานอ้อย  

เช่น สเปรย์นํ้าเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของชานอ้อย และติดตั้งที่ครอบสะพานลําเลียงชานอ้อย

การจัดการคุณภาพอากาศ
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แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD

นอกจากน้ัน บริษัท พาเนล พลัส จำากัด ยังได้นำาแบบจำาลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD มาประยุกต์ใช้

เพื่อประเมินการแพร่กระจายมลสารทางอากาศ ซึ่งทำาให้บริษัทสามารถวางแผนควบคุมอัตราการระบาย 

มลสารทางปล่อง จัดทำามาตรการป้องกัน และเฝ้าระวังการระบายมลสารทางอากาศในช่วงเวลาที่ลมเปลี่ยน

ทศิทางไดด้ย่ิีงขึน้ รวมท้ังสามารถวางแผนการทำามวลชนสมัพนัธ ์และการลงพืน้ทีส่ำารวจผลกระทบแบบเชิงรุก 

เพื่อนำาผลสำารวจมาควบคุมการปล่อยมลสารจากโรงงานได้อีกด้วย
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นวัตกรรม
คือ 

แรงขับเคลื่อนที่สำาคัญ

 “
”
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“สร้างคุณค่า สร้างอนาคตท่ีย่ังยืน” ต้องอาศยันวตักรรมเป็นตวัขับเคล่ือนทีส่ำาคัญ กลุ่มมิตรผลจงึสนับสนนุ

การสร้างสรรค์นำางานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ เพื่อสร้างความมั่นคงและยกระดับอุตสาหกรรมอ้อย นำ้าตาล 

และอุตสาหกรรมชีวภาพ โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้

นวัตกรรม

นวัตกรรมการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

นวัตกรรม
ทางธุรกิจ

นวัตกรรมกระบวนการ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 

คุณวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจนํ้าตาล
ประเทศไทย พลังงาน และธุรกิจใหม่  
(คนที่ 2 จากซ้าย) จับมือคุณเสนาธิป  
ศรีไพพรรณ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี ในความ
ร่วมมือด้านซัพพลายเชน โซลูชัน 
บริการด้านการบริหารจัดการเงิน 
รวมถึงการบริหารจัดการธุรกิจแบบ
ครบวงจร

ขยายพันธุ์อ้อย 
พันธุ์ใหม่ภายใต้ 

โครงการ Meiosi 
Seeding  

Technology

มิตรผลนํ้าตาล
อ้อยธรรมชาติ 

ในบรรจุภัณฑ์ใหม่

พนักงานที่ชนะการ
ประกวด Mitr Phol  
Best Innovation 

Awards ศึกษาดูงาน
ประเทศเกาหลีใต้

37รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2562 (ฉบับย่อ)
กลุ่มมิตรผล



ติดต่อสอบถามข้อมูล
ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ด้านบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน

กลุ่มมิตรผล เลขที่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 3 

ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทร. +66 2794 1651 





กลุมมิตรผล
2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร ชั้น 3
ซอยสุข�มว�ท 2 ถนนสุข�มว�ท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท +66 2794 1000 โทรสาร +66 2656 8494
www.mitrphol.com

Membership
No. 106471

เ ติ บ โ ต แ ล ะ ก้ า ว ไ ป สู่
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ห มุ น เ วี ย น 

ด้ ว ย กั น
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ก ลุ ม มิ ต ร ผ ล

Sugar

Sugar

เ ติ บ โ ต แ ล ะ ก้ า ว ไ ป สู่
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ห มุ น เ วี ย น 

ด้ ว ย กั น
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