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กลุ ่ ม มิ ต รผล

การขับเคลื่อนธุรกิจของกลุ่มมิตรผลให้เติบโตและยั่งยืน
เกิดจากการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาในทุกมิติไม่ว่าด้านสิ่งแวดล้อม สังคม หรือเศรษฐกิจ
อีกทั้งให้ความสำ�คัญในการดูแล รับผิดชอบ และรักษาความสัมพันธ์อันดี
ต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายใต้คำ�ว่าเป็น “มิตร”
กว่า 60 ปีทกี่ ลุม่ มิตรผลได้ดำ� เนินกิจการบนเส้นทางอุตสาหกรรม
อ้อยและน�้ำตาลเคียงคู่วิถีชีวิตของคนไทยด้วยแนวคิด “เปลี่ยนสิ่ง
ไร้ค่า...เป็นสิ่งที่มีคุณค่า” (From Waste to Value) เราได้เล็งเห็นถึง
คุณค่าในการพัฒนาสิ่งที่เหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จนก่อให้เกิด
ธุรกิจต่างๆ ต่อยอดจากน�ำ้ ตาลไปเป็นธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ ไฟฟ้าชีวมวล
เอทานอล ปุ๋ย ซึ่งการด�ำเนินธุรกิจทั้งหมดนั้นล้วนให้ความส�ำคัญ
กับการด�ำเนินงานที่ “เป็นมิตร” กับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องเสมอมา
กลุม่ มิตรผล “เป็นมิตร” ต่อทุกสิง่ ตลอดห่วงโซ่มลู ค่า โดยการผลิต
เราส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพด้วยการใช้เครือ่ งจักรทีม่ ี
ประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ด้านการ
พัฒนาชาวไร่อ้อยซึ่งเป็นผู้ปลูกวัตถุดิบที่สำ�คัญของธุรกิจ เราจัดให้มี
การอบรมส่งเสริมความรูเ้ ทคโนโลยีและการบริหารจัดการไร่ในโครงการ
Mitr Phol ModernFarm ซึ่งเป็นการนำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
เพือ่ รองรับปัญหาการขาดแคลนแรงงานและสังคมผูส้ งู วัย อีกทัง้ ยังช่วย
ให้ชาวไร่อ้อยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ได้อ้อยที่มีคุณภาพ มีรายได้ที่มั่นคง
ซึ่งกลุ่มมิตรผลเองนั้นได้เห็นคุณค่าและให้ความสำ�คัญกับชาวไร่อ้อย
ตลอดมา และในปีนกี้ ลุม่ มิตรผลได้นอ้ มนำ�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชมาริเริม่ โครงการ
“ทำ�ตามพ่อ ปลูกเพ(ร)าะสุข” พร้อมตั้งเป้าหมายการสร้างศูนย์
ปลูกเพ(ร)าะสุข 70 แห่ง ร่วมกับเกษตรกรชาวไร่อ้อยในพื้นที่ชุมชน
ใกล้เคียงโรงงาน
กลุ่มมิตรผลเริ่มต้นมาจากอุตสาหกรรมในครัวเรือนขนาดเล็ก
จนพัฒนาสูผ่ ผู้ ลิตและส่งออกน�ำ้ ตาลอันดับ 1 ของประเทศและอันดับ
ที่ 4 ของโลก พนักงานของกลุ่มมิตรผลในประเทศไทยมีจ�ำนวน
กว่า 8,000 คนในปัจจุบัน เราใส่ ใจดูแลเสมือนคนในครอบครัว
มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน และมีโครงสร้างต่างๆ

เพือ่ สร้างบรรยากาศให้ผบู้ ริหารและพนักงานได้เข้าใจและใกล้ชดิ กัน
มากขึ้น จนได้รับรางวัลสุด ยอดนายจ้า งดีเด่นแห่งประเทศไทย
ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 หรือ The Best Employer 2017 ที่จัดขึ้นโดย
บริษั ท เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) จ�ำกัด มาอย่างต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 2 ส่วนการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้านั้น เรา
เลื อ กสรรและพั ฒ นาคุ ณ ภาพสิ น ค้ า และบริ ก ารให้ ต รงกั บ ความ
ต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด โดยเราให้ความส�ำคัญกับการค้นคว้า
วิจัยเพื่อสร้างการพัฒนาธุรกิจให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า ด้วยการริเริ่มการด�ำเนินงานในอุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย จ.ปทุมธานี เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
(Co-Creation) นอกจากนั้ น ยั ง มี ก ารวิ จั ย และพั ฒ นาน�้ ำ ตาล
ชนิดพิเศษต่างๆ การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรม
เอทานอลไปสู่การผลิตปุ๋ยคุณ ภาพสูง และผลิตภัณฑ์ไ ม้เคลือบ
เมลามีน เป็นต้น ส�ำหรับชุมชนนั้น เราได้มีการส่งเสริมการพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชน และต่อยอด
ให้เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ซึ่งในปีนี้เราเน้นการสร้างคุณค่า
ร่วมกับชุมชนและยังได้มีการจัดตั้งฝ่ายกิจการเพื่อสังคม เพื่อพัฒนา
มาตรฐานสิ น ค้ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ กั บ ชุ ม ชน และสร้ า งช่ อ งทาง
การตลาด รวมทั้ ง ยั ง มี ก ารร่ ว มรั บ ฟั ง ความต้ อ งการของชุ ม ชน
เพื่อร่วมกันสร้างสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้น
การขับเคลื่อนธุรกิจของกลุ่มมิตรผลให้เติบโตและยั่งยืนเกิด
จากการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาในทุกมิติไม่ว่าด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม หรือเศรษฐกิจ อีกทั้งให้ความสำ�คัญในการดูแล รับผิดชอบ
และรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ภายใต้คำ�ว่าเป็น “มิตร” และในวันนี้กลุ่มมิตรผลพร้อมที่จะร่วม
“สร้ า งคุ ณ ค่ า สร้ า งอนาคต” ให้ กั บ สั ง คมและประเทศไทย
อย่างยั่งยืน

กฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มมิตรผล
รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2560
กลุ ่ ม มิ ต รผล
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รู้จักมิตรผล
วิสัยทัศน์และปรัชญาองค์กร
วัฒนธรรมองค์กร
ทิศทางเชิงกลยุทธ์
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มมิตรผล
ผลการดำ�เนินงานเชิงเศรษฐกิจ
ห่วงโซ่มูลค่าของกลุ่มมิตรผล
ความภูมิใจของกลุ่มมิตรผล
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มมิตรผล
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มมิตรผล
การมีส่วนร่วมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2560
กลุ ่ ม มิ ต รผล
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รู้จักมิตรผล (102-1)

8

วิสัยทัศน์และปรัชญาองค์กร
วิสัยทัศน์

ปรัชญาองค์กร (102-16)

เราจะเป็นบริษัทชั้นนำ�ระดับโลก

ในอุตสาหกรรมนา้ํ ตาลและ Bio-based
โดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีร่วมกับ
การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
เพื่อสร้างคุณค่า สร้างอนาคตให้สังคม

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

เชื่อในคุณค่าของคน

ที่ มิ ต รผล เราทุ ก คนมุ่ ง ผลิ ต
สิ น ค้ า คุ ณ ภาพมาตรฐานสู ง
แก่ผู้บริโภค ด้วยการดำ�เนินงาน
อย่ า งเอาใจใส่ ตั้ ง แต่ ขั้ น ตอน
เริ่มต้นจนกระบวนการสุดท้าย
ของการผลิตและส่งมอบถึงมือ
ลูกค้า

ที่มิตรผล เราทุกคนเชื่อว่า คน
เป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของ
องค์ ก ร ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
บุคลากรทุกคนให้มีความรอบรู้
ในงานทีท่ �ำ อีกทัง้ ยังสามารถนำ�
ความรู้ ประสบการณ์มาผนึกรวม
เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อสร้างพลัง
ที่แข็งแกร่งให้กับองค์กร

ตัง้ อยู่ในความเป็นธรรม

รับผิดชอบต่อสังคม

ทีม่ ติ รผล เราทุกคนมุง่ มัน่ ดำ�เนิน
ธุรกิจอย่างเทีย่ งธรรม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ ด้วยพันธสัญญา
ที่ จ ะมอบประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ผู้
เกีย่ วข้องทุกกลุม่ คน ไม่วา่ จะเป็น
พนักงาน ชาวไร่อ้อย ผู้ค้าร่วม
ลูกค้า หรือผู้บริโภค

ทีม่ ติ รผล เราทุกคนพัฒนาธุรกิจ
ควบคู่กับการพัฒนาชุมชนและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม เพราะเชื่ อ ในการ
“ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ” ที่ต่างต้อง
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน
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วัฒนธรรมองค์กร (102-16)
กลุ่มมิตรผลมีวัฒนธรรมองค์กรซึ่งเป็น
พื้ น ฐานสำ � คั ญ ที่ ใ ช้ เ ป็ น แนวทางในการ
ทำ�งาน โดยวัฒนธรรมองค์กรนั้นมีความ
เชื่ อ มโยงกั บ กลยุ ท ธ์ ข ององค์ ก ร เพื่ อ ที่ จ ะ
นำ � องค์ ก รไปสู่ ค วามเติ บ โต และช่ ว ยให้
พนั ก งานสามารถพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
ตนเอง ปรับตัวได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
การแข่งขัน และยังเป็นปัจจัยสำ�คัญที่จะช่วย
ให้เราขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความเป็นมิตร
ที่ยั่งยืน โดยวัฒนธรรมองค์กรนั้นประกอบ
ไปด้วย 5 ส่วนสำ�คัญ ดังนี้

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
(Excellence)

ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม
ขยัน และอดทน (Integrity)

มุง่ มัน่ ปฏิบตั งิ าน และพัฒนางานให้ ได้ผลสำ�เร็จ
ทีด่ เี ลิศอย่างมืออาชีพในทุกๆ ด้าน เพือ่ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

ยึดมั่นในคุณธรรม สุจริตและซื่อตรง โปร่งใส
ใส่ใจ และดูแลจริยธรรมของสังคมรอบข้าง
รวมทั้ ง ยึ ด มั่ น ในกฎระเบี ย บของบริ ษั ท และ
กฎหมาย

จริงใจและเชื่อถือได้
(Trustworthiness)

ใส่ใจและรับผิดชอบต่อสังคม
(Care & Accountability)

สรรค์สร้างนวัตกรรม
(Innovation)

มีความจริงใจ ยึดมั่นในพัน ธสัญญา และ
ตอบสนองความต้ อ งการของทุ ก ส่ ว นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อถือ ไว้วางใจ
และศรัทธา

สำ�นึก ใส่ใจ ดูแล และรับผิดชอบต่อทุกส่วน
ที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน ตั้งแต่ชาวไร่ ชุมชน
สังคม สิง่ แวดล้อม คูค่ า้ และพนักงานมิตรผล
ตามแนวคิด “ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ”

กล้าคิดนอกกรอบ ไม่กลัวความผิดพลาด
ล้มเหลว แสวงหาแนวคิดใหม่ๆ นวัตกรรม
ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ พัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์
ใหม่ หรือเพิ่มมูลค่าของสินค้าที่มีอยู่ เพื่อ
ก่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
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รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2560
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ทิศทางเชิงกลยุทธ์ (102-15)

การเติบโตที่ยั่งยืน
(Sustainable Growth)
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนา
น�้ำตาลและผลิตผลพลอยได้ ให้มีมูลค่าเพิ่ม
สู ง ขึ้ น และสร้ า งความร่ ว มมื อ ร่ ว มกั น กั บ
ผู้มีส่วนได้เสียโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ
มีการบริหารความเสี่ยง

สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
(Competitiveness)

การเกษตรและการผลิตสมัยใหม่
(Modern Farming and
Manufacturing)

สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ เ อื้ อ ต่ อ การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม และใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดา้ นสารสนเทศมาเพิม่ ประสิทธิภาพ
และควบคุมต้นทุน และเข้าร่วมกับพันธมิตร
ระดับโลกเพื่อเข้าถึงเทคโนโลยี

ส่ ง เสริ ม การท�ำไร่ แ บบสมั ย ใหม่ (Modern
Farming) ได้แก่ การบริหารจัดการน�้ำ การ
พัฒนาพันธุ์อ้อย และระบบการขนส่งอ้อย
เข้าโรงงาน ตลอดจนพัฒนาการผลิตให้ ได้
มาตรฐานระดับโลก

Sugar

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2560
กลุ ่ ม มิ ต รผล
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ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มมิตรผล (102-2)
ความเป็นมาของกลุ่มมิตรผล

“มิตรผล...ผลผลิตทีม่ าจากมิตร” กำ�นันท้องถิน่ ผูเ้ ป็นหนึง่ ในมิตรของ
กลุม่ มิตรผลช่วยตัง้ ชือ่ ให้ “กลุม่ มิตรผล” ซึง่ ได้ถอื กำ�เนิดครัง้ แรกในปี
พ.ศ. 2489 ที่ต�ำบลกรับใหญ่ อ�ำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยเริ่ม
จากอุตสาหกรรมในครัวเรือนขนาดเล็กที่ผลิตน�้ำเชื่อมเข้มข้นส่งขาย
ให้โรงงานผลิตน�้ำตาลทราย และก้าวสู่การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม
โรงงานที่สามารถผลิตน�้ำตาลทรายได้เองในปี พ.ศ. 2499 และได้
ขยายกิจการโรงงาน เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มมิตรผลนั้นให้ความส�ำคัญของกิจการตั้งแต่
ฐานรากของการผลิตด้วยงานวิจัยเพื่อพัฒนาตั้งแต่ต้นน�้ำถึงปลายน�้ำ
รวมทั้งการสร้างคุณค่าให้กับของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต
ส่งผลให้กว่า 60 ปีในการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มมิตรผลสามารถผลิต
น�้ำตาลได้เป็นอันดับ 1 ของประเทศ และเป็นอันดับ 4 ของโลก และ
สามารถขยายกิจการต่อเนือ่ งทัง้ ในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศออสเตรเลีย และ
สหรัฐอเมริกา

Sugar

Sugar

Sugar

2489
กลุมมิตรผลถือกำเนิด
ขึ้นเปนครัง้ แรกทีต่ ำบล
กรับใหญ อำเภอบานโปง
จังหวัดราชบุรี โดยเริ่มจาก
อุตสาหกรรมครัวเรือน
ขนาดเล็กทีผ่ ลิตน้ำเชือ่ ม
เขมขนสงขายใหโรงงาน
ผลิตน้ำตาลทราย

2499

2526

กาวสูการเปนโรงงานน้ำตาลทราย
ครัง้ แรกภายใตชอ่ื “หางหุน สวนจำกัด
โรงงานน้ำตาลมิตรผล”

กอตั้งโรงงานน้ำตาล
มิตรภูเขียว อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ

กอตั้งโรงงานน้ำตาลมิตรผล
อำเภอดานชาง
จังหวัดสุพรรณบุรี
กอตั้งธุรกิจปารติเกิลบอรด
ขึ้ นเปนครั้งแรก

2552

กอตั้งโรงไฟฟาชีวมวล
ที่เมืองฝูหนาน
โรงไฟฟาชีวมวล
จากชานออยแหงแรก
ของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

2533

กอตัง้ โรงงานผลิตเอทานอล
มิตรผล ไบโอฟูเอล
ที่อำเภอดานชาง
จังหวัดสุพรรณบุรี

2553

2550

2549

กอตั้งโรงงานผลิตเอทานอล
ที่อำเภอแมสอด จังหวัดตาก
(โครงการรวมทุนกับบริษัท
ผาแดงอินดัสตรี จำกัด
(มหาชน) และ บริษัท
ไทยออยล จำกัด (มหาชน)

กอตั้งโรงงานผลิตเอทานอล
มิตรผล ไบโอฟูเอล
ที่อำเภอกุฉินารายณ
จังหวัดกาฬสินธุ
ขยายการลงทุนธุรกิจน้ำตาล
สูแขวงสะหวันเขต
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

Sugar

2554
กอตั้งโรงไฟฟาชีวมวลจากชานออย
แหงแรกในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
กอตั้งโรงไฟฟาชีวมวล มิตรผล
ไบโอ-เพาเวอร ทีอ่ ำเภอกุฉนิ ารายณ
จังหวัดกาฬสินธุ
12

Sugar

2555
กอตั้งโรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
กอตั้งโรงไฟฟาชีวมวลมิตรผล ไบโอ-เพาเวอร
ที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ขยายการลงทุนธุรกิจน้ำตาลสูร ฐั ควีนสแลนด
ประเทศออสเตรเลีย

Sugar

2536
ขยายการลงทุนธุรกิจน้ำตาล
สูมณฑลกวางสี
สาธารณรัฐประชาชนจีน

Sugar

2538
กอตั้งโรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน
Sugar

2540
กอตั้งโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ
อำเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ

2548
กอตั้งโรงงานผลิตเอทานอล
มิตรผล ไบโอฟูเอล
ที่อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

กอตัง้ โรงงานน้ำตาลสิงหบรุ ี
อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี

2545

กอตั้งบริษัทมิตรผลวิจัยพัฒนาออย
และน้ำตาล จำกัด อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ

กอตั้งโรงไฟฟาชีวมวลมิตรผล
ไบโอ-เพาเวอร
ที่อำเภอดานชาง
จังหวัดสุพรรณบุรี และที่
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

Sugar

2557

2558

กอตั้งศูนยนวัตกรรมและ
การวิจยั แหงที่ 2 ณ อุทยาน
วิทยาศาสตรประเทศไทย
จังหวัดปทุมธานี

กอตั้งโรงงานผลิตปุยผสม
คุณภาพสูงรวมกับบริษัท
ศักดิ์สยาม จำกัด
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

กอตั้งโรงงานรีไฟเนอรี
ระบบอัตโนมัติ
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแกน

กอตั้งโรงงานผลิตยีสตสำหรับ
อาหารสัตว อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ

2559
รวมทุนกับ Dynamic
Food Ingredients (DFI)
สหรัฐอเมริกา
พัฒนาและผลิตสารให
ความหวานจากธรรมชาติ
ที่มีแคลอรีต่ำ เชน
อีริทริทอล (Erythritol)
และไซลิทอล (Xylitol)

2560
รวมทุนกับ Olam International
พัฒนาโรงงานน้ำตาลรีไฟน
ทีเ่ มืองบริทา ห ประเทศอินโดนีเซีย
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โดยปัจจุบันกลุ่มมิตรผลมีธุรกิจ 8 สายธุรกิจ ดังนี้ (102-7)
1. ธุรกิจน�้ำตาลในประเทศ
เป็นธุรกิจหลักของกลุม่ มิตรผล โดยให้ความส�ำคัญตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ ด้วยการสนับสนุนการวิจยั และพัฒนาการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการ
ไร่อ้อย ควบคู่กับการส่งเสริมการปลูกอ้อยในชุมชนอย่างยั่งยืน และการรับซื้ออ้อยจากเกษตรกรอย่างเป็นธรรม เพื่อน�ำมาผลิตน�้ำตาล
หลากหลายประภท ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายและแตกต่าง โดยในปัจจุบันกลุ่มมิตรผลมีโรงงานน�้ำตาลใน
ประเทศทั้งสิ้น 6 โรงงาน มีรายละเอียด ดังนี้

ก�ำลังการผลิตของโรงงานน�้ำตาลภายในประเทศ (102-2) (102-4) (102-7)
ก�ำลังการหีบอ้อย (ตัน/วัน)

ก�ำลังการผลิตน�้ำตาลทรายขาวบริสุทธ์* (ตัน/วัน)

น้ำตาลบร�สุทธิ์
Refined Sugar

โรงงานน�้ำตาลมิตรผล
จ.สุพรรณบุรี
โรงงานน�้ำตาลสิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี
โรงงานน�้ำตาลมิตรภูเขียว
จ.ชัยภูมิ
โรงงานน�้ำตาลมิตรภูเวียง
จ.ขอนแก่น
โรงงานน�้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์
จ.กาฬสินธุ์
โรงงานน�้ำตาลมิตรภูหลวง
จ.เลย

49,000
15,000
40,000
36,000
32,000
20,000

โรงงานน�้ำตาลมิตรผล
จ.สุพรรณบุรี
โรงงานน�้ำตาลสิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี
โรงงานน�้ำตาลมิตรภูเขียว
จ.ชัยภูมิ
โรงงานน�้ำตาลมิตรภูเวียง
จ.ขอนแก่น
โรงงานน�้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์
จ.กาฬสินธุ์
โรงงานน�้ำตาลมิตรภูหลวง
จ.เลย

1,600
670
1,600
2,000
800
0

รวม 215,000
หมายเหตุ : * ก�ำลังการผลิตของน�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ หมายถึง ก�ำลังการผลิตของน�้ำตาลทรายขาว น�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ และน�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์พิเศษ
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รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2560
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2. ธุรกิจน�้ำตาลในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
กลุม่ มิตรผลได้ขยายฐานการผลิตสูส่ าธารณรัฐประชาชนจีน
ด้วยการร่วมทุนกับโรงงานน�ำ้ ตาลในมณฑลกวางสีในนามบริษัท
Guangxi Nanning East Asia Sugar Co., Ltd. ซึ่งปัจจุบันกลุ่ม
มิตรผลมีโรงงานน�้ำตาล 6 แห่งในมณฑลกวางสี นับได้ว่าเป็น
ผู้ผลิตน�้ำตาลรายใหญ่อันดับที่ 2 ของจีน ด้วยก�ำลังการหีบอ้อย
กว่า 10 ล้านตันอ้อยต่อปี หรือคิดเป็นผลผลิตน�้ำตาลประมาณ
1.3 ล้านตันต่อปี

3. ธุรกิจน�้ำตาลในประเทศอาเซียน
ธุรกิจน�้ำตาลในสาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว
(สปป.ลาว) มีโรงงานน�้ำตาล 1 แห่งในแขวงสะหวันเขต ด้วย
ก�ำลังการหีบอ้อยประมาณ 500,000 ตันอ้อยต่อปี คิดเป็น
ผลผลิตน�้ำตาลประมาณ 72,000 ตันต่อปี โดยน�้ำตาลที่ผลิตได้
ส่วนใหญ่ส่งไปจ�ำหน่ายยังประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป

4. ธุรกิจน�้ำตาลในประเทศออสเตรเลีย
กลุม่ มิตรผลเข้าไปลงทุนในบริษัท MFS Sugar รัฐควีนส์แลนด์
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตน�้ำตาลรายใหญ่ของออสเตรเลียที่มีก�ำลัง
การหีบอ้อยกว่าปีละ 4.7 ล้านตัน คิดเป็นผลผลิตน�้ำตาล
ประมาณ 500,000 ตันต่อปี

5. ธุรกิจพลังงาน
ธุรกิจพลังงานเป็นธุรกิจต่อเนือ่ งจากกลุม่ ธุรกิจน�ำ้ ตาล โดยน�ำ
ชานอ้อยที่เหลือจากการผลิตน�้ำตาลมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต
เป็นพลังงานไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งรวมถึงการน�ำเอากากน�้ำตาลหรือ
โมลาสมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นเพื่อผลิตเป็นเอทานอล 99.5% ใช้
เป็นส่วนผสมในน�ำ้ มันแก๊สโซฮอล์ที่ใช้ในประเทศ โดยในปัจจุบนั
กลุ่มมิตรผลมีโรงงานไฟฟ้าชีวมวลทั้งสิ้น 9 โรงงาน และมี
โรงงานเอทานอลทั้งสิ้น 5 โรงงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2560
กลุ ่ ม มิ ต รผล
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ก�ำลังการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวลภายในประเทศ (102-2) (102-4) (102-7)
กำลังการผลิตไฟฟา (MW)

โรงไฟฟาดานชาง
จ.สุพรรณบุร�

โรงไฟฟามิตรผล
ไบโอ-เพาเวอร (สิงหบรุ )�
จ.สิงหบรุ �

โรงไฟฟาภูเข�ยว
จ.ชัยภูมิ

โรงไฟฟาภูเว�ยง
จ.ขอนแกน

โรงไฟฟากาฬสินธุ
จ.กาฬสินธุ

42

103

70

68

โรงไฟฟามิตรผล
ไบโอ-เพาเวอร (ภูหลวง)
จ.เลย

โรงไฟฟากุฉินารายณ
จ.กาฬสินธุ

โรงไฟฟาแมสอด
พลังงานสะอาด
จ.ตาก

โรงไฟฟาเพาเวอร
พรอสเพค
จ.อยุธยา

116
67

45

16

รวม

537

10

ก�ำลังการผลิตเอทานอลของโรงเอทานอลภายในประเทศ (102-2) (102-4) (102-7)
กำลังการผลิตเอทานอล (ลิตร/วัน)

95 91 E20 E85

แกสโซฮอล แกสโซฮอล

95 91

แกสโซฮอล

โรงเอทานอลดานชาง
จ.สุพรรณบุร�

500,000

200,000

โรงเอทานอลกุฉินารายณ
จ.กาฬสินธุ

โรงเอทานอลแมสอดพลังงานสะอาด
จ.ตาก

รวม

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2560
กลุ ่ ม มิ ต รผล

230,000

E20 E85

โรงเอทานอลกาฬสินธุ
จ.กาฬสินธุ

200,000
320,000
16

โรงเอทานอลภูเข�ยว
จ.ชัยภูมิ

แกสโซฮอล

1,450,000

6. ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้
• โรงงานพาเนล พลัส จ.สมุทรสาคร เป็นโรงงานเคลือบปิดผิว
ด้วยกระดาษเมลามีน (Melamine Faced Chipboard)
เพื่อสร้างลวดลายและสีสันให้ทันสมัย ทนทานต่อการ
ขีดข่วน และทนความร้อนสูง โดยผ่านกระบวนการผลิต
ทันสมัย ตกแต่งลวดลายบนผิวไม้ทั้ง 2 ด้านด้วยกระดาษ
คุณภาพชนิดพิเศษ และเชือ่ มติดระหว่างเนือ้ ไม้และกระดาษ
ด้วย Melamine Resin ผ่านเครื่องอัดแรงสูงในอุณหภูมิ
150-180 องศาเซนติเกรด จนน�ำมาสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีความ
แข็งแกร่ง มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

เดิมเป็นธุรกิจต่อเนือ่ งจากกลุม่ ธุรกิจน�ำ้ ตาล โดยน�ำชานอ้อย
ที่เหลือจากการผลิตน�้ำตาลมาเป็นวัตถุดิบหลัก ต่อมาภายหลัง
พัฒนาไม้ยางพาราทีห่ มดอายุการให้นำ�้ ยางแล้วมาใช้ในการผลิต
วัสดุทดแทนไม้ทมี่ คี ณ
ุ ภาพสูงแทนชานอ้อย ซึง่ ปัจจุบนั กลุม่ มิตรผล
ได้มีโรงงานในกลุ่มวัสดุทดแทนไม้ทั้งสิ้น 2 แห่งด้วยกัน ได้แก่
• โรงงานพาเนล พลัส หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นโรงงานขนาด
ใหญ่ที่ผลิตไม้ปาร์ติเกิล ไม้เอ็มดีเอฟ และกระดาษเคลือบ
เมลามีน เพื่อเป็นวัตถุดิบส่งต่อให้โรงงานพาเนล พลัส
จ.สมุทรสาคร ปิดผิวให้เป็นแผ่นไม้เคลือบกระดาษเมลามีน
(Melamine Faced Chipboard)

ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ประกอบไปด้วยไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด
ไม้ ป าร์ ติ เ กิ ล บอร์ ด เคลื อ บเมลามี น ไม้ เ อ็ ม ดี เ อฟ และ
ไม้เอ็มดีเอฟเคลือบเมลามีน โดยมีก�ำลังการผลิต ดังนี้

ก�ำลังการผลิตของโรงงานวัสดุทดแทนไม้ (102-2) (102-4) (102-7)

ไมปารติเกิล

ไมเอ็มดีเอฟ

กระดาษ
เคลือบเมลามีน

300,000
-

300,000
-

23.5
-

(ลบ.ม./ป)

โรงงานพาเนลพลัส หาดใหญ
จ.สงขลา
โรงงานพาเนลพลัส
จ.สมุทรสาคร

(ลบ.ม./ป)

(ลาน ตร.ม./ป)

ไมปดผิว
(แผน/ป)

2,475,000
1,350,500

7. ธุรกิจปุ๋ย
เป็นธุรกิจทีเ่ น้นการพัฒนาต่อยอดของเหลือทิง้ จากกระบวนการผลิตน�ำ้ ตาล เช่น กากส่า (Vinasse) และกากหม้อกรอง (Filter Cake)
มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ โดยในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มมิตรผลมีโรงงานปุ๋ยในประเทศไทยทั้งสิ้น 2 โรง ได้แก่ โรงงานปุ๋ย
อินทรีย์ภูเขียว จ.ชัยภูมิ และโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

ก�ำลังการผลิตโรงงานปุ๋ยภายในประเทศ (102-2) (102-4) (102-7)
กำลังการผลิต (ตัน/ป)
โรงงานปุยอินทร�ยภูเข�ยว
จ.ชัยภูมิ

6,000

โรงงานปุยอินทร�ยดานชาง
จ.สุพรรณบุร�

6,000

8. ธุรกิจด้านการขนส่งและคลังสินค้า
เป็นธุรกิจที่ด�ำเนินการด้านโลจิสติกส์ ได้แก่ การให้บริการรับเข้าและจ่ายออก พื้นที่ส�ำหรับเก็บสินค้า และการบริการท่าเทียบเรือ
เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของกลุม่ มิตรผล รวมทัง้ ให้บริการกับบริษัทภายนอก ปัจจุบนั มี 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด
เทอร์มนิ ลั จ�ำกัด (มหาชน) จ.สมุทรปราการ บริษัท มิตรผลคลังสินค้า จ�ำกัด จ.สมุทรปราการ และ บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จ�ำกัด จ.ชลบุรี
รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2560
กลุ ่ ม มิ ต รผล
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การให้บริการธุรกิจขนส่งและคลังสินค้าจ�ำแนกภายในประเทศ (102-2) (102-4) (102-7)
การให้บริการ

รายละเอียด

โรงงาน/บริษัท
ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด มิตรผลคลังสินค้า
เทอร์มินัล

การให้บริการ
การรับสินค้าเข้า-จ่ายออก

350

-

350-400

125

-

150-200

330

-

1,000

1,000

-

500

30-40

-

25

จ�ำนวนท่าเทียบเรือ (ท่า)

1

1

1

หน้าท่า (ม.)

133

133

350

ความลึกหน้าท่า (ม.)

8.2

8.2

14

ความสามารถในการ
เข้ารับสินค้า-เทกอง
(ตัน/ชั่วโมง)
ความสามารถในการ
เข้ารับสินค้า-กระสอบ
(ตัน/ชั่วโมง)
ความสามารถในการ
จ่ายออกสินค้า-เทกอง
(ตัน/ชั่วโมง)
ความสามารถในการ
จ่ายออกสินค้า-กระสอบ
ตัน/เครน/12 ชั่วโมง
ความสามารถในการบรรจุตู้คอนเทนเนอร์
(นาที/ทีอียู)

การให้บริการท่าเทียบเรือ

ขนาดของเรือที่สามารถรับได้ (DWT)
การให้บริการพื้นที่เก็บสินค้า

พื้นที่ว่าง

18

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2560
กลุ ่ ม มิ ต รผล

อ่าวไทยคลังสินค้า

25,000

60,000

จ�ำนวนโกดัง (หลัง)

13

5

15

พื้นที่ให้บริการเก็บสินค้า (ตร.ม.)
จ�ำนวนถังเก็บสินค้าเหลว (ถัง)

45,384
3

17,769
8

112,466
2

ความจุที่ให้บริการเก็บสินค้าเหลว
(เมตริกตัน)
พืน้ ทีว่ า่ ง (ตร.ม.)

21,618

23,904

24,000

41,416

17,463

-

ผลการด�ำเนินงานเชิงเศรษฐกิจ (201-1)

และในปี พ.ศ. 2560 นี้กลุ่มมิตรผลมีผลการด�ำเนินงานในด้านเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ ดังนี้

ตารางผลการด�ำเนินงานเชิงเศรษฐกิจ
รายละเอียดผลด้านเศรษฐกิจ

มูลค่า (ล้านบาท)

มูลค่าเศรษฐกิจทางตรง (Direct Economic Value Generated)

• รายได้ (Revenues)

85,577

การกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง (Direct Economic Value Distributed)

•
•
•
•
•

ต้นทุนการด�ำเนินงาน (Operating Costs)
ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน (Employee Wages And Benefits)
เงินที่ช�ำระแก่เจ้าของเงินทุน (Payments To Providers Of Capital)
เงินที่ช�ำระแก่รัฐ (Payments To Government)
การลงทุนในชุมชน (Community Investment)

66,347
4,820
11,517
134
37
2,722

มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม (Economic Value Retained)

รายได้จากการขาย

สัดส่วนรายได้จากการขายจ�ำแนกตามกลุ่มธุรกิจ
รายได (รอยละ)

Sugar

ธุรกิจ
น้ำตาล

ธุรกิจ
พลังงาน

ธุรกิจ
วัสดุทดแทนไม

68.97 21.74 5.86

ธุรกิจ
ปุย

ธุรกิจ
การขนสง
และคลังสินคา

อื่นๆ

1.93

1.38

0.12

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2560
กลุ ่ ม มิ ต รผล

19

สัดส่วนรายได้จากการจัดจ�ำหน่ายจ�ำแนกตามทวีป (102-6)
รายได (รอยละ)

อเมร�กา

0.13

ยุโรป

0.03

เอเชีย

98.25

ออสเตรเลีย

แอฟร�กา

0.86
20

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2560
กลุ ่ ม มิ ต รผล

0.48
มหาสมุทรแปซิฟ�ก
0.25

ไม่ เ พี ย งแต่ ก ารมุ ่ ง มั่ น เพื่ อ พั ฒ นาองค์ ก รและธุ ร กิ จให้ เ ติ บ โต
กลุม่ มิตรผลยังคงให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความเป็นมิตร
ต่อทุกกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ด้วยการมีการก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ต่างๆ การบริหารจัดการความเสีย่ ง ตลอดจนยังให้ความส�ำคัญในด้าน
อืน่ ๆ ครอบคลุมทุกห่วงโซ่อปุ ทาน เช่น การปกป้องดูแลสิง่ แวดล้อมตาม
หลักมาตรฐานระดับสากล การดูแลสิทธิมนุษยชน แรงงานต่างชาติ
ซึ่งล้วนแต่ส่งผลต่อความยั่งยืนของทั้งองค์กรและสังคมเช่นกัน เพื่อให้
ทุกกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียสามารถมัน่ ใจในการด�ำเนินธุรกิจของกลุม่ มิตรผล
ได้อย่างแท้จริง

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2560
กลุ ่ ม มิ ต รผล
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มิตรผลต่อยอดคุณค่า
เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของสังคมไทย
(102-9)

Plantation

นำปุยกลับไปบำรุงดินในไรออย

Sugar

Sugar

Innovation &
Research Center

กากน�ำตาล (โมลาส)
หมักยีสตเพื่อผลิตเปนเอทานอล

ว�แนสนำมาเปน
สารปรับปรุงดิน
เพื่อนำกลับ
ไปใช ในไรออย

95 91 E20 E85

แกสโซฮอลล แกสโซฮอลล

95 91

แกสโซฮอลล

แกสโซฮอลล

E20 E85

Bio Fuel

ยีสต

22

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2560
กลุ ่ ม มิ ต รผล

โมดิฟายด
เซลลูโลส

Bio Power

พลังงานไฟฟาช�วมวลนำกลับมาใช ในโรงงาน
ที่เหลือขายใหกับการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทยและการไฟฟาสวนภูมิภาค

ชานออยนำมาเปนเช�้อเพลิง
สำหรับผลิตไฟฟาช�วมวล

เศษไมยางพาราที่หมดอายุ
นำมาผลิตวัสดุทดแทนไม
เชน ไมปารติเกิลบอรด, MDF

กิ่ง ตอ และรากของไมยาง
ที่หมดอายุนำมาผลิตไฟฟาช�วมวล

อุตสาหกรรม
อนาคต

ไขออย

กรดแลคติก

นำปุยกลับไปบำรุงดินในปายางพารา

อีร�ทร�ทอล

ไซลิทอล

มอสโท
เด็กซทร�น

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2560
กลุ ่ ม มิ ต รผล
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ความภูมิใจของกลุ่มมิตรผล (102-12) (102-13)

สิ่งแวดล้อม
รางวัลสถานประกอบการทีล่ ดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
• บริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด
รางวัลอ้อยรักษ์โลก ประจำ�ปี พ.ศ. 2560
โดยสำ�นักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำ�ตาลทราย
กระทรวงอุตสาหกรรม
• บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำ�กัด
รางวัลสุดยอดผลงาน Thailand Energy Awards 2017
ระดับดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน โครงการเชื้อเพลิง
ชีวภาพ (Biofuel) ประจำ�ปี พ.ศ. 2560 โดยกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
• บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จำ�กัด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านพลังงานทดแทน ระดับ
ASEAN Energy Awards 2017
โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน
• บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จำ�กัด
รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 (วัฒนธรรมสีเขียว)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการ
สู่อุตสาหกรรมสีเขียว
โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
• บริษัท มิตรผลไบโอ-เพาเวอร์ จำ�กัด
โล่ประกาศเกียรติคุณสำ�หรับการขึ้นทะเบียน โครงการ
ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของ
ประเทศไทย หรือโครงการ T-VER
โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• บริษัท พาเนล พลัส ไบโอ-เพาเวอร์ จำ�กัด

24

เศรษฐกิจ
รางวัลโรงงานน้ำ�ตาลดีเด่น
โดยสำ�นักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำ�ตาลทราย
กระทรวงอุตสาหกรรม
• บริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด
• บริษัท น�้ำตาลสิงห์บุรี จ�ำกัด
• บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำ�กัด
• บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำ�กัด
(สาขามิตรภูเวียง)
• บริษัท น�้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จ�ำกัด
ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย
ประจำ�ปี พ.ศ. 2560
โดยหอการค้าไทย
• บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จำ�กัด

ความยั่งยืน
รางวัล CSR-DIW Award ปี พ.ศ. 2560
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
• บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จำ�กัด
รางวัล CSR-DIW Continuous Award ปี พ.ศ. 2560
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
• บริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด
• บริษัท น�้ำตาลสิงห์บุรี จ�ำกัด
• บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำ�กัด
• บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำ�กัด
(สาขามิตรภูเวียง)
• บริษัท มิตรผลไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) จำ�กัด
• บริษัท มิตรผลไบโอ-เพาเวอร์ จำ�กัด
• บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จำ�กัด
• บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จำ�กัด
รางวัล Community Care Company of the Year
2017 (Master Class in Asia) ในงาน Asia Corporate
Excellence and Sustainability Awards (ACES
Awards)
โดย MORS Group
• บริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด
โล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรธุรกิจร่วมขับเคลื่อนการ
ประยุกต์ ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสำ�นักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.)
• กลุ่มมิตรผล

สังคม
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และ
สวัสดิการแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
• บริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด
• บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำ�กัด
• บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำ�กัด (สาขามิตรภูเวียง)
• บริษัท น�้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จ�ำกัด
รางวัลมาตรฐานการป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานประกอบกิจการ โดยกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
• บริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด
รางวัลองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำ�ปี พ.ศ.
2560 โดยสำ�นักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
แห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
ร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
• กลุ่มมิตรผล
รางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำ�ปี พ.ศ. 2560
หรือ The Best Employer 2017
โดยบริษทั เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) จำ�กัด
• บริษัท น�้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จ�ำกัด
• บริษัท พาเนล พลัส จำ�กัด
รางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นสำ�หรับคน Gen Y
ประเภทสถานประกอบการขนาดเล็กประจำ�ปี พ.ศ. 2560
โดย บริษทั เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) จำ�กัด
• บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จำ�กัด
รางวัลสือ่ โฆษณาประชาสัมพันธ์ทส่ี ง่ เสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในสังคมจากสือ่ “อ้ายสาคร” โดยกรมการศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
• กลุ่มมิตรผล
รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน ประจาํ ปี
พ.ศ. 2560 โดยกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน
ประเภทรางวัลระดับทอง
• บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำ�กัด (สาขามิตรภูหลวง)
• บริษัท พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ จำ�กัด
ประเภทรางวัลระดับเงิน
• บริษัท พาเนล พลัส ไบโอ-เพาเวอร์ จำ�กัด
รางวัลโครงการรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ระดับ Silver
โดยสถาบันเพิม่ ผลผลิตแห่งชาติและสมาคมการจัดการงานบุคคล
แห่งประเทศไทยและสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• กลุ่มมิตรผล
รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2560
กลุ ่ ม มิ ต รผล
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มาตรฐานและคุณภาพ (102-12) (102-13)
การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labour Practices)
• มรท. 8001 ระบบมาตรฐานแรงงานไทย
ความรับผิดชอบต่อคุณภาพและผลิตภัณฑ์
(Quality & Product Responsibility)
• ISO 9001 มาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ
• ISO 22000 มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของ
อาหาร
• GMP & HACCP หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
และการจัดการด้านการควบคุมกระบวนการผลิต
• FSSC 22000 ระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัย
ส�ำหรับการผลิตอาหาร
• ISO/IEC 17025 การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ
• Halal & Kosher มาตรฐานอาหารฮาลาลและมาตรฐาน
อาหารยิว
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
(Safety, Occupational Health and Environment)
• OHSAS 18001 ระบบการจั ด การอาชี ว อนามั ย และ
ความปลอดภัย
• ISO 14001:2004 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
• Green System จากโครงการ Green Industry
จากกระทรวงอุตสาหกรรม
มาตรฐานสากลและความยั่งยืนของธุรกิจ
(Sustainability)
• มาตรฐานการผลิตเพื่อความยั่งยืนอุตสาหกรรมอ้อยและ
น�้ำตาลหรือบองซูโคร (Bonsucro Production Standard)
• มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม แนวทางเศรษฐกิ จ
พอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก.9999 เล่ม 1-2556)
• ฉลากลดคาร์บอน (Carbon Reduction Label)
• มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการต่อสังคม
(CSR-DIW)
• มอก. 26000-2553 แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม
• หลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนส�ำหรับธุรกิจตามกรอบ
งานของสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on
Business and Human Rights: UNGP)
• การรับรองการจัดการสวนป่า FSCTM FM และการรับรอง
ส�ำหรับธุรกิจที่ผลิตหรือขายผลิตภัณฑ์จากป่า FSCTM COC
ตามหมายเลขรหัส (License Code): FSCTM C125420
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2558 จากองค์กรรับรอง Certified Body (CB)
ที่ได้รับการอนุมัติโดยองค์กร FSCTM: Forest Stewardship
CouncilTM
• มาตรฐาน California Air Resources Board (CARB)
มาตรฐานควบคุมระดับปริมาณการระเหยของฟอร์มลั ดีไฮด์
ในสินค้าไม้ประกอบ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
Sugar
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มมิตรผล (102-5)
กลุ่มมิตรผลประกอบธุรกิจทั้งหมด 9 กลุ่ม ได้แก่
1. ธุรกิจน�้ำตาลในประเทศไทย
6. ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้
2. ธุรกิจน�้ำตาลในประเทศจีน
7. ธุรกิจปุ๋ย
3. ธุรกิจน�้ำตาลในอาเซียน
8. ธุรกิจขนส่งและคลังสินค้า
4. ธุรกิจน�้ำตาลในประเทศออสเตรเลีย
9. อื่นๆ
5. ธุรกิจพลังงาน
WOOD SUBSTITUTE
88.77% & NEW BUSINESS

100% ENERGY BUSINESS
MPE

PNP

Rg. Cap. 837.21 mBt
Paid Up Cap. 837.21 mBt

65.11%
60%

PPM

Rg. Cap. 775 mBt
Paid Up Cap. 775 mBt

40%
100%

Renewable Power
MPB (Danchang)

MBF

55.53%

67.76%

MBP

RGE

70%

64%

MPB (Kalasin)

MP ESCO

100%

Productivity Plus

100%

MBP (Phu Luang)

MPF (Kuchinarai)

100%

Guangxi Sak Siam4

100%

MBP (Songkhla)

SF

40%

Funan Bio2

40%

Ningming Bio3

100%

MBP (Kuchinarai)

60%

MP Chusak

Rg. Cap. 5 mBt
Paid Up Cap. 5 mBt

80%

Power Prospect

Aaw Thai Warehouse

66.67% Panel Bio
Rg. Cap. 300mBt
33.33% Paid Up Cap. 75 mBt

PND

Rg. Cap. 60 mBt
Paid Up Cap. 60 mBt

Rg. Cap. 130 mBt
Paid Up Cap. 130 mBt
Rg. Cap. 35 mRMB
Paid Up Cap. 35 mRMB

Rg. Cap. 2.5 mUSD
Paid Up Cap. 1.5 mUSD

LOGISTICS BUSINESS
UST

1

74.69%
80%
68.06%

Renewable Power

79.46%

FERTILIZER BUSINESS

100%

Rg. Cap. 1,570 mBt
Paid Up Cap. 1,471.71 mBt

Rg. Cap. 400 mBt
Paid Up Cap. 387.72 mBt

MP Warehouse

Rg. Cap. 140 mBt
Paid Up Cap. 140 mBt

Rg. Cap. 650 MB
Paid Up Cap. 650 MB
Rg. Cap. 800 mBt
Paid Up Cap. 800 mBt
Rg. Cap. 800 MB
Paid Up Cap. 800 MB
Rg. Cap. 800 mBt
Paid Up Cap. 200 mBt
Rg. Cap. 330 mBt
Paid Up Cap. 82.5 mBt
Rg. Cap. 100 mRMB
Paid Up Cap. 100 mRMB

Rg. Cap. 555 MB
Paid Up Cap. 555 MB
Rg. Cap. 250 mBt
Paid Up Cap. 250 mBt
Rg. Cap. 10 mBt
Paid Up Cap. 10 mBt
Rg. Cap. 350 mBt
Paid Up Cap. 87.5 mBt

MP Specialty Biotech
Rg. Cap. 0.3 mBt
Paid Up Cap. 0.3 mBt

MCE

Rg. Cap. 675 MB
Paid Up Cap. 675 MB

100%
100%

Rg. Cap. 105 mRMB
Paid Up Cap. 105 mRMB
Rg. Cap. 640 mBt
Paid Up Cap. 160 mBt
Rg. Cap. 4 mBt
Paid Up Cap. 4 mBt
Rg. Cap. 416.02 mBt
Paid Up Cap. 416.02mBt

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 บริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจ�ำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105518011759
โดยมีส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 3 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +662 794 1000 โทรสาร +662 656 8494 เว็บไซต์ http://www.mitrphol.com (102-3) (102-5)
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โดยบริษัท มิตรสยาม จ�ำกัด ได้ถือหุ้นบริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด จ�ำนวนหุ้น 47,779,994 หุ้น จาก 47,780,000 หุ้น นับเป็น 99.99 %
โดยทุกหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงเท่ากันทุกหุ้น ซึ่งบริษัท มิตรสยาม จ�ำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่รวม 20.65% ดังนี้
• คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล
• คุณกมล ว่องกุศลกิจ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กลุ่มมิตรผล
• คุณสุนทร ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์กลุ่มมิตรผล
ทัง้ นี้ บริษัท น�ำ้ ตาลมิตรผล จ�ำกัด ได้เข้าร่วมลงทุนกับกิจการอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานของกลุม่ มิตรผล
ตามที่ระบุในโครงสร้างการถือหุ้น ซึ่งระบุไว้ดังต่อไปนี้

THAI SUGAR BUSINESS
100%
100%
98.33%
90%
87.56%
100%
51.25%
100%
100%
25.27%

R&D

Rg. Cap. 20 mBt
Paid Up Cap. 20 mBt

PSC

Rg. Cap. 20 mBt
Paid Up Cap. 12.5 mBt

RDC

Rg. Cap. 60 mBt
Paid Up Cap. 60 mBt

Rai E-San

Rg. Cap. 10 mBt
Paid Up Cap. 10 mBt

UFIC

Rg. Cap. 490 mBt
Paid Up Cap. 490 mBt

MKS

Rg. Cap. 800 mBt
Paid Up Cap. 720 mBt

CHINA SUGAR BUSINESS
52.50%
52.50%
74.38%
74.38%
78.75%
100%

CZ

Rg. Cap. 157.2 mRMB
Paid Up Cap. 157.2 mRMB

TL

Rg. Cap. 94.3 mRMB
Paid Up Cap. 94.3 mRMB

ASEAN BUSINESS
100%
100%

Rg. Cap. 34.2 mUSD
Paid Up Cap. 34.2 mUSD

ANGKOR

Rg. Cap. 12 mUSD
Paid Up Cap. 6.6 mUSD

NM

Rg. Cap. 23.75 mUSD
Paid Up Cap. 23.75 mUSD

HT

Rg. Cap. 163 mRMB
Paid Up Cap. 163 mRMB

AUSTRALIA BUSINESS

FN

Rg. Cap. 209.6 mRMB
Paid Up Cap. 209.6 mRMB

FNRS

Rg. Cap. 167 mRMB
Paid Up Cap. 167 mRMB

MPV

100%

MPAH

Rg. Cap. 250.05 mAUD
Paid Up Cap. 250.05 mAUD

100% MPAI
100%

Rg. Cap. 600 mBt
Paid Up Cap. 600 mBt

MPPB

MSF Sugar

Rg. Cap. 139.315 mAUD
Paid Up Cap. 139.315 mAUD

OTHERS

Rg. Cap. 600 mBt
Paid Up Cap. 600 mBt

Sugar Excellence
Rg. Cap. 94 mBt
Paid Up Cap. 94 mBt

100%

SB

Rg. Cap. 580 mBt
Paid Up Cap. 422.5 mBt

ML

/1 25.01% held by UFIC
/2 45% held by FN, 15% held by FNRS
/3 60% held by NM
/4 35% held by 5 Affiliates in China
(CZ, TL, NM, HT, FN – 7% each

100%
MITR PHOL

Rg. Cap. 4,778 mBt
Paid Up Cap. 4,598 mBt

100%
100%

MPTC

Rg. Cap. 10 mBt
Paid Up Cap. 10 mBt

MP USA

Rg. Cap. 30 mUSD
Paid Up Cap. 30 mUSD

MPIH

Rg. Cap. 10 mBt
Paid Up Cap. 10 mBt

100%
MID-SIAM

Rg. Cap. 4,048 mBt
Paid Up Cap. 3,868 mBt

100%
MS Capital

Rg. Cap120 mBt
Paid Up Cap. 120 mBt
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การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (102-18)
ตลอดระยะเวลาที่กลุ่มมิตรผลด�ำเนินธุรกิจจากอุตสาหกรรม
ครอบครัวและมีการพัฒนาเติบโตเรื่อยมาจนกลายเป็นอุตสาหกรรม
ชั้นน�ำระดับโลก กลุ่มมิตรผลเชื่อมั่นเสมอว่า การตั้งอยู่ในความเป็น
ธรรมเป็นรากฐานที่น�ำพาธุรกิจให้ด�ำรงอยู่และเติบโตได้อย่างยั่งยืน
อันเป็นทีม่ าทีเ่ ราให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ตี ามแนว
ปรัชญาและวัฒนธรรมมิตรผล เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้ยึดถือเป็น
แนวทางในการด�ำเนินงานตลอดมา
ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มมิตรผลได้มีการก�ำหนดนโนบาย
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างเป็นรูปธรรม เพือ่ ก�ำหนดหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ของกรรมการบริษั ท ผู้บริหาร และพนักงานที่ต้องรับทราบและ
ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ท�ำให้สามารถมั่นใจได้ว่า กลุ่มมิตรผลด�ำเนิน
ธุรกิจโดยยึดหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยค�ำนึงถึงผู้ถือหุ้นและ
ผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างความเชื่อมั่น รวมทั้งสร้างความเติบโตทาง
ธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน

โครงสร้างการบริหารองค์กร (102-18)

กลุม่ มิตรผลมีคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารซึง่
มีหน้าทีอ่ ย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 11 ท่าน มีหน้าที่ก�ำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย
กลยุทธ์ นโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบควบคุมภายใน รวมถึงการ
ก�ำกับ ติดตาม และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เพื่อ
ให้เกิดการเติบโตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่มมิตรผลจัดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการบริษั ทอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง เพื่อรับทราบ
ผลการด�ำเนินงานของกิจการ ตลอดจนพิจารณาอนุมตั ปิ ระเด็นส�ำคัญ
รวมถึงการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อรายงาน
ผลการด�ำเนินงานและแผนการด�ำเนินการต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การสรรหาคณะกรรมการบริษัท
ด้วยความตระหนักถึงความส�ำคัญของบทบาทคณะกรรมการ
บริษั ทในการดูแลกิจการของกลุ่มมิตรผล การเติบโตของธุรกิจ
อย่างยั่งยืน และเพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการสามารถทุ่มเทเวลา
ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องกลุ ่ ม มิ ต รผลได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ จึ งได้ จั ดให้
มีข้อบังคับของกลุ่มมิตรผลในการก�ำหนดให้คณะกรรมการบริษั ท
มี ไม่น้อยกว่า 9 คน โดยในแต่ละปีกรรมการบริษั ทต้องหมุนเวียน
ออกจากต�ำแหน่งเป็นจ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งคณะ
(ตามข้อบังคับของบริษัท) จ�ำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านจะไป
ด�ำรงต�ำแหน่งได้ไม่เกิน 4 บริษัท และมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 โดยในปีนคี้ ณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ
ทัง้ สิน้ 11 ท่าน โดยเป็นกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร 6 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็น
ผูบ้ ริหาร3 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระ2 ท่าน ซึง่ เป็นบุคคลผูท้ รงคุณวุฒิ
ที่มีความหลากหลายในด้านทักษะ ความรู้ และมีประสบการณ์ใน
อุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลมาอย่างยาวนาน ซึง่ เป็นประโยชน์ตอ่ การ
ปฏิบตั งิ านตามกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจและความส�ำเร็จของบริษัทฯ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
• กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
- นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย - นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
- นายชูศักดิ์ ว่องกุศลกิจ
- นางอัมพร กาญจนก�ำเนิด
- นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
- นายพงศกร ว่องวุฒไิ กรกุล
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
- กรรมการอิสระจ�ำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย รศ.ดร.กล้าณรงค์
ศรีรอต และ รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์
- กรรมการอื่นซึ่งไม่เกี่ยวข้องในการบริหารงานประจ�ำของ
บริษัทจ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายอิสระ ว่องกุศลกิจ,
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ และนายอรรถพล ว่องกุศลกิจ
ทัง้ นี้ ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทโดยเฉลีย่
เท่ากับ 11 ปี (ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560) และมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ
นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต
รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
นายชูศักดิ์ ว่องกุศลกิจ
นางอัมพร กาญจนก�ำเนิด
นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
นายอรรถพล ว่องกุศลกิจ
นายพงศกร ว่องวุฒิไกรกุล
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ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

10 ปี
7 ปี
10 ปี
35 ปี
20 ปี
18 ปี
4 ปี
1 ปี
10 ปี
6 ปี
1 ปี

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัท
จะจั ด ส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ซึ่ ง ระบุ ว าระการประชุ ม ทั้ ง หมดให้
คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน ซึ่งจะมีการ
จดบันทึกการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วนชัดเจนเป็นลายลักษณ์
อักษรและมีการจัดเก็บรักษารายงานการประชุมทีผ่ า่ นการรับรองจาก
คณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษั ท
เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 90.16%

ส�ำหรับคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผูบ้ ริหารจ�ำนวน 8 ท่าน
ซึ่ ง เป็ น ผู ้ น� ำในแต่ ล ะส่ ว นงานตั้ ง แต่ ก ารจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ การผลิ ต
การตลาด และการเงิน โดยรับหน้าที่ในการวางแผนและบริหารงาน
ให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายต่างๆ ที่ ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการท�ำหน้าที่ตัดสินใจในการด�ำเนิน
งานของกลุ่มมิตรผล รวมถึงวิเคราะห์ กลั่นกรอง และน�ำเสนอ
เรื่องส�ำคัญต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อคณะ
กรรมการบริษั ท เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรได้อย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน

คณะกรรมการบร�ษัท
(ประธานกรรมการบร�ษัท)

คณะกรรมการ
พัฒนาองคกรและกำหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ
ทีป่ ร�กษาโครงการพัฒนาชุมชนอยางยัง่ ยืน
คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการบร�หาร
ประธานเจาหนาที่บร�หาร
กรรมการผูจัดการใหญ

สายงานกลยุทธและพัฒนาธุรกิจ
ศูนยนวัตกรรมกลุมมิตรผล

กลุมงานการเง�น
สำนักงานตรวจสอบ
กลุมงานทรัพยากรบุคคลและบร�หาร
สำนักกฎหมาย
สายงานองคกรสัมพันธ
และบร�หารองคกรเพ�่อความยั่งยืน

สำนักกรรมการผูจัดการใหญ
ดานโครงการรวมทุน
และการคาระหวางประเทศ

กลุมธุรกิจ
กลุมงานออย

กลุม ธุรกิจกลุม งาน
การผลิตและ
การตลาด

กลุมธุรกิจ
พลังงาน

กลุมธุรกิจ
ใหม

ทั้งนี้ การก�ำกับดูแลให้กลุ่มมิตรผลสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
นั้นได้ให้ความส�ำคัญที่จะให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติงาน
โดยตัง้ มัน่ อยู่ในความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมีการ
ตั้งหน่วยงานธรรมาภิบาลท�ำหน้าที่ส่งเสริมและสร้างความตระหนัก
ให้เกิดการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีการทบทวน
และปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เรียกว่า “จรรณยาบรรณ
มิตรผล” เพือ่ ให้มคี วามเหมาะสมต่อองค์กรและทันต่อการเปลีย่ นแปลง
ของสภาพแวดล้ อ มในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อยู ่ เ สมอ รวมถึ ง มี ก าร
สื่อสารไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกคนผ่านช่องทางต่างๆ โดย
จรรยาบรรณมิตรผลนั้นจะประกอบไปด้วยข้อก�ำหนด หลักปฏิบัติ
และแนวทางที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนควรยึดถือในการด�ำเนิน
งาน ซึง่ ได้แก่ การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึง
หลั ก สิ ทธิ ม นุ ษ ยชนสากล การต่อต้านการทุจ ริตและคอร์รัปชัน

กลุมธุรกิจ
ประเทศจีน

กลุมธุรกิจประเทศ
ออสเตรเลีย
และสปป.ลาว

ธุรกิจ
วัสดุทดแทนไม

การใช้สิทธิทางการเมือง การรับหรือการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน
การเลีย้ งรับรองหรือผลประโยชน์อนื่ ใด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ความรับผิดชอบต่อข้อมูลและทรัพย์สิน และความรับผิดชอบต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มมิตรผล
อีกทัง้ กลุม่ มิตรผลยังเปิดโอกาสให้มกี ารแจ้งเบาะแสหรือแจ้งการ
ร้องเรียนเกีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือการกระท�ำต่างๆ ที่ไม่เหมาะสม
ขัดแย้งกับจรรณยาบรรณมิตรผล ผ่านช่องทางารร้องเรียนที่ก�ำหนด
ซึ่งมีกระบวนการตรวจสอบที่เป็นระบบ โดยมีหน่วยงานธรรมาภิบาล
ท�ำหน้าที่เป็น หน่วยงานที่รวบรวมและด�ำเนินการรับข้อร้องเรียน
ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ เรื่องการร้องเรียนต่อไป ซึ่งสามารถ
แจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียนผ่านช่องทางตามขั้นตอนด�ำเนินการ
เมื่อพบการร้องเรียน ดังนี้
รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2560
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ขั้นตอนดำเนินการเมื่อพบการรองเร�ยน
ชองทางการรองเร�ยน
ลายลักษณอักษรหร�อวาจา :
เว็บไซตภายใน Mymitrphol
www.mitrphol.com/whistleblowing
จดหมายอิเล็กทรอนิกส
(E-mail)
cg@mitrphol.com

จดหมายไปรษณีย
หรือชองทางอื่นใดที่เหมาะสม
และสะดวกตอผูรองเรียน
ถึง หนวยงานธรรมาภิบาล
* ผูรองเรียนจะระบุชื่อและชองทางการติดตอ
ในการแจงเรื่องรองเรียน หรือไมก็ได

ผูรับเร�่องรองเร�ยน

ประเด็นเร�่องรองเร�ยน
หร�อขอเสนอแนะ
1. การทุจริต คอรรัปชัน
2. ไมปฏิบัติตามกฎหมาย
3. จรรยาบรรณมิตรผล
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• กรรมการบริษัท/ผูบ ริหาร/
ผูบ งั คับบัญชาทีท่ า นไวใจ
• หนวยงานธรรมาภิบาล/
กลุมงานทรัพยากรบุคคล
และบริหาร/สำนักงานตรวจสอบ
* ผูรับเรื่องรองเรียนแจงไปยังหนวยงานธรรมาภิบาล

ขั้นตอนดำเนินการ

1

ผูรองเรียน ดำเนินการรองเรียน ใหขอมูล หรือแจงเบาะแสมาตามชองทางที่กำหนด

2

หนวยงานธรรมาภิบาล ตอบรับเรื่องรองเรียนในเบื้องตนภายใน 15 วัน
และประสานงานไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบ พรอมติดตามความคืบหนาทุก 15 วัน
กรณี ไดรับแจงเกี่ยวกับการกระทำที่ขัดตอระเบียบวินัยของบริษัท
จะดำเนินการสงเรื่องไปยังกลุมงานทรัพยากรบุคคลและบริหาร
กรณี ไดรับแจงเกี่ยวกับการกระทำที่ทุจริตคอรรัปชันหรือผิดกฎหมาย
จะดำเนินการสงเรื่องไปยังสำนักงานตรวจสอบ

3.2

คณะสอบสวน รายงานผลสอบสวนกลับไปยังคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาผลสอบสวน

4.1

สำนักงานตรวจสอบ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการตรวจสอบ สำนักงานตรวจสอบ
จะสงเรื่องใหหนวยงานธรรมาภิบาลเพื่อแจงผลการตรวจสอบตอผูรองเรียน

4.2

กลุมงานทรัพยากรบุคคลและบริหาร พิจารณาบทลงโทษ หากตรวจสอบและพบวาการรองเรียน
มีความผิดจริง คณะกรรมการตรวจสอบจะสงเรื่องใหกลุมงานทรัพยากรบุคคลและบริหาร
เพื่อพิจารณากำหนดบทลงโทษ และนำเสนอตอผูมีอำนาจ

5

** กรณี ผูรองเรียนมีการเปดเผยชื่อใหดำเนินการตอบรับและแจงผลการพิจารณา

3.1

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาดำเนินการ
กรณีพบวา มีมูลความจริงหรือมีความผิดชัดเจนจะดำเนินการแตงตั้งคณะสอบสวน
กรณีพบวา ไมมีมูลความจริงหรือไมมีความผิดจริงจะรายงานผลการตรวจสอบกลับ
ไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบ จากนั้นหนวยงานที่รับผิดชอบแจงตอหนวยงาน
ธรรมาภิบาลตอบกลับผูรองเรียน

15 วัน

หนวยงานธรรมาภิบาล แจงผลการตรวจสอบตอผูรองเรียน
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การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
ปัญหาการทุจริตคอร์รปั ชันเป็นเรือ่ งทีส่ ง่ ผลกระทบต่อประเทศใน
ด้านต่างๆ และมีแนวโน้มทีจ่ ะเกิดปัญหาต่อความมัน่ คงและยัง่ ยืนของ
ประเทศชาติในระยะยาว กลุม่ มิตรผลจึงมีนโยบายและมาตรการต่างๆ
เพื่อยับยั้งปัญหาการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ โดยได้
ก�ำหนดแนวปฏิบัติที่ส�ำคัญ ดังนี้
• กลุ่มมิตรผลมีการประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชัน รวมถึงส่งเสริมให้มีระบบติดตามและตรวจสอบ
การด�ำเนินงาน การสร้างความตระหนักรู้ และจูงใจให้
พนักงานต่อต้านการทุจริตโดยผ่านกลไกต่างๆ เช่น การจัด
กิจกรรมรณรงค์เรื่องการก�ำกับดูแลกิจการ การก�ำหนด
กฎหรือระเบียบปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ ที่มีโอกาสเกิดการ
ทุจริต ก�ำหนดช่องทางการร้องเรียนและรับข้อเสนอแนะ
เพือ่ แจ้งเบาะแส หรือรายงานการละเมิดหรือฝ่าฝืนนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตของกลุ่มมิตรผลโดยไม่มีผลกระทบต่อ
ผูร้ ายงาน รวมถึงสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตให้กบั
องค์กรอื่นที่ท�ำธุรกิจร่วมกัน
• ในกรณีที่มีการทุจริตเกิดขึ้นให้มีการสอบสวนอย่างเป็น
ระบบตามแนวปฏิบตั ิ เรือ่ ง การร้องเรียน เพือ่ หาข้อเท็จจริง
โดยให้เป็นไปตามระเบียบของกลุม่ มิตรผล ตลอดจนด�ำเนิน
การตามกฎหมายโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษั ทจะปฏิบัติต่อ
ผูถ้ กู สอบสวนอย่างเป็นธรรมภายใต้มาตรการคุม้ ครองและ
รักษาความลับ และเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน
• กลุม่ มิตรผลมีการรวบรวมแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี และมีการทบทวน
ให้ มี ค วามเป็ น ปั จ จุ บั น อย่ า งสม�่ ำ เสมอ เหมาะสมต่ อ
สภาพแวดล้อมในการด�ำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดย
เรียกว่า “จรรณยาบรรณมิตรผล” เพื่อให้บุคลากรมิตร
ผลใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม เช่น
แนวทางเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การใช้สิทธิ
ทางการเมือง เป็นต้น
• กลุ ่ ม มิ ต รผลไม่ ส นั บ สนุ น การรั บ และ/หรื อให้ ข องขวั ญ
ทรัพย์สิน การเลี้ยงรับรอง การอ�ำนวยความสะดวก หรือ
ผลประโยชน์ อื่นใดที่ก ่อให้เกิดแรงจูง ใจ หรือน�ำมาซึ่ง

การตัดสินใจที่ ไม่ชอบธรรม การติดสินบน การแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ และได้ก�ำหนดเป็นแนวปฏิบัติ เรื่อง
การรับหรือให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์
อื่นใดขึ้นและประกาศใช้โดยทั่วกัน
• บุคลากรมิตรผลต้องหลีกเลี่ยงการรับหรือให้ของขวัญ
ทรัพย์สิน การเลี้ยงรับรอง การอ�ำนวยความสะดวก หรือ
ประโยชน์อื่นใดต่อหน่วยงานหรือบุคคลทั้งภายในและ
ภายนอกที่ประเมินแล้วเกินกว่าการแสดงความสัมพันธ์
ตามปกติ หรือมีมูลค่าเกินความเหมาะสมตามเทศกาล
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง กรณีที่เป็นการรับที่ไม่เหมาะสมหรือไม่แน่ใจใน
มูลค่าให้ท�ำการส่งคืนแก่ผู้ให้
• ห้ามไม่ให้บุคลากรมิตรผล รวมถึงเครือญาติและพวกพ้อง
มีการเรียกรับของขวัญ ทรัพย์สนิ การเลีย้ งรับรอง การอ�ำนวย
ความสะดวก หรือประโยชน์อนื่ ใดจากลูกค้า คูค่ า้ ผูร้ บั เหมา
หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ เพราะอาจก่อ
ให้เกิดแรงจูงใจ หรือน�ำมาซึ่งการตัดสินใจที่ไม่ชอบธรรม
• หากต้องด�ำเนินการในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการรับหรือให้ของขวัญ
ทรัพย์สิน การเลี้ยงรับรอง การบริการ ค่าใช้จ่าย หรือ
ประโยชน์อนื่ ใด รวมถึงการบริจาค และการใช้เงินสนับสนุน
อย่างถูกต้องตามระเบียบอ�ำนาจด�ำเนินการและแนวปฏิบัติ
ของมิตรผล
ในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มมิตรผลได้ด�ำเนินการทบทวนคู่มือ นโยบาย
แนวปฏิบตั ดิ า้ นการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี รวมถึงการต่อต้านการทุจริต
และคอร์รปั ชันให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการ และสือ่ สาร
เรือ่ งก�ำกับดูแลกิจการให้กบั พนักงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น วารสาร
มิตรสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้งภายในพื้นที่ของกลุ่มมิตรผล
การประชาสัมพันธ์ผ่านอีเมล์ อิน ทราเน็ต การจัดงาน เป็นต้น
เพื่อสร้างความตระหนักและเห็นความส�ำคัญต่อการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชัน

จ�ำนวนผูบ้ ริหาร พนักงาน และคูค่ า้ ทางธุรกิจที่ได้รบั การสือ่ สารนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
การต้านทุจริตขององค์กร (205-2)
ระดับพนักงาน
คณะกรรมการบริหารบริษัท
ระดับผู้บริหารระดับสูง
ระดับผู้บริหารระดับกลาง
ระดับหัวหน้างาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับปฏิบัติงาน
รวม
หมายเหตุ : หมายถึง พนักงานประจ�ำรายเดือน
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พนักงานที่ได้รับการสื่อสาร*
คน
ร้อยละ

11
25
247
706
2,648
2,475
6,112

100
100
100
100
100
100
100

อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารฝึ ก อบรมเรื่ อ งความส� ำ คั ญ ของการต่ อ ต้ า น
การทุจริตและคอร์รัปชันต่อการด�ำเนินธุรกิจ บทบาทและหน้าที่
กรรมการและผู้บริหาร โดยโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ให้กับคณะกรรมการบริหาร
บริษั ทและผู้บริหารระดับสูงทุกท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100
ของคณะกรรมการบริหารบริษัทและผู้บริหารระดับสูง(205-2) เพื่อให้
คณะกรรมการบริหารบริษั ทและผู้บริหารระดับสูงมีความเข้าใจ
เรื่องความส�ำคัญของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจและบทบาทหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร และ
สามารถสื่อสารไปยังผู้บังคับบัญชาได้
ในปี พ.ศ. 2560 นี้ บริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด ยังได้ประกาศ
เจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective
Action Coalition Against Corruption: CAC) ซึ่งถือว่าเป็นการ
สร้างการมีส่วนรวมของภาคเอกชนไทยในการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน ผ่านการส่งเสริม ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการ
ที่จะปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และเข้าร่วมกิจกรรม
รณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กร
ต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความ
มุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อม
ยืน หยัดที่จะต่อสู้กับคอร์รัปชัน ทุกรูปแบบ อีกทั้งยังได้มีการจัด
กิจกรรม CG Day ขึ้นภายใต้แนวคิด “มิตรผลร่วมใจ ไม่คอร์รัปชัน”
โดยมีคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมงานและ
แสดงความมุ่งมั่นร่วมกันในการที่จะร่วมใจไม่คอร์รัปชัน ซึ่งกิจกรรม
ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เน้นย�้ำถึงความมุ่งมั่นและสร้างความตระหนักถึง
ความส�ำคัญในเรือ่ งจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของกลุม่ มิตรผล
เท่านั้น แต่ยังให้ความส�ำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้าง
สังคมปลอดคอร์รัปชันอีกด้วย
รวมถึงกลุ่มมิตรผลเข้าร่วมเป็น 1 ใน 77 องค์กร “เครือข่าย
อนาคตไทย” เข้าร่วมในโครงการ “อย่าให้ใครว่าไทย” เพือ่ รณรงค์ให้

คนมิตรผล ชาวไร่ ชุมชน สังคม และประเทศไทยเกิดการเปลีย่ นแปลง
ในระดับรากฐานของความคิด ค่านิยม และพฤติกรรมใน 4 มิติ
ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ผ่านสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ เครือข่ายโซเชียลมีเดีย ตลอดจนกิจกรรมรณรงค์และ
โครงการต่างๆ ที่แต่ละองค์กรเครือข่ายได้สร้างสรรค์ขึ้น

การบริหารความเสี่ยงของ
กลุ่มมิตรผล (102-15)
กลุ่มมิตรผลได้ให้ความสำ�คัญต่อการบริหารความเสี่ยงในทุกมิติ
ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม พร้อมทัง้ จัดให้มกี ารทบทวน
นโยบายบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น
ทุกปี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความมั่นคงเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มมิตรผลและสอดคล้องตามหลักการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งกลุ่มมิตรผล
ได้กำ�หนดนโยบายบริหารความเสี่ยงที่เป็นไปอย่างสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน และแผนงานโครงการ รวมทั้ง
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของ
กลุ่มมิตรผล โดยมีหลักสำ�คัญในการปฏิบัติ ดังนี้
1. รักษาสมดุลระหว่างระดับความเสีย่ ง (Risk) และผลตอบแทน
(Return) เพื่อให้มั่นใจถึงการบรรลุตามเป้าหมายจาก
การด�ำเนินธุรกิจ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และ
ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ภายใต้ ค วามเสี่ ย งในระดั บ
ที่ยอมรับได้
2. กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจต้องสอดคล้องกับระดับความเสีย่ ง
ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณายอมรับได้
3. การบริหารความเสี่ยงเป็น หนึ่งในวัฒนธรรมส�ำคัญของ
องค์กรที่จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลโดยผู้บริหารและพนักงานทุกคน
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4. ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
และกลยุทธ์ของกลุ่มมิตรผลจะต้องได้รับการจัดการอย่าง
ทันเวลาและต่อเนื่อง ดังนี้
4.1 ต้องมีการระบุความเสีย่ งอย่างครอบคลุมและทันเวลา
4.2 ต้ อ งมี ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งในด้ า นของโอกาส
ที่ เ หตุ ก ารณ์ นั้ น จะเกิ ด ขึ้ น (Likelihood) และ
ผลกระทบ (Impact) หากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
4.3 ต้ อ งมี ก ารจั ด การความเสี่ ย งให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ที่
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการยอมรับได้ ทัง้ นี้
ต้องมีการพิจารณาความเหมาะสมของต้นทุนและ
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นควบคู่กันไปด้วย
4.4 ต้ อ งมี ก ารติ ด ตามและรายงานความเสี่ ย งอย่ า ง
สม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้สามารถบริหารความเสีย่ งของกลุม่
มิตรผลได้เหมาะสมและทันเวลา
กลุ่มมิตรผลยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Committee) โดยมอบหมายหน้าที่ส�ำคัญ เช่น
ก�ำหนดนโยบาย แนวทางและวิธปี ฏิบตั ิ การก�ำกับดูแล รวมถึงทบทวน
แนวปฏิบตั เิ พือ่ น�ำมาปรับปรุงการบริหารความเสีย่ งให้มปี ระสิทธิภาพ
เพิม่ ขึน้ เพือ่ บริหารจัดการความเสีย่ งเหล่านัน้ ให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับ
ได้ สอดคล้ อ งกั บ นโยบายบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริษัท
ในการบริหารความเสีย่ งนัน้ กลุม่ มิตรผลได้ใช้ COSO Enterprise
Risk Management-Integrated Framework ซึ่ ง เป็ น กรอบ
การบริหารความเสี่ยงสากลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งกลุ่มมิตรผลมีการจัดท�ำ Risk Profile เพื่อประเมิน
ความเสีย่ งของธุรกิจทุกปี โดยภาพรวมองค์ประกอบของ Risk Profile
สามารถแสดงความสัมพันธ์ในการด�ำเนินงาน ดังนี้
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โดยในปี พ.ศ. 2560 นั้น กลุ่มมิตรผลมีปัจจัยความเสี่ยงที่ส�ำคัญ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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1. ความเสี่ยงขององค์กร (Corporate Risks)
1.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
• ความเสีย่ งจากความผันผวนของสภาพอากาศและสภาวะ
แวดล้อมทางธรรมชาติ

ความผันผวนของสภาพอากาศและสภาวะแวดล้อม
ทางธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง น�้ำท่วม เป็นปัจจัยส�ำคัญที่
ส่งผลกระทบต่อการจัดหาอ้อยทัง้ ในด้านปริมาณและคุณภาพ
เนื่องจากอ้อยเป็นวัตถุดิบหลักที่ส�ำคัญของธุรกิจน�้ำตาล
อีกทั้งยังมีการน�ำผลผลิตพลอยได้ไปใช้ในธุรกิจพลังงาน
และธุรกิจปุย๋ อินทรียต์ ามแนวทางการด�ำเนินธุรกิจ เพิม่ มูลค่า
ให้กับของเหลือทิ้ง (From Waste to Value Model) ของ
กลุ่มมิตรผล
กลุม่ มิตรผลได้ตระหนักถึงความส�ำคัญและมีการจัดการ
ความเสี่ ย งนี้ อ ย่ า งจริ ง จั ง และต่ อ เนื่ อ งตลอดมา โดย
ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไร่ออ้ ยมีการบริหารจัดการน�ำ้ ช่วย
สนับสนุนเรื่องการจัดหาแหล่งน�้ำ ระบบชลประทานขนาด
เล็กและใหญ่ เพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีน�้ำใช้ส�ำหรับ
ท�ำการเกษตรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงเพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโ ภค โดยได้ร่วมมือกับทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ ชุมชน และเกษตรกรในการด�ำเนินการดังกล่าว
อีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมีความตระหนัก
และเตรียมพร้อมในการรับมือกับภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังมีสถาบันวิจัยและพัฒนาที่มุ่งพัฒนาปรับปรุง
พันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
ในแต่ละพื้นที่ กระบวนการปลูกอ้อย และปัจจัยการผลิตที่
ช่วยส่งเสริมการปลูกอ้อย เพื่อให้ได้ผลผลิตต่อไร่ที่เพิ่มขึ้น
และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย
นอกจากนี้ กลุม่ มิตรผลได้รว่ มมือกับสถาบันการศึกษาในการ
พัฒนาระบบการคาดการณ์และประเมินอ้อยในพื้นที่รอบ
โรงงาน รวมถึงน�ำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนการคาดการณ์
ปริ ม าณน�้ ำ ฝน เพื่ อให้ ส ามารถวางแผนเตรี ย มพร้ อ ม
รับมือทั้งในส่วนของการดูแลเกษตรกรชาวไร่อ้อยและการ
จัดหาอ้อยเข้าสู่กระบวนการผลิต อีกทั้งยังมีการท�ำสัญญา
ซื้อขายอ้อยจากเกษตรกรชาวไร่อ้อยภายใต้ระบบส่งเสริม
ชาวไร่ (Contract Farming) เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องความ
ผันผวนของปริมาณอ้อยเข้าหีบ การจัดตั้งหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการให้ความรูเ้ รือ่ งการจัดการไร่ออ้ ย กระบวนการ
ปลูกอ้อย กระบวนการเก็บเกี่ยวและการขนส่ง สนับสนุน
ปัจจัยการผลิตที่ส�ำคัญให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย รวมถึง
มีการจัดท�ำโครงการมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม (Mitr Phol
ModernFarm) ซึ่งเป็นการท�ำไร่อ้อยยุคใหม่ที่มุ่งเน้น
ในการน�ำเครือ่ งจักรการเกษตรมาใช้ในไร่ออ้ ยในทุกขัน้ ตอน และ
การเตรียมแปลงให้เหมาะกับการท�ำงานของเครื่องจักรกล
เกษตร เพือ่ ให้ได้ผลผลิตและคุณภาพอ้อยทีด่ ี อีกทัง้ ยังช่วย
ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในไร่อ้อย
ส�ำหรับธุรกิจต่อเนื่องอื่นนั้นได้มีการวางแผนรับมือเพื่อ
ลดผลกระทบจากความผันผวนของปริมาณอ้อย ซึ่งเป็น
ต้นน�ำ้ ของวัตถุดบิ ด้วยการจัดท�ำสัญญาในการซือ้ ขายวัตถุดบิ
จากภายนอกเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางวัตถุดิบ

ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องความผันผวนของ
ปริมาณและคุณภาพอ้อยให้อยูภ่ ายใต้การบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
• ความเสีย่ งจากการลงทุนและการด�ำเนินงานในต่างประเทศ
กลุ่มมิตรผลมีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศมาเป็น
เวลานานกว่า 20 ปี เช่น การลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว และเครือรัฐ
ออสเตรเลีย เป็นต้น และยังคงแสวงหาโอกาสในการ
ลงทุนอยู่อย่างต่อเนื่อง เป็นการต่อยอดทางธุรกิจและเพิ่ม
โอกาสในการเติบโตในระยะยาว ซึง่ ไม่เพียงแต่พจิ ารณาใน
เรื่องของผลตอบแทนเท่านั้นยังมีการพิจารณาปัจจัยความ
เสี่ยงในแง่มุมต่างๆ ในการลงทุน เช่น นโยบายการเมือง
นโยบายเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่
ไปลงทุน ระบบการค้าการลงทุน ความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ ย น การเปลี่ ย นแปลงการปกครอง นโยบาย
สนับสนุนการค้าการลงทุน กฎหมาย กฎระเบียบ เป็นต้น
ซึ่งการลงทุนในต่างประเทศนั้น กลุ่มมิตรผลได้มีการศึกษา
และวิเคราะห์อย่างรอบคอบโดยมุ่งเน้นในธุรกิจที่มีความ
ช�ำนาญ และเมื่อเข้าไปด�ำเนินการในประเทศนั้นๆ แล้ว
ยังคงมีการติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ต่างๆ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ความเคลื่อนไหวทางการ
เมืองของประเทศเหล่านั้น เป็นต้น อีกทั้งมีการส่งผู้บริหาร
จากประเทศไทยเข้าไปบริหารงานและจัดให้มีการประชุม
ในระดับผู้บริหาร เพื่อติดตามการด�ำเนินงานอย่างใกล้ชิด
และต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น การลงทุน
ในต่ า งประเทศยั ง เป็ น การบริ ห ารความเสี่ ย งด้ ว ยการ
กระจายสัดส่วนแหล่งที่มาของรายได้ เพื่อลดความผันผวน
ของภาวะเศรษฐกิจโลก และกลุ่มมิตรผลยังสามารถน�ำ
องค์ความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนความเชี่ยวชาญใน
ด้ า นต่ า งๆ มาปรั บ ใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นา
ขีดความสามารถองค์กรได้อีกทางหนึ่ง
1.2 ความเสี่ยงจากการด�ำเนินงาน
• ความเสี่ยงด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า
กลุ่มมิตรผลค�ำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็น
ส�ำคัญ คุณภาพของสินค้าต้องเป็นไปตามหลักมาตรฐาน
สากล สะอาด ไม่มสี งิ่ ปลอมปนทีท่ ำ� ให้เกิดอันตรายกับผูบ้ ริโภค
รวมถึงสามารถตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า หาก
สินค้าทีอ่ อกสูต่ ลาดไม่ได้คณ
ุ ภาพ อาจส่งผลกระทบต่อภาวะ
สุขภาพของผูบ้ ริโภค ก่อให้เกิดความไม่พงึ พอใจ การร้องเรียน
จากลูกค้า การเรียกคืนสินค้าหรือ ฟ้องร้องด�ำเนินคดี
หรือน�ำไปสู่การถูกต่อต้านในกลุ่มผู้บริโภค เป็นต้น ซึ่ง
สิง่ เหล่านีส้ ง่ ผลกระทบและบัน่ ทอนความน่าเชือ่ ถือ ชือ่ เสียง
ภาพลักษณ์ และยังอาจน�ำไปสู่การสูญเสียรายได้และ
ส่วนแบ่งทางการตลาดได้

กลุ่มมิตรผลมุ่งมั่นในการพัฒนา ปรับปรุง และมีการ
ควบคุมกระบวนการผลิต การบรรจุ และส่งมอบให้ได้
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอยูเ่ สมอ เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่
ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละตราสิ น ค้ าให้ กั บ ผู ้ บ ริ โ ภคและลู ก ค้ า
สามารถรองรับกับการแข่งขันที่สูงขึ้นได้ โดยกลุ่มมิตรผล
มีการน�ำระบบมาตรฐานต่างๆ เข้ามาใช้ในธุรกิจต่างๆ เช่น
TISI, ISO, GMP, HACCP, FSSC และ HALAL เป็นต้น มีการ
ตรวจสอบในทุกขั้นตอนก่อนที่สินค้าจะถูกส่งมอบทั้งจาก
หน่วยงานภายในและหน่วยงานอิสระภายนอก เพือ่ ให้มนั่ ใจ
ได้ว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังมีการน�ำ
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวน
การผลิตรวมถึงเครือ่ งจักร เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการรักษา
คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า เช่น ในธุรกิจน�ำ้ ตาล
มีการใช้ไซโลเพือ่ ลดความชืน้ ของเม็ดน�ำ้ ตาล (Conditioning
Silo) การใช้ระบบอัตโนมัตใิ นกระบวนการบรรจุนำ�้ ตาลเพือ่
ลดการปนเปื้อนจากการสัมผัส เป็นต้น นอกจากนี้ กลุ่ม
มิตรผลยังมีหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบดูแลด้านคุณภาพ ท�ำการ
วิเคราะห์ และวางแผนเรื่องการพัฒนาด้านคุณภาพอย่าง
ใกล้ชิดอีกด้วย
• ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
ผลด้านสิง่ แวดล้อมเป็นสิง่ ทีก่ ลุม่ มิตรผลให้ความส�ำคัญ
เป็นอย่างยิ่ง เพราะอาจส่งผลต่อพนักงาน ชุมชน และผู้มี
ส่วนได้เสีย เช่น น�้ำเสีย ฝุ่นละออง เหตุร�ำคาญจากกลิ่น
การใช้พลังงาน เป็นต้น กลุ่มมิตรผลจึงมุ่งมั่นในการด�ำเนิน
ธุรกิจตามแนวคิดการสร้างคุณค่าให้กับสิ่งเหลือทิ้ง (From
Waste to Value Model) รวมทั้งยังมีการพัฒนาปรับปรุง
ระบบบริหารด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้น
ยังเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อก�ำหนด และ
พันธสัญญาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่
การปลูกอ้อย การน�ำอ้อยเข้าหีบ กระบวนการผลิต ตลอด
จนการจัดเก็บและขนส่ง มีการก�ำหนดมาตรการป้องกัน
เฝ้าระวัง และการตรวจสอบระบบต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อมเป็นประจ�ำทัง้ จากหน่วยงานภายในกลุม่ มิตรผล
รวมถึงหน่วยงานของรัฐทัง้ จากส่วนกลาง ส่วนท้องถิน่ และ
หน่วยงานอิสระภายนอก มีการให้ความรูแ้ ละท�ำความเข้าใจ
กับชาวไร่ในการใช้น�้ำอย่างมีประสิทธิภาพ รณรงค์ลดการ
เผาอ้อย มีการด�ำเนินการเพือ่ ยกระดับมาตรฐานการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการจัดท�ำมาตรฐาน ISO 14001 และ
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Factory) อีกทั้งมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการไตรภาคี ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากภาค
ส่วนโรงงาน หน่วยงานภาครัฐและชุนชน เพื่อร่วมแสดง
ความคิดเห็น เสนอแนะ และน�ำมาพัฒนาปรับปรุงระบบ
การบริหารด้านสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน รวมถึงกลุม่ มิตรผล
ยังมีการด�ำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ผ่านการท�ำกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเกิดความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างโรงงาน ภาครัฐและชุมชน รวมถึง
รับฟังทุกความคิดเห็นของชุนชม เพื่อน�ำมาพิจารณาพัฒนา
ปรับปรุงอีกด้วย
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• ความเสีย่ งจากภัยคุกคามทีอ่ าจกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ
กลุ่มมิตรผลตระหนักดีว่า การด�ำเนินธุรกิจอาจต้อง
เผชิญกับภัยคุกคามต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นภัยธรรมชาติ หรือภัย
อันเกิดจากการกระท�ำของมนุษย์ เช่น อัคคีภยั ความขัดแย้ง
ทางการเมือง ภัยจากการก่อการร้าย เป็นต้น ซึง่ ภัยคุกคาม
เหล่านีอ้ าจส่งผลกระทบโดยตรงกับชีวติ และทรัพย์สนิ ความ
ปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงความต่อเนื่องในการด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากองค์กรไม่สามารถฟื้นคืน
กลับสู่สภาพปกติได้ภายในเวลาที่ก�ำหนดอาจส่งผลกระทบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการรับมือและลดผลกระทบจากภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น
กลุ่มมิตรผลจึงได้น�ำระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(Business Continuity Management System : BCMS)
ซึง่ อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 22301:2012 เข้ามาด�ำเนินการ
ทั้งในพื้นที่ส�ำนักงานใหญ่และโรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ ให้แน่ใจว่ากลุม่ มิตรผลจะสามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่าง
ต่อเนื่อง
1.3 ความเสี่ยงทางการเงิน
• ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์
จากการที่ราคาน�้ำตาลถูกอ้างอิงตามราคาตลาดโลก
ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติอ้อยและน�้ำตาลทราย กลุ่ม
มิตรผลจึงมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากความผันผวน
ของราคาน�ำ้ ตาลโลก และจะส่งผลให้ตน้ ทุนและผลประกอบการ
อาจไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ ดังนั้น กลุ่มมิตรผลจึงมุ่งมั่น
ให้มกี ารบริหารจัดการทีด่ ตี ลอดทัง้ ห่วงโซ่อปุ ทาน มีการเพิม่
ประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมถึงการ
บริหารจัดการระบบการจัดเก็บและขนส่งให้มปี ระสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่องเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต ประกอบกับ
กลุ่มมิตรผลมีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากความ
ผันผวนของราคาน�้ำตาลโลกด้วยการท�ำสัญญาซื้อขาย
น�ำ้ ตาลล่วงหน้า และมีการใช้นโยบายในการบริหารสัดส่วน
การขาย ราคาขาย และอัตราแลกเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ
ราคาอ้างอิงมากที่สุด ซึ่งการด�ำเนินการดังกล่าวส่งผลให้
กลุ่มมิตรผลสามารถบริหารจัดการรายได้และต้นทุนไม่ให้
ผันผวนตามราคาน�ำ้ ตาลของตลาดโลกมากเกินไป และช่วย
ลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่กลุ่ม
มิตรผลสามารถบริหารจัดการได้
นอกจากนี้ ยังมีราคาสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ ที่มีผลต่อ
การด�ำเนินการ เช่น ราคาน�้ำมัน ราคาถ่านหิน เป็นต้น ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อรายได้ของกลุม่ ธุรกิจพลังงาน โดยในส่วนของ
ธุรกิจเอทานอล ราคาและปริมาณการขายมีความสัมพันธ์
กับราคาน�้ำมันในระดับหนึ่ง แต่พบว่าไม่ได้ส่งผลกระทบ
อย่างมีนัยส�ำคัญ โดยกลุ่มมิตรผลมีการท�ำสัญญาขาย
ล่วงหน้ากับลูกค้า ประกอบกับนโยบายการส่งเสริมพลังงาน
ทดแทนของภาครัฐ และแม้ในช่วงที่ราคาน�้ำมันต�่ำ พบว่า
ปริมาณการใช้แก๊สโซฮอล์ไม่ได้ลดลงมากนัก เนือ่ งจากการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค ส่งผลให้ราคาน�้ำมันจะ
ไม่กระทบต่อการด�ำเนินงานของกลุ่มงานพลังงานมากนัก
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• ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
มีผลกระทบโดยตรงต่อผลการด�ำเนินงานของกลุ่มมิตรผล
เนื่องจากรายได้หลักของกลุ่มมิตรผลมาจากการส่งออก
ของธุรกิจน�้ำตาลและธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ รวมถึงการ
ด�ำเนินธุรกิจในต่างประเทศ อีกทั้งมีการน�ำเข้าเครื่องจักร
อุปกรณ์อีกด้วย
กลุ่มมิตรผลได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทางการเงิ น เพื่ อ ก� ำ กั บ ดู แ ลและก� ำ หนดกรอบนโยบาย
การบริหารเงินและอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมีการประชุม
อย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว มีการใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นการท�ำสัญญาซื้อ-ขายเงินสกุลตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า (Forward Contract) การเก็บรักษารายได้ไว้ใน
สกุลเงินต่างประเทศ การท�ำสัญญาซื้อ-ขายสิทธิการซื้อการขาย (Option Contract) การบริหารอัตราแลกเปลี่ยน
แบบ Natural Hedge ซึ่งน�ำเงินรายได้ที่เป็นสกุลเงิน
ต่างประเทศมาจ่ายช�ำระค่าใช้จา่ ยทีเ่ ป็นเงินสกุลต่างประเทศ
เดียวกัน การกูย้ มื เงินในสกุลเงินของประเทศทีท่ ำ� การลงทุน
การท�ำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate
Swap) รวมถึงการน�ำตราสารอนุพันธ์ทางการเงินประเภท
อื่นๆ ที่เหมาะสมมาใช้อีกด้วย มีการวิเคราะห์โครงสร้าง
ทางการเงินที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการติดตาม
และวิเคราะห์ความเคลือ่ นไหวของภาวะเศรษฐกิจและปัจจัย
ต่างๆ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่ออัตราแลกเปลีย่ นและอัตราดอกเบีย้
อย่างใกล้ชดิ เพือ่ ให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม
ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
• ความเสี่ยงของการเกิดหนี้เสียจากการให้เงินสนับสนุน
ชาวไร่อ้อย

กลุม่ มิตรผลมีนโยบายในการให้เงินสนับสนุนเกษตรกร
ในการเพาะปลูกอ้อยผ่านการท�ำสัญญาซื้อขายอ้อยจาก
ชาวไร่หรือที่เรียกว่า “การเกี๊ยวอ้อย” ซึ่งถือเป็ น การ
บริหารจัดการความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบในอีกทาง
หนึ่ง โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่ส�ำคัญ เช่น พันธุ์อ้อย
ปุ๋ย เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร การจัดหา
แหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำในการท�ำระบบชลประทาน และ
สินเชือ่ เครือ่ งจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร รวมถึงเงินสด
หมุนเวียนในฤดูการเพาะปลูก เมื่อเกษตรกรชาวไร่อ้อย
น�ำอ้อยที่เติบโตได้อายุและคุณภาพเหมาะสมจัดส่งให้กับ
โรงงาน เกษตรกรชาวไร่อ้อยจะได้รับเงินค่าอ้อยเบื้องต้น
ซึ่งโรงงานจะหักเงินที่ส่งเสริมล่วงหน้าต่างๆ ตามสัดส่วน
การสนับสนุน ทั้งนี้ ความเสี่ยงของระบบการเกี๊ยวอ้อย
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเกษตรกรชาวไร่อ้อยไม่สามารถ
ส่งอ้อยหรือจ่ายช�ำระเงินที่ ได้รับการส่งเสริมได้ตามระยะ
เวลาที่ก�ำหนดเนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น ภัยธรรมชาติ
โรคระบาด การขายพันธุ์อ้อย หรือการที่ชาวไร่น�ำอ้อยไป
ขายให้กับโรงงานอื่น เป็นต้น
ส�ำหรับแนวทางการจัดการความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ กลุม่
มิตรผลได้มกี ารน�ำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพือ่ บูรณาการ
การเก็บรวบรวมฐานข้อมูลของชาวไร่ ในด้านของความ

สามารถในการเพาะปลูก การก่อหนี้ ข้อมูลหลักประกัน การ
จ่ายช�ำระหนี้ การส่งอ้อย และการรับเงินค่าอ้อย ทั้งนี้ เพื่อ
ใช้ประกอบการระบุตัวตน รวมถึงวิเคราะห์การให้สินเชื่อ
มีกระบวนการก�ำหนดวงเงินและจัดชัน้ เกษตรกรชาวไร่อย่าง
ชัดเจน มีการสนับสนุนเรือ่ งของการให้ความรู้ ปัจจัยการผลิต
เช่น การเช่าซื้ออุปกรณ์และท�ำสัญญายืมพันธุ์อ้อย การ
จัดหาปุ๋ย เป็นต้น เพื่อให้ได้ผลผลิตต่อไร่ที่ดี นอกจากนี้
มี ก ารน� ำ ระบบดาวเที ย มในการส� ำ รวจพื้ น ที่ (Global
Positioning System: GPS) มาใช้เพือ่ ช่วยบริหารข้อมูลพืน้ ที่
ผลผลิตและการจัดการอ้อยของชาวไร่ รวมถึงช่วยในการ
วางแผนและบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการสินเชือ่ เกษตรกรชาวไร่ เพือ่ พิจารณา
การให้สนิ เชือ่ การติดตาม และวิเคราะห์หนีส้ นิ อย่างใกล้ชดิ
เพื่อให้มั่นใจว่าระดับหนี้สินจากเงินสนับสนุนเกษตรกร
ชาวไร่ออ้ ยอยู่ในระดับทีส่ ามารถยอมรับและบริหารจัดการได้
1.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
ในปัจจุบนั กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการด�ำเนินงานธุรกิจของกลุ่มมิตรผลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
และเข้มงวดมากขึ้น การฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานและ
ชือ่ เสียง กลุม่ มิตรผลได้ตระหนักถึงความส�ำคัญและมีความ
มุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ และ
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องอย่างครบถ้วน จึงได้มกี ารจัดตัง้ หน่วยงาน
ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อประสานงาน สนับสนุน และ
ปรับปรุงรายการกฎหมายให้เป็นปัจจุบันให้แก่ตัวแทนของ
แต่ละกลุม่ ธุรกิจทราบและน�ำไปปฏิบตั อิ ย่างเหมาะสม ทัง้ นี้
เนือ่ งจากกลุม่ มิตรผลมีธรุ กิจทีอ่ ยู่ในหลายอุตสาหกรรม จึง
ได้มีการก�ำหนดตัวแทนของแต่ละกลุ่มธุรกิจเพื่อท�ำหน้าที่
รวบรวมและจัดท�ำรายงานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ (Compliance Checklist) ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจ เพื่อใช้สอบทานการด�ำเนินธุรกิจให้ถูกต้อง
เป็นไปตามกฎหมายทีก่ ำ� หนดไว้ และเพือ่ ป้องกันการกระท�ำ
ที่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบโดยไม่เจตนา โดยมีการ
ก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนและอย่างเป็น
ทางการส�ำหรับตัวแทนของแต่ละกลุ่มธุรกิจนั้น
กลุ่มมิตรผลได้จัดท�ำระบบใบอนุญาตและเอกสารทาง
ทะเบียนทีส่ ำ� คัญต่างๆ ในการประกอบธุรกิจของกลุม่ มิตรผล
และบริษัทในเครือ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลใบอนุญาตและ
เอกสารทางทะเบียนทีส่ ำ� คัญ เพือ่ ป้องกันการฝ่าฝืนกฎหมาย
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ทั้งนี้ เพื่อความมีประสิทธิภาพ
ของงานการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ กลุ่มมิตรผลได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) และเพื่อให้การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบเกิดทั่วทั้งองค์กรกลุ่ม
มิตรผลและบริษั ทในเครือ จึงได้น�ำระบบการก�ำกับดูแล
การปฏิบัติงาน (Compliance) นี้ไปปรับใช้กับกลุ่มธุรกิจ
ในประเทศจีนและประเทศลาวให้เกิดความเหมาะสมต่อไป

2. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks)
2.1 ความเสีย่ งจากการปรับเปลีย่ นโครงสร้างอุตสาหกรรม
น�้ำตาลประเทศไทย
สื บ เนื่ อ งจากประเทศบราซิ ล ท� ำ การยื่ น ค� ำ ร้ อ งต่ อ
องค์การการค้าโลก (WTO) กรณีรัฐบาลไทยด�ำเนินการ
ไม่สอดคล้องกับพันธกรณีภายใต้ข้อตกลงของ WTO โดย
การอุ ด หนุ น ระบบอุ ต สาหกรรมอ้ อ ยและน�้ ำ ตาลทราย
ส่งผลให้ไทยต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อย
และน�้ำตาลทรายทั้งระบบ เพื่อให้มีความเป็นสากลและ
สอดคล้องต่อพันธกรณีระหว่างประเทศ ในขณะเดียวกัน
ก็ต้องมีความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
แม้จ�ำเป็นต้องใช้เวลาในการด�ำเนินการปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรมทัง้ หมดให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2564 (ด�ำเนิน
การโดยกระทรวงอุตสาหกรรม) แต่การปรับโครงสร้าง
ครั้ ง นี้ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ ผู ้ ป ระกอบการที่ ต ้ อ งปรั บ ตั ว
และวางแผนการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ส ามารถรั ก ษาความ
สามารถในการแข่งขันไว้ได้ โดยในต้นปี พ.ศ. 2561 จะ
ได้ประกาศให้มีการยกเว้นการก�ำหนดราคาน�้ำตาลและ
โควต้าน�ำ้ ตาล ซึง่ มีผลบังคับใช้ในฤดูการผลิต 2560/2561ปีการผลิต 2561/2562 เพื่อให้ราคาน�้ำตาลในประเทศ
เป็นไปตามกลไกตลาด ซึ่งกลุ่มมิตรผลได้มีการติดตาม
อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และ
พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และได้เป็นส่วน
หนึ่งในการให้ความร่วมมือกับบริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์
จ�ำกัด หรือ TSMC และส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น�ำ้ ตาลอ้อย รวมถึงตัวแทนจากสมาคมชาวไร่ในการด�ำเนิน
การต่างๆ เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินการดังกล่าว
2.2 ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็วของเทคโนโลยี
ในปั จ จุ บั น เทคโนโลยี มี ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ ร วดเร็ ว
และมีอิทธิพลอย่างมากต่อวิถีชีวิต รูปแบบความคิด และ
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภค ซึง่ เหล่านีล้ ว้ นส่งผลต่อรูปแบบการ
ด�ำเนินธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว รวมถึงความสามารถในการแข่งขันต่อ
กลุม่ มิตรผล ตัวอย่างเช่น รูปแบบการตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้า
ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย รูปแบบการช�ำระเงิน ช่องทางการ
สือ่ สารถึงผูบ้ ริโภค การจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน เป็นต้น องค์กร
จึงจ�ำเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ท�ำความเข้าใจ
และก้าวให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโลยี เพราะใน
ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงนี้ถือเป็นโอกาสในการสร้าง
รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงการเข้าถึงกลุม่ ลูกค้า
ใหม่อันจะน�ำไปสู่การเติบโตได้อย่างยั่งยืน กลุ่มมิตรผลจึง
มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆ นี้อย่างใกล้ชิด มีการ
วิเคราะห์ถงึ ผลกระทบและโอกาสจากเทคโนโลยีใหม่ๆ เพือ่
น�ำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร ซึ่งได้มีการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน เช่น การจัดท�ำ
โครงการมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม (Mitr Phol ModernFarm)
โดยมุ่งเน้นในการน�ำเครื่องจักรการเกษตรมาใช้ในไร่อ้อย
ในทุกขั้นตอน มีการเปิดช่องทางการจัดจ�ำหน่ายผ่านระบบ
e-commerce การใช้ระบบหุน่ ยนต์อตั โนมัตใิ นกระบวนการ
บรรจุน�้ำตาล เป็นต้น
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1. จัดประชุมเพื่อสื่อสารข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
2. รายงานข้อมูลผลการด�ำเนินงานผ่านรายงานประจ�ำปี
หรือรายงานความยั่งยืนของกลุ่มมิตรผล

กระบวนการสื่อสาร (102-43)

ชุมชน

1. พบปะชุมชนที่อยู่โดยรอบ เพื่อท�ำความเข้าใจและ
สร้างความสัมพันธ์อันดี
2. ประชุมคณะกรรมการไตรภาคี
3. ประชุมคณะกรรมการรักษ์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

3. สื่อสารข้อมูลและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการท�ำไร่อ้อย

เกษตรกรชาวไร่ 1. วารสารมิตรชาวไร่
อ้อย
2. การประชุมชาวไร่อ้อย

กลุม่ ผูม้ สี ว่ น
ได้เสีย (102-40)
ผู้ถือหุ้น

ไตรมาสละครั้ง
ทุกเดือน

ทุกเดือน

ทุก 2 เดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน

ปีละครั้ง
ปีละครั้ง

ความถี่ (102-43)

1. ด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม
2. มีการปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือพัฒนา
กระบวนการผลิตขององค์กรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3. ให้ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชนอย่างถูกต้อง
4. คนในชุมชนที่อยู่รอบโรงงานมีสุขภาพดี
5. ได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ ทรัพยากร โอกาส และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

1. ราคารับซื้อผลผลิตสูงและเป็นธรรม
2. การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิต
3. เงินทุนหรือเงินกู้ยืมเพื่อท�ำการเกษตร

1. การพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ
2. การบริหารงานอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาลที่ดี
3. ผลประกอบการดี ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุน
4. มีการบริหารความเสี่ยงของการด�ำเนินธุรกิจ
5. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการด�ำเนินธุรกิจ

ความคาดหวัง/ข้อกังวลของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (102-44)

ดูรายละเอียดในบทมิตรคู่ค้า
ดูรายละเอียดในบทมิตรสิ่งแวดล้อม
ดูรายละเอียดในบทมิตรชุมชน

ดูรายละเอียดในบทมิตรคู่ค้า

ดูรายละเอียดในบทรู้จักมิตรผล
ดูรายละเอียดในบทมิตรชุมชน
ดูรายละเอียดในบทมิตรสิ่งแวดล้อม

การตอบสนอง (102-44)

กลุ่มมิตรผลได้ด�ำเนินการวิเคราะห์และทบทวน เพื่อระบุผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วนและจัดล�ำดับความส�ำคัญออกเป็น 7 กลุ่มด้วยกัน โดยมีการก�ำหนดกระบวนการสื่อสาร/หน่วยงานรับผิดชอบที่สื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้รับทราบข้อกังวลที่ส�ำคัญ และน�ำไปสู่แนวทางการตอบสนองเพื่อสร้างการยอมรับแก่ผู้มีส่วนได้เสียส�ำคัญโดยมีรายละเอียด ดังนี้

เพราะผู้มีส่วนได้เสียเป็นหนึ่งในองค์ประกอบทุกส่วนของกระบวนการในการด�ำเนินธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสียจึงเป็นส่วนส�ำคัญที่จะช่วยให้กลุ่มมิตรผลเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งในทุกด้านไม่ว่าจะเป็น
ด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือสิง่ แวดล้อม กลุม่ มิตรผลจึงให้ความส�ำคัญกับความคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยการมีกระบวนการสานสัมพันธ์กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียทีห่ ลากหลาย เพือ่ ศึกษาความต้องการ ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ และข้อกังวลที่ส�ำคัญของผู้มีส่วนได้เสียให้เหมาะสม และน�ำมาปรับปรุง พัฒนาการด�ำเนินงานของกลุ่มมิตรผลต่อไป

การมีสว่ นร่วมต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย (102-40) (102-42)
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ปีละครั้ง

ทุกวัน
ปีละครั้ง
ปีละครั้ง

1. ศูนย์รับข้อร้องเรียน
2. การส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

1. แบบส�ำรวจความพึงพอใจของพนักงาน

ลูกค้าและ
ผู้บริโภค

พนักงาน

ภาครัฐและ
องค์กรภาค
ประชาสังคม

1. เข้าร่วมประชุมและพบปะหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
2. ท�ำงานร่วมกันกับองค์กรภาคประชาสังคม
3. สื่อสารผ่านเวทีสาธารณะ หรือ งานเสวนาที่องค์กรสากล
จัดขึ้น
4. ประชุมคณะกรรมการไตรภาคี
5. การสื่อสารผ่านรายงานความยั่งยืนประจ�ำปี เพื่อสื่อสาร
ประเด็นต่างๆ ที่องค์กรระดับสากลให้ความสนใจ เช่น
สิทธิมนุษยชน การต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก

ปีละครั้ง

1. การเยี่ยมชมและตรวจประเมินสถานประกอบการส�ำหรับ
คู่ค้าที่เกี่ยวข้องกับ Food Safety เช่น บรรจุภัณฑ์ และ
สารเคมีในกระบวนการผลิต
2. การฝึกอบรม/กระบวนการการทดสอบระบบก่อนใช้งาน
จริง User Acceptance Test (UAT) ท�ำร่วมกับคู่ค้า
3. แบบประเมินความพึงพอใจคู่ค้า Mitr Phol
Procurement System (MPS - on web)
4. ระบบ Mitr Phol Procurement System (MPS - on web)
5. คู่มือจรรยาบรรณคู่ค้ามิตรผล (Mitr Phol Supplier Code
of Conduct) ข้อตกลงคุณธรรมคู่ค้ามิตรผล
6. งานสัมมนาคูค่ า้ ประจ�ำปีและมอบรางวัลคูค่ า้ ดีเด่นประจ�ำปี

ไตรมาสละครั้ง
ปีละครั้ง

ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน

ตลอดเวลา
ก่อนขึ้นทะเบียนคู่ค้าในระบบ

ทุกครั้งก่อนขึ้นระบบหรือพัฒนา
ระบบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้า
ปีละครั้ง

ความถี่ (102-43)

กระบวนการสื่อสาร (102-43)

กลุม่ ผูม้ สี ว่ น
ได้เสีย (102-40)
คู่ค้า

การตอบสนอง (102-44)

1. ทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ในการท�ำงานมีเพียงพอและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน
2. สามารถรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
3. ได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมกับต�ำแหน่ง ความรับผิดชอบของ
พนักงาน และได้รับสวัสดิการที่ดี
4. การยกย่องชมเชยในผลงาน
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม และมีโอกาส
ก้าวหน้าในการท�ำงาน
1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของภาครัฐ
2. การปฏิบัติตามกฎหมาย
3. มีความโปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจ
4. มีความรับผิดชอบในการด�ำเนินธุรกิจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
5. ความร่วมมือในการขับเคลื่อนประเด็นต่างๆ เพื่อสร้างความ
ยั่งยืนในการด�ำเนินธุรกิจ
6. ความโปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน

1. ได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีบริการที่ดี และมีความปลอดภัย
ด้านสุขภาพในการบริโภค
2. มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการได้

ดูรายละเอียดในบทรู้จักมิตรผล
ดูรายละเอียดในบทมิตรชุมชน
ดูรายละเอียดในบทมิตรสิง่ แวดล้อม

ดูรายละเอียดในบทมิตรพนักงาน

ดูรายละเอียดในบทมิตรลูกค้า

1. ทราบข้อตกลงที่ชัดเจนในการด�ำเนินธุรกิจร่วมกับกลุ่มมิตรผล ดูรายละเอียดในบท มิตรคู่ค้า
2. ลด Non Conformance Report (NCR) และพัฒนาการด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืนร่วมกัน
3. ทราบและเข้าใจการใช้งานระบบจัดซื้อร่วมกัน เพื่อให้สามารถ
ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจ
4. การได้เป็นคู่ค้า (Approved Vendor List, AVL) ที่มีศักยภาพ
และพัฒนาเป็นพันธมิตรกับมิตรผล สามารถท�ำยอดขายได้
เพิ่มขึ้น
5. ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์จากฝ่ายจัดซื้อมิตรผล
สามารถเสนอราคา ตรวจสอบใบสั่งซื้อและสถานะใบสั่งซื้อ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ขายแบบ Real Time เพื่อให้การ
บริหารจัดการได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. คู่ค้าได้รับทราบข้อตกลงจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ
ร่วมกับมิตรผลที่ชัดเจน
7. รับทราบแนวทางหรือนโยบายต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการมอบ
รางวัลให้คู่ค้าดีเด่นประจ�ำปี ช่วยสร้างขวัญก�ำลังใจ และเป็น
แรงผลักดันให้เกิดความภาคภูมใิ จและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง

ความคาดหวัง/ข้อกังวลของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (102-44)

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
ขอบเขตการรายงาน
หลักการคัดเลือกประเด็นสาระสำ�คัญ และ
ขอบเขต
การสอบถามข้อมูล
การดำ�เนินธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
ด้านความยั่งยืนของสากล
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ (102-48) (102-49) (102-50) (102-52)
กลุม่ มิตรผลได้จดั ท�ำรายงานความยัง่ ยืนประจ�ำปี พ.ศ. 2560 ขึน้ เพือ่ เปิดเผยผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม และธรรมาภิบาล
ทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่อองค์กรและกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียของกลุม่ มิตรผล ตลอดจนน�ำเสนอนโยบาย กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของบริษัท
ซึ่งมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals: SDGs) โดย
ได้จัดท�ำรายงานความยั่งยืนเป็นปีที่ 4 ซึ่งจัดท�ำขึ้นตามแนวทางการรายงานแบบ Core ของ Global Reporting Initiative Standards
(GRI Standard) (102-54)

ขอบเขตการรายงาน (102-48) (102-49) (102-50) (102-51) (102-52)

รายงานฉบับนี้ได้น�ำเสนอผลการด�ำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ครอบคลุมกลุ่มมิตรผลและ
บริษัทย่อยในกลุม่ มิตรผลในประเทศไทยเท่านัน้ ทัง้ นี้ การรวบรวมข้อมูลทีน่ ำ� เสนอจะเป็นในรูปแบบ 6 กลุม่ ประกอบด้วย กลุม่ ธุรกิจน�ำ้ ตาล 6
บริษัท และธุรกิจไร่บริษัท 2 บริษัท กลุม่ ธุรกิจพลังงาน 11 บริษัท กลุม่ วัสดุทดแทนไม้ 3 บริษัท กลุม่ ธุรกิจปุย๋ และธุรกิจใหม่ 1 บริษัท กลุม่ ธุรกิจ
โลจิสติกส์ 3 บริษัท กลุ่ม และอื่นๆ 1 บริษัท โดยขอบเขตการรายงานฉบับนี้คิดเป็น 100% ของรายได้ทั้งหมดของกลุ่มมิตรผลในประเทศไทย
และรายงานผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมครอบคลุมเป็น 92.26% ของรายได้ทั้งหมดของกลุ่มมิตรผลในประเทศไทย

รายชื่อบริษัทที่อยู่ในขอบเขตของรายงาน (102-45) (102-46)
ธุรกิจ/บริษัท

ผลการด�ำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
น�้ำ
ของเสีย อากาศ
ด้านเศรษฐกิจ พลังงาน

ผลการด�ำเนินงานด้านสังคม
ความปลอดภัย ทรัพยากร
บุคคล

ธุรกิจน�้ำตาล

บริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด
บริษัท น�้ำตาลสิงห์บุรี จ�ำกัด
บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ�ำกัด
บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ�ำกัด
(สาขามิตรภูเวียง)
บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ�ำกัด
(สาขามิตรภูหลวง)
บริษัท แปซิฟิก ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
บริษัท มิตรผลพัฒนา จ�ำกัด
บริษัท น�้ำตาลมิตรสยาม จ�ำกัด
บริษัท มิตรผล เทรชเชอรี่ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด

NR

NR

NR

NR

NR

NR
NR
NR

NR
NR
NR

NR
NR
NR

NR
NR
NR

NR
NR
NR

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA

NA

ธุรกิจไร่บริษัท

บริษัท ไร่ด่านช้าง จ�ำกัด
บริษัท ไร่อีสาน จ�ำกัด
ธุรกิจพลังงาน
ธุรกิจไฟฟ้า

บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์
(ด่านช้าง) จ�ำกัด
บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จ�ำกัด
บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์
(ภูเวียง) จ�ำกัด
บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์
(กาฬสินธุ์) จ�ำกัด
บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์
(ภูหลวง) จ�ำกัด
บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์
(กุฉินารายณ์) จ�ำกัด
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NR
NR

ธุรกิจ/บริษัท

ผลการด�ำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านเศรษฐกิจ พลังงาน
น�้ำ
ของเสีย อากาศ

ผลการด�ำเนินงานด้านสังคม
ความปลอดภัย
ทรัพยากร
บุคคล

ธุรกิจเอทานอล

บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จ�ำกัด
บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จ�ำกัด
บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จ�ำกัด
บริษัท มิตรผล เอ็นเนอร์ยี เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
บริษัท เพาเวอร์พรอสเพค จ�ำกัด

NR

NR

NR

NR

NR

NR

ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้

บริษัท พาเนล พลัส จ�ำกัด
บริษัท พาเนล เดคคอร์ จ�ำกัด
บริษัท พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ จ�ำกัด

NA

ธุรกิจปุ๋ยและธุรกิจใหม่
NA

บริษัท เพิ่มผลผลิต จ�ำกัด
ธุรกิจโลจิสติกส์

NR

บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล
จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท มิตรผลคลังสินค้า จ�ำกัด
บริษัท อ่าวไทยสินค้า จ�ำกัด

NR
NR

ธุรกิจอื่นๆ

บริษั ท มิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อยและน�้ำตาล
จ�ำกัด

NA

NR

หมายเหตุ : NA (Not Available)-ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลในประเด็นดังกล่าว
NR (Not Relevent)-ข้อมูลในประเด็นดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้อง
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หลักการคัดเลือกประเด็นสาระสำ�คัญและขอบเขตผลกระทบ (102-46)
กลุม่ มิตรผลได้คดั เลือกประเด็นความยัง่ ยืนทีม่ คี วามสอดคล้องกับ
การด�ำเนินธุรกิจ โดยเริม่ จากการศึกษาประเด็นความยัง่ ยืนในปัจจุบนั
ที่ทั่วโลกให้ความส�ำคัญ จากนั้นได้คัดกรองเฉพาะประเด็นที่มีความ
เกี่ยวข้องกับกลุ่มมิตรผล ซึ่งมีการพิจารณาจาก
• ความสอดคล้องของประเด็นดังกล่าวกับประเด็นที่เป็นสาระ
ส�ำคัญของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มทั่วโลก
• แผนกลยุทธ์องค์กรที่มีการทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี
• ความสอดคล้องของประเด็นดังกล่าวที่เป็น ประเด็นสาระ
ส�ำคัญของกลุ่มมิตรผลในปีก่อนหน้าคือปี พ.ศ. 2559

กระบวนการคัดเลือกประเด็นสาระส�ำคัญและ
ขอบเขตผลกระทบ (102-46)
ขั้นตอนที่ 1 การระบุ (Identification)
คณะท�ำงานพิจารณาคัดเลือกประเด็นด้านความยั่งยืนร่วมกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยประเด็นทีค่ ดั เลือกมานัน้ มีการค�ำนึงถึงหลักการ
บริบทความยั่งยืน อันได้แก่ ผลกระทบที่เกี่ยวข้องต่อกิจการผ่าน
มิติผลกระทบทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งค�ำนึง

ถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งในการก�ำหนดขอบเขตของ
แต่ละประเด็นความยั่งยืนนั้นขึ้นอยู่กับผลกระทบจากการด�ำเนินงาน
ตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่าทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ภายในและภายนอกบริษัท นอกจากนี้
ยั งได้ มี ก ารพิ จ ารณาจากความสอดคล้ อ งของประเด็ น ดั ง กล่ า ว
กับประเด็น ที่เป็นสาระส�ำคัญของกลุ่ม อุต สาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่มทั่วโลก
ขั้นตอนที่ 2 การจัดล�ำดับความส�ำคัญ (Prioritization)
ประเด็นด้านความยั่งยืนที่คัดเลือกจะได้รับการจัดล�ำดับความ
ส�ำคัญ โดยพิจารณาจากการทดสอบสารัตถภาพ (Materiality Test)
ซึ่งได้คัดกรองประเด็นทั้งหมดผ่านเกณฑ์การพิจารณาใน 2 มุมมอง
คือ ระดับอิทธิพลต่อการประเมินและตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย
(Influence on Stakeholder Assessments and Decisions) และ
ระดับนัยส�ำคัญของผลกระทบทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม
ขององค์กร (Significance of The Organization’s Economic,
Environmental and Social Impacts) ผ่านการมีส่วนร่วมในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งการอภิปราย
จากผู้บริหารในแต่ละส่วนงานร่วมกับคณะท�ำงาน

ผลการประเมินประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ (102-47)
สูง

ระดับความสำคัญที่มีตอผูมีสวนไดเสีย

8
9
12

13

ต่ำ

14

1

7
10
11

2
3
4

5

6

15
ระดับความสำคัญที่มีตอกลุมมิตรผล

ประเด็นที่มีนัยสำคัญต่ำ

สูง

1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบร�หารจัดการน้ำ
2. นโยบายและการบร�หารจัดการสิ�งแวดลอม
3. การบร�หารจัดการหวงโซอุปทาน
4. การบร�หารความเสี่ยงและการจัดการในภาวะว�กฤต
5. การกำกับดูแลกิจการและความโปรงใส
6. การบร�หารจัดการนวัตกรรม
7. การดูแลพนักงาน
8. สุขภาพและโภชนาการ
9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
10. การพัฒนาพนักงาน
11. สิทธิมนุษยชน
12. การลงทุนทางสังคม
13. บรรจ�ภัณฑ
14. การมีสวนรวมตอผูมีสวนไดเสีย
15. การบร�หารความสัมพันธกับลูกคา

ประเด็นที่มีนัยสำคัญปานกลาง

ประเด็นที่มีนัยสำคัญสูง

ขั้นตอนที่ 3 การก�ำหนดขอบเขตการรายงานประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญ
กลุ่มมิตรผลก�ำหนดขอบเขตการรายงานประเด็นส�ำคัญทั้ง 15 ประเด็น โดยเก็บข้อมูลจากหน่วยงานและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่มีความ
เกี่ยวข้องกับประเด็นส�ำคัญดังกล่าว
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มิตรสร้างสรรค์

มิตรชุมชน

มิตรลูกค้า

มิตรคู่ค้า

มิตรพนักงาน

มิตรสิ่งแวดล้อม

รู้จักมิตรผล

หัวข้อ

การก�ำกับดูแลกิจการและความโปร่งใส
การบริหารความเสี่ยงและการจัดการในภาวะวิกฤต
การมีส่วนร่วมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
นโยบายและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการน�้ำ
บรรจุภัณฑ์
การดูแลพนักงาน
การพัฒนาพนักงาน
สิทธิมนุษยชน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
สุขภาพและโภชนาการ
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
การลงทุนทางสังคม
การบริหารจัดการนวัตกรรม

ธุรกิจพลังงาน
NR

NR

ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้

ภายในบริษัท

NR

NR

ธุรกิจปุ๋ยและธุรกิจใหม่

ขอบเขตของผลกระทบ (102-46)

ธุรกิจโลจิสติกส์
NR

NR

NR

อื่นๆ

NR

NR

NR
NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR
NR

NR

NR

ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน

NR

NR

NR

เกษตรกรชาวไร่อ้อย
NR

ภายนอกบริษัท

NR

NR

NR

NR

NR

ชุมชน

ประเด็นสาระส�ำคัญ

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

คู่ค้า

หลักการเลือกประเด็นสาระส�ำคัญ และขอบเขต

ลูกค้าและผู้บริโภค
NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

รัฐ/องค์กรภาคประชาสังคม

ธุรกิจน�้ำตาล

ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบความถูกต้อง
คณะท�ำงานฯ ด�ำเนินการทวนสอบความครบถ้วนในเบื้องต้นโดยหน่วยงาน Sustainability ด้านบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน แล้วจึง
น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท

การสอบถามข้อมูล (102-53)
หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะน�ำเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
งานความยั่งยืนขององค์กร ด้านบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน กลุ่มมิตรผล
เลขที่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 3 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. +662 794 1651

การดำ�เนินธุรกิจทีส่ อดคล้องกับแนวปฏิบตั ดิ า้ นความยัง่ ยืนของสากล (102-11)(102-13)
กลุ่มมิตรผลร่วมปฏิบัติตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (United Nations Sustainable Development Goals) ด้วยการส่งเสริมการด�ำเนินธุรกิจให้มีแนวปฏิบัติสอดคล้องกับหลักสากล 10
ประการ โดยครอบคลุมประเด็นหลัก ได้แก่ สิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการคอร์รัปชันตามข้อตกลงโลก
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) รวมทั้งกลุ่มมิตรผลยังได้เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นสมาชิกโกลบอล
คอมแพ็กเน็ตเวิร์กประเทศไทย (Global Compact Network Thailand: GCNT) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการด�ำเนินธุรกิจของไทย
ให้สอดคล้องกับหลักสากลอีกด้วย
ขอบเขตและหลักการของ UNGC

สิ่งที่ด�ำเนินการ

ขอบเขต:

ใช้หลัก 10 ประการในการด�ำเนินงานขององค์กร

หลักการ 1: สนับสนุนและเคารพในเรื่องการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ประกาศใน

ระดับสากลตามขอบเขตอ�ำนาจที่เอื้ออ�ำนวย

หลักการ 2: หมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

• กลยุทธ์ของกลุ่มมิตรผล
• นโยบายความยั่งยืนของกลุ่มมิตรผล
• การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
• นโยบายสิทธิมนุษยชน
• การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน

หลักการ 3: ส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงาน

และการรับรองสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง

หลักการ 4: ขจัดทุกรูปแบบของการบังคับและการใช้แรงงานภาคบังคับ
หลักการ 5: ยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง
หลักการ 6: ขจัดการเลือกปฏิบัติในเรื่องการจ้างแรงงานและการประกอบอาชีพ

• นโยบายการบริหารงานบุคคล
• การดูแลพนักงาน
• อาชีวอนามัย ความปลอดภัย
• ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก
• ต่อต้านการบังคับใช้แรงงานทุกรูปแบบ
• ไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน โดยมีการสรรหาบุคลากรด้วย
ระบบการคัดเลือกที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

หลักการ 7: สนับสนุนแนวทางการป้องกันการด�ำเนินงานที่อาจจะส่งผลกระทบ

• นโยบายและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ต่อสิ่งแวดล้อม
• มิตรสิ่งแวดล้อม
หลักการ 8: ด�ำเนินการที่จัดการส่งเสริมและยกระดับความรับผิดชอบ
• บัญชีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม
ต่อสิ่งแวดล้อม
หลักการ 9: ส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่เทคโนโลยีทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
หลักการ 10: ด�ำเนินงานในทางต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการกรรโชก

• การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชัน

นอกจากนี้ กลุ่มมิตรผลตระหนักดีถึงบทบาทภาคเอกชนในการ
มีส่วนร่วม สนับสนุน และผลักดันวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
ตามที่องค์การสหประชาชาติและชาติสมาชิกกว่า 193 ประเทศร่วม
กันก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development

Goals: SDGs) ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย และ 169 เป้าประสงค์
กลุม่ มิตรผลจึงได้ผสาน SDGs เข้าเป็นส่วนหนึง่ ของการด�ำเนินงาน ซึง่
ได้มีการน�ำเสนอเป้าหมาย SDGs ในแต่ละเป้าหมายในผลการด�ำเนิน
งานที่เกี่ยวข้อง

และการให้สินบนในทุกรูปแบบ
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มิตรสิ่งแวดล้อม
การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
การปกป้องด้านสิ่งแวดล้อม
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มิตรสิ่งแวดล้อม
จากปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มของโลกท� ำให้ ทุ ก ภาคส่ ว นทั้ ง ภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมต่างหันมาร่วมด�ำเนินการอย่าง
จริงจังเพือ่ ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและสร้างความยัง่ ยืนให้เกิดขึน้
กลุ่มมิตรผลได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการดูแลและ
ปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการด�ำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ประเด็นต่างๆ อย่างครอบคลุม เพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นใน
การด�ำเนินธุรกิจ ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การบริหาร
จัดการน�้ำและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เลือกใช้เครื่องจักรที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมน�ำหลักการ 3Rs มาใช้ ไม่เพียงเท่านี้
ส�ำหรับการจัดการของเหลือทิ้งยังได้น�ำแนวคิดการจัดการของเสีย
ฐานศูนย์มาบริหารจัดการต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม จนเกิดเป็นธุรกิจ
ใหม่ๆ ที่ช่วยสร้างคุณค่า สร้างอนาคต พร้อมสร้างความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลทรายและ
สังคมไทย
กลุ ่ ม มิ ต รผลได้ ก� ำ หนดกลยุ ท ธ์ แ ละนโยบายความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อมมาขับเคลือ่ นและด�ำเนินการในทุกธุรกิจ
รวมทั้งมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้เป็นมาตรการจัดการ
สิง่ แวดล้อมภายในโรงงาน โดยมีหน่วยงานฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมอยู่ ในทุกกลุ่มธุรกิจ ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลให้การ
ด� ำ เนิ น งานด้ า นสิ่ ง แวดล้อมสอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายฯ
ที่ก�ำหนดไว้ โดยมีฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ส่วนกลาง สนับสนุนการด�ำเนินงานของทุกกลุ่มธุรกิจให้สามารถ
ด�ำเนินงานได้เชือ่ มโยงกัน โดยในปี พ.ศ. 2560 ได้มกี ารก�ำหนดเป้าหมาย
ในการใช้น�้ำลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีก่อน ก�ำหนดเป้าหมาย
มีการใช้พลังงานหมุนเวียนร้อยละ 95 เทียบกับพลังงานทั้งหมดที่
กลุม่ มิตรผลใช้ และส่งเสริมการใช้เครือ่ งจักรกลในการท�ำไร่ออ้ ยภายใต้
โครงการมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มโดยมีเป้าหมายที่จะลดการเผาไร่อ้อย
ในการเก็บเกี่ยวอ้อย เพื่อลดก๊าซ CO2 ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งการจัดการท�ำ
ไร่อ้อยด้วยมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มถือเป็นโครงการหลักที่ช่วยให้การ
จัดการสิ่งแวดล้อมดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ธุรกิจอ้อยและน�ำ้ ตาลทรายยังได้นำ� มาตรฐานการผลิต
เพื่อความยั่งยืนอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาล หรือ BONSUCRO มา
ปรับใช้ เพื่อยกระดับการด�ำเนินงานให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้น�ำแนวทางการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ในการ
ด�ำเนินธุรกิจ ควบคูก่ บั การริเริม่ ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของ
ประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program:
T-Ver) ซึ่งเป็นการด�ำเนินงานที่ร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น จาก
ตัวอย่างที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่ากลุ่มมิตรผลไม่หยุดนิ่งในการที่จะเป็น
“มิตรสิง่ แวดล้อม” เราส่งเสริมการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมทีด่ ีให้กบั
ทุกกลุ่มธุรกิจของมิตรผล เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
และสังคมไทย

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มมิตรผล

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อมเป็นสิง่
ทีก่ ลุม่ มิตรผลให้ความส�ำคัญ มีการเน้นย�ำ้ และถ่ายทอดไปสูพ่ นักงาน
ทุกระดับ เพือ่ ให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพอย่างสูงสุด โดยได้
ก�ำหนดแนวทาง ดังนี้
1. บริษัทจะด�ำเนินการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้
ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีประสิทธิผล สอดคล้องกับ
ข้อก�ำหนดตามมาตรฐาน ISO 14001 และ OHSAS 18001
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎระเบียบลูกค้า ชุมชน และ
สังคมทีเ่ กีย่ วข้อง และน�ำมาจัดท�ำเป็นระบบมาตรฐานในการ
ด�ำเนินงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทจะปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ งในการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
และป้องกันปัญหาทีม่ ผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และการลด
ควบคุม และป้องกันความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานในเรื่อง
การบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการท�ำงาน สนับสนุนทุก
วิถที างทีจ่ ะก่อให้เกิดสิง่ แวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ
อนามัยที่ดีต่อพนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด และการมีความรับผิดชอบต่อสังคม
3. บริษั ทให้การสนับสนุน ทรัพยากรในการด�ำเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในเรื่อง
ของบุคลากร เวลา งบประมาณ การฝึกอบรมที่เหมาะสม
และเพียงพออย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมถึง
การสร้างจิตส�ำนึกถึงความส�ำคัญของสิง่ แวดล้อมและระบบ
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พร้อมทั้งเผย
แพร่สู่สาธารณชน
4. บริษั ทก�ำหนดเป็น นโยบายให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น
มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่ ง แวดล้ อ มของผู ้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาให้ เ ป็ นไปตามกฎ
ระเบียบที่บริษั ทก�ำหนดขึ้นอย่างเข้มงวด และก�ำหนดเป็น
นโยบายให้พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแล
รั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มและปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด ความปลอดภั ย และ
สุขภาพอนามัยที่ดีแก่ตนเอง เพื่อนร่วมงาน และบริษัทเป็น
ไปอย่างเคร่งครัด
5. บริษัทถือว่ากฎความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน และแนวปฏิบัติด ้า นสิ่งแวดล้อมที่ บ ริ ษั ท
ก�ำหนดขึ้นครอบคลุมถึงการปฏิบัติของผู้รับเหมาที่จะเข้ามา
ปฏิบัติงานในบริษัทหรือโรงงาน ลูกค้า และผู้มาติดต่อกับ
บริษัทหรือโรงงาน
นอกจากนี้ ได้ก�ำหนดระเบียบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วและผลพลอยได้จากการผลิตขึ้นในการแยกประเภท
การจัดเก็บ การขนถ่าย และการขนส่ง การก�ำจัด และการเฝ้าระวัง
ตลอดจนการน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ และการลดปริมาณของวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้ว ผู้ที่ต้องปฎิบัติทั้งพนักงาน ครอบคลุมถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ต่างๆ เช่น ผู้รับก�ำจัด และผู้ขนส่ง โดยการเลือกยึดตามกฎหมาย
ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นมาตรฐานขั้นต�่ำในการด�ำเนินการ
ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2560 มีรายละเอียดประเด็นที่ส�ำคัญ ดังนี้
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รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2560
กลุ ่ ม มิ ต รผล

การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (102-11)
กลุ่มมิตรผลใช้ในการด�ำเนินธุรกิจด้วยรูปแบบการเพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือทิ้ง หรือ “From Waste to Value” โดยน�ำของเหลือทิ้งที่เกิด
จากกระบวนการผลิตทุกกระบวนการมาพัฒนาต่อยอด ซึ่งเป็นรูปแบบที่ช่วยลดของเหลือทิ้ง และช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ “อ้อย” อันเป็น
วัตถุดิบต้นทาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กากน้ำตาล
Molasses

95 91 E20 E85

แกสโซฮอลล แกสโซฮอลล

Filter
Cake
95 91

แกสโซฮอลล

แกสโซฮอลล

se

Vinas

E20 E85

กากน�้ำตาล (Molasses)

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ สุ ด ท ้ า ย ข อ ง
กระบวนก ารผลิ ต น�้ ำ ตาล น�ำ
กากนำ�้ ตาล (Molasses) มาสร้าง
มู ล ค่ า เพิ่ ม ด้ ว ยการน�ำมาเป็ น
วั ต ถุ ดิ บ ในก ารผลิ ต เอทานอล
(Ethanol) เพื่อใช้เป็นส่วนผสม
ของน�้ ำ มั น แ ก๊ ส โซฮอล์ เป็ น
พลั ง งานที่ จ ะช่ ว ยล ดมลพิ ษ ให้
กับโลก

ชานอ้ อ ย (Bagasse)

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ หลื อ จากการหี บ
อ้อย น�ำชานอ้อย (Bagasse)
เ ป ็ น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ใ น ก า ร ผ ลิ ต
“พลังงานไฟฟ้าชีวมวล”

นอกจากนั้น หนึ่งในการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของกลุ่มมิตรผล คือ
การก�ำหนดนโยบายจัดซือ้ ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมมาประกาศใช้เป็น
นโยบายในการด�ำเนินธุรกิจของกลุม่ มิตรผล เพือ่ ช่วยบริหารจัดการให้
กระบวนการผลิตของกลุม่ มิตรผลเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมตัง้ แต่ตน้ น�ำ้
โดยก�ำหนดเป็นแนวทางการปฏิบตั ขิ องทุกกลุม่ ธุรกิจของกลุม่ มิตรผล
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. พนั ก งานในฝ่ า ยจั ด ซื้ อ ต้ อ งใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งประหยั ด
เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. คั ด เลื อ กสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ ไ ม่ ก ่ อให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิต โดยพิจารณาตั้งแต่การได้มา
ซึ่งวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การใช้งาน และการก�ำจัด
หลังการใช้งาน
3. สนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทรัพยากรหมุนเวียน และไม่กอ่
ให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น สินค้าที่ได้รับการรับรอง
ฉลากเขียว
4. คัดเลือกผู้ขายและผู้ให้บริการที่ ได้รับการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก
5. จัดท�ำขั้นตอนและวิธีการจัดซื้อ/จัดจ้างที่เป็นธรรมและให้
ความเสมอภาคกับทุกองค์กร

กากตะกอนหม้ อ กรอง
(Filter Cake)และกากส่า
(Vinasse)

ข อ ง เ ห ลื อ ทิ้ ง จ า ก ก า ร ผ ลิ ต
นำ�้ ตาลและเอทานอล ซึง่ สามารถ
น�ำมาผ ลิ ต ปุ ๋ ย ชี ว ภาพที่ อุ ด ม
ไปด้ ว ยส ารอาหารส�ำหรั บ พื ช
ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อช่วย
เพิ่มผ ลผลิตของอ้อย และช่วย
ลดต้นทุนของชาวไร่

น�้ำทิ้ง (Waste Water)

นำ�้ ทิง้ จากกระบวนการผลิต น�ำไป
ผ่านกระบวนการบ�ำบัดน�้ำ และ
น�ำกลับมาใช้ ในกระบวนการผลิต
ที่ ไม่สัมผัสกับอาหาร

การจัดการวัตถุดิบ
กลุม่ มิตรผลมีการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้มแี นวโน้ม
ความต้องการวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งที่เป็นประเภทหมุนเวียนและ
ไม่หมุนเวียน กลุ่มมิตรผลจึงให้ความส�ำคัญต่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากร เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรเกิดประสิทธิภาพและความ
คุ้มค่ามากที่สุดมาอย่างต่อเนื่อง
วัตถุดิบหลักในการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มมิตรผลนั้นแบ่งออก
เป็น 2 ประเภทหลัก คือ ประเภทวัตถุดิบหมุนเวียน (Renewable
Material) คือ อ้อย เศษไม้ยางพารา และวัตถุดิบที่ ไม่หมุนเวียน
(Non-renewable Material) คือ พลังงานเชื้อเพลิง และสารเคมี
โดยในปี พ.ศ. 2560 มีรายละเอียดการใช้วัตถุดิบที่ส�ำคัญ ดังนี้

ในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มมิตรผลมีผลการด�ำเนินงานด้านการบริหาร
จัดการการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ดังนี้
รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2560
กลุ ่ ม มิ ต รผล
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ปริมาณวัตถุดิบหลักที่น�ำไปใช้ในกระบวนการผลิตของกลุ่มมิตรผล (301-1)
วัตถุดิบหมุนเวียน
ธุรกิจนํ้าตาล

ธุรกิจพลังงาน

(ลานตัน)
25
20

20.4

ธุรกิจวัสดุทดแทนไม

โมลาส
ชานออย

(ลานตัน)
25

ออย

(ลานตัน)
25

20

20

15

15

15

10

10

10

5

5

19.1

17.5

16.6

2.6

1.4

1.4

3.4

3.3

1.4

2558*

2559*

0.8

0.8

1.0

1.0

2557*

2558*

2559*

2560**

ป

ป
2557*

5

3.0

1.3

เศษไมยางพารา

2560**

2557*

2558*

2560**

2559*

ป

ธุรกิจปุย
(ตัน)
7,000 6,611.1

6,660.0

กากหมอกรอง
ตะกอนวีแนส
ดินเกาลีน
เชื้อจุลินทรีย

6,498.0

6,000
5,000

4,319.6
4,197.1

4,000

4,256.8
3,243.0

3,000
2,000
1,000

397.0 637.4

0

444.0

16.1

2557*

1,210.6

994.6

46.1

40.8

18.0

2558*

2559*

ป

2560**

วัตถุดิบไมหมุนเวียน
ธุรกิจนํ้าตาล

ธุรกิจนํ้าตาล

นํ้ามันหลอลื่นและนํ้ายาหลอเย็น

(ตัน)
4.0

70,000

3.5

60,000,000

60,000

3.0

50,000,000

50,000

40,000,000

40,000

30,000,000

30,000

20,000,000

20,000

1.0

10,000

0.5

70,000,000

72,180,316

10,000,000

578,940.9 472,370.1 563,421

0

2557*

2558*

2559*

70,000

64,770.0

50,000 48,019.0

0

63,561.0

30,000
20,000
3,498.0

3,951.0

4,668.0

4,333.0

0
2557*

50,495.0

2.5

43,308.2

3.7
3.2
2.8
2.5

2.0
31,121.0

2557*

1.5

2558*

2559*

2560**

ป

0.0
2557*

2558*

2559*

2560**

หมายเหตุ : - ไมมีการจัดเก็บขอมูลปริมาณวัตถุดิบหมุนเวียนของธุรกิจขนสงและคลังสินคา และธุรกิจอื่นๆ
- ไมมีการจัดเก็บขอมูลปริมาณวัตถุดิบไมหมุนเวียนของธุรกิจปุย ธุรกิจขนสงและคลังสินคา และธุรกิจอื่นๆ
* ขอมูลป พ.ศ. 2557-2559 หมายถึง ขอมูลในชวงระยะเวลา 1 ม.ค.–31 ธ.ค. ของแตละป
** ขอมูลป พ.ศ. 2560 หมายถึง ขอมูลในชวงระยะเวลา 1 พ.ย. พ.ศ. 2559–31 ต.ค. พ.ศ. 2560

52,914.0

40,000

10,000

49,724.3

สารเคมีที่ใชในกระบวนการผลิต

กาว
สารเคมีที่ใชในกระบวนการผลิต

(ตัน)
80,000

60,000

ป

2560**

ธุรกิจวัสดุทดแทนไม
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ธุรกิจพลังงาน

สารเคมีที่ใชในกระบวนการผลิต

(ตัน)
80,000

(ลิตร)
80,000,000

2558*

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2560
กลุ ่ ม มิ ต รผล

2559*

2560**

ป

ป

การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ
ทรัพยากรน�้ำถือได้ว่าเป็น ปัจจัยที่ส�ำคัญในการท�ำการเกษตร
และการผลิต จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศในปัจจุบัน
ส่งผลกระทบต่อความไม่แน่นอนของฤดูกาล จนท�ำให้เกิดภาวะภัยแล้ง
อุทกภัย อากาศแปรปรวนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กระบวนการผลิต
ตลอดห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มมิตรผลจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้
ทรัพยากรน�้ำค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตน�้ำตาลทราย
ตั้งแต่ หีบสกัด ท�ำใส ต้มระเหย เคี่ยว และปั่น กระบวนการผลิต
ไฟฟ้า ไอน�้ำ ตลอดจนกระบวนการผลิตวัสดุทดแทนไม้ โดยกลุ่ม
มิตรผลได้มีการบริหารจัดการน�้ำที่ ใช้ในกระบวนการผลิตมาจาก
แหล่งน�้ำผิวดินเป็นส่วนใหญ่ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่มี
ส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำในพื้นที่ปฏิบัติการของกลุ่ม
มิตรผล เช่น องค์การบริหารส่วนต�ำบล เทศบาล การประปา
ส่วนภูมภิ าค เป็นต้น ชุมชนผ่านการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี เพือ่
สร้างความมั่นใจว่าการใช้ทรัพยากรน�้ำของกลุ่มมิตรผลด�ำเนินการ
อย่ า งถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย ไม่ ก ่ อให้ เ กิ ด ปั ญ หาการขาดแคลน
น�้ ำ ของชุ ม ชนโดยรอบ นอกจากนั้ น กลุ ่ ม มิ ต รผลยั ง มี แ หล่ ง น�้ ำ
ที่ ใช้ในกระบวนการผลิตที่ส�ำคัญอีกแหล่งหนึ่ง คือ น�้ำจากอ้อย
ซึ่งมีปริมาณถึงร้อยละ 29 และเป็นปริมาณที่มีนัยส�ำคัญ โดยจะ

น�ำน�้ำจากอ้อยอันเกิดจากกระบวนการผลิตน�้ำตาลมาหมุนเวียน
ในกระบวนการผลิตที่ ไม่สัมผัสกับอาหาร เพื่อช่วยลดปริมาณการ
ใช้นำ�้ จากแหล่งอืน่ ๆ โดยข้อมูลปริมาณน�ำ้ จากอ้อยจะถูกน�ำเสนอเป็น
ผลรวมกับน�้ำจากแหล่งน�้ำผิวดิน นอกจากน�้ำอ้อยแล้ว กลุ่มมิตรผล
ยังมีการจัดการน�้ำทิ้งด้วยการผ่านระบบบ�ำบัดน�้ำทิ้งเพื่อให้ได้น�้ำทิ้ง
ที่มีคุณ ภาพ แล้วน�ำน�้ำที่ผ่านกระบวนการบ�ำบัดมาหมุนเวียนใช้
ในกระบวนการผลิตที่ไม่สัมผัสอาหารใช้ในอาคารส�ำนักงาน หรือน�ำ
กลับสู่ไร่อ้อยของมิตรผล เพื่อการใช้ทรัพยากรน�้ำอย่างคุ้มค่าที่สุด
กลุ่มมิตรผลได้จัดท�ำนโยบายด้านการใช้ทรัพยากรน�้ำโดยเน้น
การลดใช้น�้ำและน�ำน�้ำกลับมาใช้ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งหวังให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และลดการสูญเสีย ทั้งในอาคารส�ำนักงาน
และโรงงานต่างๆ โดยกลุ่มมิตรผลก�ำหนดเป้าหมายส�ำหรับการใช้
ทรัพยากรน�้ำลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับข้อมูลการใช้นำ�้ ปี พ.ศ.
2559 และมีปริมาณน�ำ้ ทีน่ ำ� กลับมาใช้ใหม่รอ้ ยละ 85 เทียบกับปริมาณ
น�้ำทิ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�ำหรับพื้นที่ที่มีความตึงเครียดในการใช้
ทรัพยากรน�้ำค่อนข้างสูง โดยในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มมิตรผลสามารถ
สรุปปริมาณน�้ำใช้ ดังนี้

เปาหมายป 2560
ลดการใชนํ้าลง
จากป 2559
ลง รอยละ 10

ข้อมูลการใช้น�้ำและการใช้น�้ำจากแหล่งต่างๆ (303-1)

นํ้าบาดาล
นํ้าประปา

กลุมธุรกิจ
ธุรกิจนํ้าตาล

ธุรกิจพลังงาน

(ลาน ลบ.ม.)
20

(ลาน ลบ.ม.)
20

16

16

12

6.34

7.48

6.34

6.95

8

9.33

10.72

8.49

8.48

6.00

6.05

5.97

5.41

8

4

7.20

6.48

12

นํ้าผิวดิน
นํ้าฝน

7.09

5.91

4

0 0.0 0.0

0.0

0.53 0.0

2557*

0.0

2558*

0.83 0.30
0.0

0.0 0.0
2559*

1.94

ป

0 0.30 0.0

2560**

2557*

0.0

0.64 0.0

0.0 0.57 0.0

2558*

ธุรกิจวัสดุทดแทนไม

ธุรกิจขนสงและคลังสินคา

(ลาน ลบ.ม.)
20

(ลาน ลบ.ม.)
20

16

16

12

12

8

8

4

0.22

0.21

0.25

0.22

4

2559*

0.0 0.11 0.0

0.0

ป

2560**

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2560
กลุ ่ ม มิ ต รผล
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4

4

0 0.0 0.0

0.53 0.0

0.0

2557*

0.0

0.83 0.30
0.0

0.0 0.0

2558*

1.94

2559*

0 0.30 0.0

ป

2560**

0.0

2557*

0.64 0.0

0.0 0.57 0.0

2558*

ธุรกิจวัสดุทดแทนไม

ธุรกิจขนสงและคลังสินคา

(ลาน ลบ.ม.)
20

(ลาน ลบ.ม.)
20

16

16

12

12

8

8

4
0

0.22
0.20 0.02

0.21

0.0 0.0

0.19 0.02

2557*

0.25

0.0 0.0

2558*

0.230.02

0.22

0.0 0.0

0.20 0.02

2559*

4

0.0 0.0

ป

2560**

0.04

0.04 0.0 0.0
0 0.0
2557*

0.04
0.0 0.04 0.0 0.0
2558*

0.0 0.11 0.0

2559*

0.04

0.0

0.05

0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0
2559*

ป

2560**

ป

2560**

รวมนํ้าใชของกลุมมิตรผล
(ลาน ลบ.ม.)
20

16.10
16
12

12.59

13.78

12.30

12.36

14.40

18.18
15.56

หมายเหตุ : - ไมมีการจัดเก็บขอมูลการใชนํ้าจากแหลงตางๆ ของธุรกิจปุยในป พ.ศ. 2557-2558
- ไมมีการใชนํ้าจากแหลงตางๆ ของธุรกิจปุยในป พ.ศ. 2559-2560
- ไมมีการใชนํ้าจากแหลงตางๆ ของธุรกิจอื่นๆ ในป พ.ศ. 2557-2560
* ขอมูลป พ.ศ. 2557–2559 หมายถึง ขอมูลในชวงระยะเวลา 1 ม.ค.–31 ธ.ค. ของแตละป
** ขอมูลป พ.ศ. 2560 หมายถึง ขอมูลในชวงระยะเวลา 1 พ.ย. พ.ศ. 2559–31 ต.ค. พ.ศ. 2560

8
4
0

0.220.07

0.0

1.36
0.06

2557*

56

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2560
กลุ ่ ม มิ ต รผล

0.0

2558*

0.800.07

0.83 0.61

2559*

1.94
0.07
2560**

ป

การบริหารจัดการพลังงาน
กลุ่มมิตรผลตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมในการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งประเทศไทยก�ำลังเผชิญต่อปัญหาวิกฤติพลังงานและการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และธุรกิจพลังงานถูกจัดประเภทเป็นโรงงานควบคุมโดยกระทรวงพลังงาน จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้
ความส�ำคัญและปฏิบัติตามกฎข้อบังคับด้านพลังงานที่ส�ำคัญ เช่น การก�ำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน และ
การจัดท�ำรายงานด้านพลังงาน เป็นต้น
ในด้านการใช้พลังงานได้ดำ� เนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านผ่านการมีสว่ นร่วมของบุคลากรในทุกระดับ
ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนการด�ำเนินงานอย่างมีนัยส�ำคัญได้ โดยในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มมิตรผลมีรายละเอียดการใช้พลังงาน ดังนี้

ข้อมูลการใช้พลังงาน (302-1)
ธุรกิจนํ้าตาล

(MWh)
12,000,000

พลังงานเชื้อเพลิงหมุนเวียน

พลังงานเชื้อเพลิงไมหมุนเวียน

กาซชีวภาพ
ไฟฟาจากชีวมวล
ไอนํ้า
รวมพลังงานหมุนเวียน

กาซหุงตม
กาซธรรมชาติ
ไฟฟาที่นําเขา
รวมพลังงานไมหมุนเวียน

10,105,683.08
9,379,863.06

7,179,230.74
7,621,889.43

6,000,000

8,158,734.30
8,613,601.34

8,577,959.64
9,367,390.83

7,634,992.22
8,000,000

8,626,673.57

9,584,657.67
10,092,158.07

10,000,000

2559*

11,021,947.71

10,955,772.65

10,000,000

8,000,000

7,447.23
5,625.00
13,075.01

พลังงานเชื้อเพลิงหมุนเวียน

พลังงานเชื้อเพลิงไมหมุนเวียน

กาซชีวภาพ
ไฟฟาจากชีวมวล
ไอนํ้า
รวมพลังงานหมุนเวียน

กาซหุงตม
กาซธรรมชาติ
ไฟฟาที่นําเขา
รวมพลังงานไมหมุนเวียน

11,252,264.56
10,226,655.40

257.95

.05

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2560
กลุ ่ ม มิ ต รผล

049.61

6,000,000

ป

2560**

10,164,094.24

10,938,555.97

557.97

(MWh)

10,864,955.91

ธุรกิจพลังงาน

12,000,000

1,291.67
453,575.36

7,863.90
5,661.12
13,527.79

3,994.45
503,503.18

2558*

11,178,058.94

2557*

5,719.45
6,752.78
12,472.23

4,125
785,306.18

0

7,444.45
5,658.34
13,102.79

2,000,000

9,791.67
432,867.01

4,000,000

57

2558*

2559*

ธุรกิจพลังงาน

11,178,058.94
4,662,362.06
9,855.56
64,350.05
74,205.61

14,436.12
51,738.93
66,175.05
2558*

4,078,328.26

6,036,677.05

6,467,257.95

10,164,094.24

10,955,772.65

2557*

39,155.59

0

49,894.48

2,000,000

9,119.45
64,480.61
73,600.06

4,363,011.82

4,000,000

4,430,059.10

6,452,049.61

6,000,000

กาซหุงตม
กาซธรรมชาติ
ไฟฟาที่นําเขา
รวมพลังงานไมหมุนเวียน

10,226,655.40

6,486,557.97

8,000,000

พลังงานเชื้อเพลิงไมหมุนเวียน

กาซชีวภาพ
ไฟฟาจากชีวมวล
ไอนํ้า
รวมพลังงานหมุนเวียน

11,252,264.56

11,021,947.71

10,864,955.91

10,000,000

พลังงานเชื้อเพลิงหมุนเวียน

10,852.79
51,711.15
62,561.16

10,938,555.97

49,088.93

(MWh)
12,000,000

2560**

48,438.93

2557*

2559*

ธุรกิจวัสดุทดแทนไม
(MWh)
12,000,000

ป

2560**

พลังงานเชื้อเพลิงหมุนเวียน

พลังงานเชื้อเพลิงไมหมุนเวียน

กาซชีวภาพ
ไฟฟาจากชีวมวล
ไอนํ้า
รวมพลังงานหมุนเวียน

กาซหุงตม
กาซธรรมชาติ
ไฟฟาที่นําเขา
รวมพลังงานไมหมุนเวียน

10,000,000

8,000,000

58

128,400.10

100,694.53

5,136.12
95,558.41
100,694.53

0

110,955.64

10,363.90
118,038.98
128,400.10

2,000,000

102,269.53

4,916.67
106,038.97
110,955.64

4,000,000

2,691.67
99,577.86
102,269.53

6,000,000

2557*

2558*

2559*

2560**

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2560

ธุรกลุกิ่มจมิตปุรผลย

พลังงานเชื้อเพลิงหมุนเวียน
กาซชีวภาพ
ไฟฟาจากชีวมวล

ป

พลังงานเชื้อเพลิงไมหมุนเวียน
กาซหุงตม
กาซธรรมชาติ

ธุรกิจปุย

พลังงานเชื้อเพลิงหมุนเวียน

พลังงานเชื้อเพลิงไมหมุนเวียน

กาซชีวภาพ
ไฟฟาจากชีวมวล
ไอนํ้า
รวมพลังงานหมุนเวียน

กาซหุงตม
กาซธรรมชาติ
ไฟฟาที่นําเขา
รวมพลังงานไมหมุนเวียน

(MWh)
12,000,000

10,000,000

8,000,000

6,000,000

4,000,000

483.33

530.56

2557*

2558*

530.56

0

483.33

2,000,000

2559*

2560**

ธุรกิจขนสงและคลังสินคา
(MWh)
12,000,000

ป

พลังงานเชื้อเพลิงหมุนเวียน

พลังงานเชื้อเพลิงไมหมุนเวียน

กาซชีวภาพ
ไฟฟาจากชีวมวล
ไอนํ้า
รวมพลังงานหมุนเวียน

กาซหุงตม
กาซธรรมชาติ
ไฟฟาที่นําเขา
รวมพลังงานไมหมุนเวียน

10,000,000

8,000,000

6,000,000

10,144.45

8,647.22

7,844.45

7,747.23

10,144.45

69.44
8,577.78
8,647.23

44.44
7,797.23
7,844.45

5.56
7,738.90
7,744.23

4,000,000

2557*

2558*

2558*

2560**

2,000,000

0

ธุรกิจอื่นๆ

พลังงานเชื้อเพลิงหมุนเวียน
กาซชีวภาพ
ไฟฟาจากชีวมวล

ป

รายงานความยั
ง ยืหนมุประจ�
พลั
งงานเชื้อเพลิง่ ไม
นเวียำนปี 2560
กาซหุงตม
กาซธรรมชาติ

กลุ ่ ม มิ ต รผล
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ธุรกิจอื่นๆ

พลังงานเชื้อเพลิงหมุนเวียน

พลังงานเชื้อเพลิงไมหมุนเวียน

กาซชีวภาพ
ไฟฟาจากชีวมวล
ไอนํ้า
รวมพลังงานหมุนเวียน

กาซหุงตม
กาซธรรมชาติ
ไฟฟาที่นําเขา
รวมพลังงานไมหมุนเวียน

(MWh)
12,000,000

10,000,000

8,000,000

6,000,000

4,000,000

150.00

163.89

272.22

286.11

163.89

272.22

286.11

0

150.00

2,000,000

2557*

2558*

2559*

2560**

รวมการใชพลังงานของกลุมมิตรผล

(MWh)

20,521,577.51

22,500,000

ป

พลังงานเชื้อเพลิงหมุนเวียน

พลังงานเชื้อเพลิงไมหมุนเวียน

กาซชีวภาพ
ไฟฟาจากชีวมวล
ไอนํ้า
รวมพลังงานหมุนเวียน

กาซหุงตม
กาซธรรมชาติ
ไฟฟาที่นําเขา
รวมพลังงานไมหมุนเวียน

20,469,388.60

19,988,193.77

18,686,112.16

2557*

2558*

19,791,660.27
12,821,096.36

2559*

12,588.91
9,855.56
174,089.03
196,533.50

49,730.60
6,920,833.31

18,272.24
10,852.79
183,964.03
213,089.06

53,083.38
6,540,180.23

0

43,280.59
7,271,864.15

2,500,000

59,686.15
6,884,916.62

7,500,000

10,136.12
9,119.45
180,011.26
199,266.83

11,542,242.56

10,000,000

5,000,000

13,008,018.74

12,500,000

10,705.56
14,436.12
173,272.35
198,414.03

15,000,000

13,662,985.93

20,323,163.48

18,486,845.33

17,500,000

20,256,249.54

20,000,000

2560**

หมายเหตุ : - ไมมีปริมาณการใชพลังงาน/เชื้อเพลิงหมุนเวียนของธุรกิจวัสดุทดแทนไม ธุรกิจปุย ธุรกิจขนสงและคลังสินคา ในป พ.ศ. 2557-2560
* ขอมูลป พ.ศ. 2557–2559 หมายถึง ขอมูลในชวงระยะเวลา 1 ม.ค.-31 ธ.ค. ของแตละป
** ขอมูลป พ.ศ. 2560 หมายถึง ขอมูลในชวงระยะเวลา 1 พ.ย. พ.ศ. 2559–31 ต.ค. พ.ศ. 2560
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รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2560
กลุ ่ ม มิ ต รผล

ป

จากผลลัพธ์การใช้พลังงานในปี พ.ศ. 2560 มีสัดส่วนพลังงานที่มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนกว่าร้อยละ 96.69 เมื่อเทียบกับพลังงาน
ทั้งหมดที่กลุ่มมิตรผลใช้

การปกป้องด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อการบริหารจัดการ ดูแล และปกป้องด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ กลุ่มมิตรผลได้น�ำหลักการพื้นฐานการด�ำเนินธุรกิจที่
เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและหลักการ 3Rs (Recycle, Reuse, Reduce)
มาใช้ในการด�ำเนินงาน โดยมีรายละเอียดการด�ำเนินงานในด้านต่างๆ
ที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. การจัดการมลพิษทางอากาศ
จากกระบวนการผลิตในกลุ่มมิตรผลนั้น ที่อาจจะก่อให้
เกิดผลกระทบด้านฝุ่น ซึ่งมาจากปล่องเตา สายพานล�ำเลียง
กองชานอ้อย กองเศษไม้ หรือในกระบวนการผลิตภายในโรงงาน
กลุม่ มิตรผลได้ดำ� เนินการจัดการปัญหาเรือ่ งฝุน่ ตามประเภทของ
แหล่งที่มา โดยมีมาตรการส�ำคัญ ดังนี้
1.1 มาตรการบรรเทาฝุ่นจากปล่องเตาในการผลิตไฟฟ้า
ชีวมวล
• ระบบควบคุ ม ฝุ ่ น ด้ ว ยหยดน�้ ำ (Wet Scrubber)
เพื่อดักจับฝุ่นจากการเผาไหม้
• ระบบควบคุ ม ฝุ ่ น ด้ ว ยไฟฟ้ า สถิ ต (Electrostatic
Precipitator)
1.2 มาตรการบรรเทาฝุ ่ น จากสายพานล� ำ เลี ย งในการน� ำ
วัตถุดิบชานอ้อยเข้าโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวล
• ตรวจสอบจุดรั่วของฝุ่น
• ท�ำการติดตั้งที่ครอบสะพานล�ำเลียงชานอ้อย
• ท�ำการเคลื่อนย้ายชานอ้อยโดยสายพานล�ำเลียงแบบ
เคลื่อนที่ (Mobile Belt)

1.3 มาตรการบรรเทาฝุ่นจากกองชานอ้อยที่เกิ ดจากการ
จัดเก็บเพื่อเตรียมเข้าโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวล
• อบรมพนักงานให้มีความรู้ในการเฝ้าระวังฝุ่นจาก
ชานอ้อย
• ปลูกต้นสนเพื่อเป็นแนวป้องกันฝุ่นจากกองชานอ้อย
• ติดตั้ง Wind Break เพื่อเปลี่ยนทิศทางลม และติดตั้ง
Wind Sock เพื่อเฝ้าระวังทิศทางลม
• สเปรย์นำ�้ เครือ่ งพ่นหมอกน�ำ้ โดย Big Gun ในต�ำแหน่ง
หัวสะพานและตาข่ายกันฝุ่น
1.4 มาตรการบรรเทาฝุน่ จากกระบวนการผลิตวัสดุทดแทนไม้
• ป้องกันฝุ่นด้วยระบบ Dryer และบ�ำบัดอากาศด้วย
ระบบ Cyclones
• ติดตั้งเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic
Precipitator)
1.5 มาตรการบรรเทาฝุน่ จากการสัญจรและการขนส่งวัตถุดบิ
• สเปรย์น�้ำในจุดปฏิบัติงานและบริเวณเส้นทางสัญจร
จากการแก้ไขปัญหาด้านฝุ่นในปี พ.ศ. 2560 พบว่าผลจาก
การตรวจวัดค่าฝุ่นในชั้นบรรยากาศในแต่ละโรงงานนั้นสามารถลด
ปริมาณฝุ่นได้ต�่ำกว่าตามที่กฎหมายก�ำหนด ซึ่งค่าฝุ่นที่วัดได้เฉลี่ยอยู่
ในระดับ 0.01-0.23 mg/m3 และค่ามาตรฐานตามที่พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ก�ำหนด
จะต้องมีค่าฝุ่นไม่เกิน 0.33 mg/m3 โดยคุณภาพอากาศของโรงงาน
กลุ่มมิตรผลมีรายละเอียด ดังนี้

คุณภาพอากาศในบรรยากาศรอบโรงงานของกลุ่มมิตรผล (305-7)
กลุ่มธุรกิจ
ธุรกิจน�้ำตาล

ธุรกิจพลังงาน

ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้

ธุรกิจปุ๋ย

คุณภาพในบรรยากาศ
รอบโรงงาน

NO2 (ppm)
SO2 (ppm)
TSP (mg/m3)
PM10 (mg/m3)
NO2 (ppm)
SO2 (ppm)
TSP (mg/m3)
PM10 (mg/m3)
NO2 (ppm)
SO2 (ppm)
TSP (mg/m3)
PM10 (mg/m3)
NO2 (ppm)
SO2 (ppm)
TSP (mg/m3)
PM10 (mg/m3)

ค่ามาตรฐาน
พ.ศ. 2557*

0.17
0.12
0.33
0.12
0.17
0.12
0.33
0.12
0.17
0.12
0.33
0.12
0.17
0.12
0.33
0.12

0.0090
0.0010
0.0848
0.0398
0.1390
0.1115
0.1075
0.1315
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR

ค่าเฉลี่ยคุณภาพในบรรยากาศ
พ.ศ. 2558*
พ.ศ. 2559*

0.0126
0.0081
0.1050
0.0507
0.0655
0.0645
0.0715
0.0715
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR

0.0084
0.0061
0.0660
0.0437
0.0235
0.0165
0.0125
0.0113
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR

พ.ศ. 2560**

0.0111
0.0081
0.1270
0.0738
0.0030
0.0085
0.0215
0.0075
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2560
กลุ ่ ม มิ ต รผล
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กลุ่มธุรกิจ

คุณภาพในบรรยากาศ
รอบโรงงาน

ธุรกิจขนส่งและคลังสินค้า NO2 (ppm)

SO2 (ppm)
TSP (mg/m3)
PM10 (mg/m3)
ธุรกิจอื่นๆ
NO2 (ppm)
SO2 (ppm)
TSP (mg/m3)
PM10 (mg/m3)
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มมิตรผล NO2 (ppm)
SO2 (ppm)
TSP (mg/m3)
PM10 (mg/m3)

ค่ามาตรฐาน
พ.ศ. 2557*

0.17
0.12
0.33
0.12
0.17
0.12
0.33
0.12
0.17
0.12
0.33
0.12

NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
0.0740
0.0563
0.0962
0.0857

ค่าเฉลี่ยคุณภาพในบรรยากาศ
พ.ศ. 2558*
พ.ศ. 2559*

NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
0.0391
0.0363
0.0883
0.0611

NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
0.0160
0.0113
0.0393
0.0275

พ.ศ. 2560**

NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
0.0071
0.0083
0.0743
0.0407

หมายเหตุ : * ข้อมูลปี พ.ศ. 2557-2559 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค.-31 ธ.ค. ของแต่ละปี
** ข้อมูลปี พ.ศ. 2560 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. พ.ศ. 2559-31 ต.ค. พ.ศ. 2560

คุณภาพอากาศจากปล่องโรงงานของกลุ่มมิตรผล (305-7)
กลุ่มธุรกิจ

คุณภาพจากปล่อง

ค่ามาตรฐาน
พ.ศ. 2557*

NO2 (ppm)
SO2 (ppm)
CO (ppm)
TSP (mg/m3)
ธุรกิจพลังงาน
NO2 (ppm)
SO2 (ppm)
CO (ppm)
TSP (mg/m3)
ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้
NO2 (ppm)
SO2 (ppm)
CO (ppm)
TSP (mg/m3)
ธุรกิจปุ๋ย
NO2 (ppm)
SO2 (ppm)
CO (ppm)
TSP (mg/m3)
ธุรกิจขนส่งและคลังสินค้า NO2 (ppm)
SO2 (ppm)
CO (ppm)
TSP (mg/m3)
ธุรกิจน�้ำตาล
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200
60
690
120
200
60
690
120
200
60
690
120
200
60
690
120
200
60
690
120

88.27
7.54
NA
20.31
59.17
0.91
63.43
21.76
17.00
1.00
273.00
34.00
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR

ค่าเฉลี่ยคุณภาพในบรรยากาศ
พ.ศ. 2558*
พ.ศ. 2559*

74.70
1.35
397.67
34.80
66.56
1.91
206.64
23.09
10.00
1.00
233.00
84.00
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR

112.00
5.90
327.80
18.80
62.37
2.2
172.57
28.09
11.00
2.00
264.00
130.00
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR

พ.ศ. 2560**

83.40
12.00
306.00
6.40
66.84
1.89
127.16
19.77
15.00
2.00
132.00
160.00
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR

กลุ่มธุรกิจ

คุณภาพจากปล่อง

ค่ามาตรฐาน

ค่าเฉลี่ยคุณภาพในบรรยากาศ
พ.ศ. 2558*
พ.ศ. 2559*

พ.ศ. 2557*

NO2 (ppm)
SO2 (ppm)
CO (ppm)
TSP (mg/m3)
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มมิตรผล NO2 (ppm)
SO2 (ppm)
CO (ppm)
TSP (mg/m3)

200
60
690
120
200
60
690
120

ธุรกิจอื่นๆ

NR
NR
NR
NR
66.07
4.27
63.43
21.82

NR
NR
NR
NR
50.42
1.42
279.10
47.30

พ.ศ. 2560**

NR
NR
NR
NR
61.79
3.37
254.79
58.96

NR
NR
NR
NR
55.08
5.3
188.39
62.06

หมายเหตุ : * ข้อมูลปี พ.ศ. 2557-2559 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค.-31 ธ.ค. ของแต่ละปี
** ข้อมูลปี พ.ศ. 2560 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. พ.ศ. 2559-31 ต.ค. พ.ศ. 2560

2. การจัดการของเหลือทิ้งและของเสีย
ภายใต้แนวคิด “การเพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือทิ้ง” (From Waste to Value) เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจจากของเหลือทิ้งและ
บริหารจัดการของเสียด้วยการใช้หลักการ 3Rs (Recycle, Reuse, Reduce) โดยในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มมิตรผลมีของเหลือทิ้งและของเสีย
จ�ำแนกตามประเภทอันตรายและไม่อันตรายที่มีนัยส�ำคัญ ดังนี้

ของเหลือทิ้งและของเสียประเภทอันตราย (306-2)
ธุรกิจนํ้าตาล

3.5 6.3
18.3

(ตัน)
1,100

นํ้ามันหลอลื่นใชแลว
นํ้ายาหลอเย็นใชแลว
นํ้ามันเชื้อเพลิงใชแลว
วัสดุปนเปอน
เรซินที่ใชแลว
ภาชนะปนเปอน
ฉนวนกันความรอน
อื่นๆ

1,000
900
744.4

800
650.4

700
600

536.0

500

34.0

400

28.0

159.0
21.2
128.7

300

305.0

0

26.0
26.0
19.0

98.0

2557*

25.1

94.7

214.3

107.7
49.7

82.8

131.2

2558*

135.2
36.9

100.8
21.0

19.3

200
100

515.3

10.2

2559*

88.7
373.2

4.9

5.2

12.7

24.4

3.9

2557

2558

4.9

3.3

33

56.9

56.9
3.0

2.0

11.6

19.6

0.9
18.2

2.3

25.5

5.0

4.1

2559

2560

11.9

18.4

9.6

50.1

17.2
7.1

86.1

20.9

ป

2560**

ธุรกิจพลังงาน
9.0

35.4

(ตัน)
1,100

นํ้ามันหลอลื่นใชแลว
นํ้ายาหลอเย็นใชแลว
นํ้ามันเชื้อเพลิงใชแลว
วัสดุปนเปอน
ภาชนะปนเปอน
ฉนวนกันความรอน
อื่นๆ

1,000
900
800
700
600
500
400
201.6

300
200
100
0

68.1

0.2
1.6
4.1
14.6 41.4
6.2

2557*

0.1
3.0
2.5 71.4
42.6
82.0

2558*

5.1
12.8
6.8
18.1

2557
6

131.7

2559*

163.0
30.1
5.8 62.6
22.5
42.0

21.1

60.9

2.4

16.3
2.4

63.2

2559

25.8
38.4

6.1

2560

3.3
8.7

ป

2558

40.7

0.3

208.5
34

1.5
1.3

21.4

13.8
3.5

18.5

2560**

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2560
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ธุรกิจวัสดุทดแทนไม
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0.2
1.6
4.1
14.6 41.4
6.2

100
0

2.5 71.4 18.1
42.6
131.7
82.0

2557*

2558*

5.8 62.6
22.5
42.0

2559*

3.5

ป

18.5

2560**

ธุรกิจวัสดุทดแทนไม
19.3

24.1

(ตัน)

5.0

1,100

2557

2558
10.4

65.3

1,000

นํ้ามันหลอลื่นใชแลว
นํ้ายาหลอเย็นใชแลว
นํ้ามันเชื้อเพลิงใชแลว
วัสดุปนเปอน
ภาชนะปนเปอน
ฉนวนกันความรอน
อื่นๆ

900
800
700
600
500
400
300

203.5

200

49.0

100
0

233.7
11.7
24.2

45.2

154.5

152.6

2557*

2558*

164.8
8.3
4.3
6.2

75.9

20.9
34.6

119.2
34.5
111.5

12.3
4.1 41.2
61.6

2559*

5.0
2.6
3.8

2559
67.7

2560

51.7

10.3
3.4

ป

2560**

ธุรกิจขนสงและคลังสินคา
(ตัน)

100.0

100.0

2557

2557
2558

100.0

100.0

2559

2557

1,100
1,000
900

นํ้ามันหลอลื่นใชแลว
นํ้ายาหลอเย็นใชแลว
นํ้ามันเชื้อเพลิงใชแลว
วัสดุปนเปอน
เรซินที่ใชแลว
ภาชนะปนเปอน
ฉนวนกันความรอน
อื่นๆ

800
700
600
500
400
300
200
100

0.7

0.7

0.7

0.7

0

0.7

0.7

0.7

0.7

2557*

2558*

2559*

2560**

ป

รวมของเหลือทิ้ง / ของเสียอันตรายกลุมมิตรผล
(ตัน)
1,100
1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

276.3
169.9

125.1
28.2

21.3
143.4
19.3

26.1
115.7

306.6

241.1

107.7
60.8

26.0
30.0
112.6
179.7

2557*

125.4
259.6

36.9
131.0

373.2

155.5
253.4

27.0
108.7
110.6

2558*

นํ้ามันหลอลื่นใชแลว
นํ้ายาหลอเย็นใชแลว
นํ้ามันเชื้อเพลิงใชแลว
วัสดุปนเปอน
เรซินที่ใชแลว
ภาชนะปนเปอน
ฉนวนกันความรอน
อื่นๆ

239.7

2559*

2560**

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2560
กลุ ่ ม มิ ต รผล

25.4

2557

2558

2.0

11.5

13.9

13.2

37.9

3.7
3.2

22.2

10.8

19.1
28.6

23.3

10.6

2.9

2559

1.8

2.6

2560

13

3.6
12.8

ป

หมายเหตุ : - ไมมีการจัดเก็บขอมูลของเหลือทิ้งและของเสียประเภทอันตรายของธุรกิจปุย และธุรกิจอื่นๆ ในป พ.ศ. 2557–2560
* ขอมูลป พ.ศ. 2557–2559 หมายถึง ขอมูลในชวงระยะเวลา 1 ม.ค.–31 ธ.ค. ของแตละป
** ขอมูลป พ.ศ. 2560 หมายถึง ขอมูลในชวงระยะเวลา 1 พ.ย. พ.ศ. 2559–31 ต.ค. พ.ศ. 2560
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23.9

3.5

1,027.1
889.1

808.2

15.5

22.2

1,086.4

17.5
6.8

12.1

36.3

ของเหลือทิ้งและของเสียประเภทไม่อันตราย (306-2)
0.5
0.9

ธุรกิจนํ้าตาล

29.9

(ตัน)
2557

48.9

1,500,000

2558

50.3
69.7

ขยะทั่วไป
ขี้เถา
อื่นๆ

1,200,000
900,000

4.9

5.5

3.9 5.4

600,000
2559
300,000

10,346.6
92.6

0 5,200.0
5,054.0

93,068.0
5,544.0
80,000.0
7,524.0

2557*

2558*

62,171.7
3,444.8
55,684.4
3,042.5

2560

92,625.1
5,016.4
84,019.4
3,589.3

2559*

89.6

ป

90.7

2560**

10.2

ธุรกิจพลังงาน
(ตัน)
1,389,391.3

1,500,000
1,200,000
900,000

8.0
7.2

1,362,923.2

2557

1,264,175.8
1,075,294.3

111,650.0

133,058.4
123,458.8

139,291.0

ขยะทั่วไป
ขี้เถา
อื่นๆ

57,194.7

179,209.9

109,646.0
77,332.1

10.0

2558

82.6

82.0

9.7

9.8
4.2

14.2

600,000
888,316.2

1,138,450.3

2560

2559

1,172,670.1

961,507.1

300,000

76.1

86.0

ป

0
2557*

2558*

2559*

2560**

ธุรกิจวัสดุทดแทนไม
(ตัน)
1,500,000
0.1 0.5

ขยะทั่วไป
ขี้เถา
อื่นๆ

1,200,000
900,000
600,000

100.0

2559

2560

99.4

300,000

21,700.3
28.3
28.3

0
2557*

2558*

2559*

25.2
107.0
21,568.1

ป
2560**

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2560
กลุ ่ ม มิ ต รผล
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ธุรกิจปุย
(ตัน)

100.0

100.0

2557

2558

100.0

100.0

2559

2560

1,500,000

ขยะทั่วไป
ขี้เถา
อื่นๆ

1,200,000
900,000
600,000
300,000

45.0

0 45.0

50.0
50.0

2557*

60.0

24.0

60.0

2558*

24.0

2559*

ป
2560**

รวมของเหลือทิ้ง / ของเสียไมอันตรายกลุมมิตรผล

0.5

4.5

10.1
1,482,509.3

(ตัน)

900,000

19.4

1,326,435.8

1,500,000
1,200,000

7.6

1477,272.4

126,931.9

141,345.0

ขยะทั่วไป
ขี้เถา
อื่นๆ

234,954.3

109,738.5
82,577.1

1,145,974.3

600,000

964,549.6

69.7

76.2

82.3

72.7

2558*

2559*

2560

2559

ป
2557*

9.6

17.7

300,000
0

9.4

9.6

เปาหมายป 2560
คือการลดของเสีย
จากป 2559
ลง รอยละ10

1,197,827.5

893,370.2

2558

2557

138,099.9

117,194.0
1,085,685.8 219,341.0

81.1

2560**

หมายเหตุ : - ไมมีการจัดเก็บขอมูลของเหลือทิ�งและของเสียประเภทไมอันตรายของธุรกิจขนสงและคลังสินคา และธุรกิจอื่นๆ ในป พ.ศ. 2557-2560
* ขอมูลป พ.ศ. 2557–2559 หมายถึง ขอมูลในชวงระยะเวลา 1 ม.ค.–31 ธ.ค. ของแตละป
** ขอมูลป พ.ศ. 2560 หมายถึง ขอมูลในชวงระยะเวลา 1 พ.ย. พ.ศ. 2559–31 ต.ค. พ.ศ. 2560

ส�ำหรับการก�ำจัดของเหลือทิ้งและของเสียอันตรายนั้นได้ใช้บริการหน่วยงานขนส่งและหน่วยงานก�ำจัดภายในประเทศที่ ได้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมด�ำเนินการส่งของเสียเพื่อน�ำไปก�ำจัดอย่างถูกต้องตามระเบียบวิธี ซึ่งจะมีการแจ้งการขนส่งของเสียต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมทุกครั้งที่มีการขนส่งออกนอกโรงงาน
ในส่วนของเหลือทิ้งและของเสียที่ไม่เป็นอันตรายนั้น จากแนวคิดของ From Waste to Value ได้น�ำมาสู่แนวปฏิบัติการก�ำจัดของเสีย โดย
ของเสียที่ไม่อันตราย ได้แก่ ชานอ้อย กากน�้ำตาล กากตะกอนหม้อกรอง กากส่า และขี้เถ้านั้นสามารถน�ำไปพัฒนาต่อ ใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด
ร้อยละ 100 ส่วนของเหลือทิ้งและของเสียที่ไม่อันตรายอื่นๆ มีการจัดการแตกต่างกันตามประโยชน์ เช่น ด้านพลังงาน น�ำกลับมาใช้ใหม่ใน
กระบวนการผลิต ปุ๋ยอินทรีย์ น�ำกลับมาใช้ประโยชน์ในไร่อ้อย เป็นต้น
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รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2560
กลุ ่ ม มิ ต รผล

3. การจัดการน�้ำทิ้ง (303-2)
กลุ่มมิตรผลได้ให้ความส�ำคัญต่อการบ�ำบัดน�้ำเสียที่ออกมาจากกระบวนการผลิตน�้ำตาลให้มีคุณภาพน�้ำหลังการบ�ำบัดสอดคล้องตามที่
กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ก�ำหนด โดยน�้ำเสียที่ออกมาจากกระบวนการผลิตน�้ำตาลจะถูกบ�ำบัดด้วยระบบบ�ำบัดน�้ำทิ้งทั้ง 3 ระบบ ได้แก่
1. ระบบบ�ำบัดแบบชีวภาพ (Biological Treatment)
2. ระบบบ�ำบัดแบบปิด (UASB: Upflow Anaerobic Sludge Blanket)
3. ระบบบ�ำบัดแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland)
โดยปริมาตรน�้ำทิ้งทั้งหมดที่ออกมาจากกระบวนการผลิตน�้ำตาลจะน�ำเข้าสู่ระบบบ�ำบัดน�้ำทิ้งทั้ง 3 ระบบข้างต้น หลังจากนั้นน�้ำทิ้งที่ได้
รับการบ�ำบัดจนมีค่าคุณภาพน�้ำเป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนดเรียบร้อยจะถูกน�ำกลับมาใช้ใหม่ในกิจกรรมภายในโรงงานอย่างเหมาะสม เช่น
การรดน�้ำต้นไม้ การล้างท�ำความสะอาดในพื้นที่โรงงาน เป็นต้น

ปริมาตรน�้ำทิ้งจ�ำแนกตามกลุ่มธุรกิจ (303-3) (306-1) (306-2)
ปริมาตรนํ้าทิ้ง (ลาน ลบ.ม.)

รอยละปริมาณนํ้าที่นํากลับมาใชใหมเทียบกับปริมาณนํ้าทิ้ง

ธุรกิจนํ้าตาล
(ลาน ลบ.ม.)
10

2557

2558

8
6.09

6
4

4.33

5.78

100

100

4.37

2
0

ป
2557*

2558*

2559*

2559

2560

2560**

100

100
รอยละของปริมาณนํ้านํากลับมาใชใหม

รอยละปริมาณนํ้าที่นํากลับมาใชใหมเทียบกับปริมาณนํ้าทิ้ง

ธุรกิจพลังงาน

21

(ลาน ลบ.ม.)
10

29

2557

2558

8
6
4
2

2.15

1.63

1.52

1.62

0

ป
2557*

2558*

2559*

41

2559

38

2560

2560**

รอยละของปริมาณนํ้านํากลับมาใชใหม

NA

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2560
กลุ ่ ม มิ ต รผล

ธุรกิจวัสดุทดแทนไม
(ลาน ลบ.ม.)
10

2557

2558

67

NA

ธุรกิจวัสดุทดแทนไม
(ลาน ลบ.ม.)
10

2557

2558

2559

2560

8
6
4
2
0
2557*

0.041

0.064

0.074

2558*

2559*

2560**

ป
หมายเหตุ : ไมมีปริมาณนํ้าที่นํากลับมาใชใหม

ธุรกิจขนสงและคลังสินคา
(ลาน ลบ.ม.)
10

2557

2558

2559

2560

8
6
4
2
0

0.035

0.034

0.034

0.037

2557*

2558*

2559*

2560**

ป
หมายเหตุ : ไมมีปริมาณนํ้าที่นํากลับมาใชใหม

ธุรกิจอื่นๆ
(ลาน ลบ.ม.)
10

2557

2558

2559

2560

8
6
4
2
0

0.00003

0.00014

0.00009

0.00003

2557*

2558*

2559*

2560**

ป
หมายเหตุ : ไมมีปริมาณนํ้าที่นํากลับมาใชใหม

รอยละปริมาณนํ้าที่นํากลับมาใชใหมเทียบกับปริมาณนํ้าทิ้ง

รวมปริมาตรนํ้าทิ้งของกลุมมิตรผล
(ลาน ลบ.ม.)
10
7.71

8
6

6.52

6.08

2557*

2558*

2557

7.51

2558
73

80

4
2
ป

0
2559*

หมายเหตุ : - ธุรกิจปุยเริ่มตนในป พ.ศ. 2559 และพบวาในป พ.ศ. 2559–2560 ไมมีปริมาณนํ้าทิ้งที่เกิดขึ้น
* ขอมูลป พ.ศ. 2557–2559 หมายถึง ขอมูลในชวงระยะเวลา 1 ม.ค.–31 ธ.ค. ของแตละป
** ขอมูลป พ.ศ. 2560 หมายถึง ขอมูลในชวงระยะเวลา 1 พ.ย. พ.ศ. 2559–31 ต.ค. พ.ศ. 2560
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2560

2559

2560**
88
รอยละของปริมาณนํ้านํากลับมาใชใหม

85

คุณภาพน�้ำหลังการบ�ำบัดจ�ำแนกตามกลุ่มธุรกิจ (306-1)
คุณภาพน�้ำ

ค่ามาตรฐาน
พ.ศ. 2557*

BOD (mg/l)
COD (mg/l)
SS (mg/l)
PH
อุณหภูมิ (oC)
ธุรกิจพลังงาน
BOD (mg/l)
COD (mg/l)
SS (mg/l)
PH
อุณหภูมิ (oC)
ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้
BOD (mg/l)
COD (mg/l)
SS (mg/l)
PH
อุณหภูมิ (oC)
ธุรกิจปุ๋ย
BOD (mg/l)
COD (mg/l)
SS (mg/l)
PH
อุณหภูมิ (oC)
ธุรกิจขนส่งและคลังสินค้า
BOD (mg/l)
COD (mg/l)
SS (mg/l)
PH
อุณหภูมิ (oC)
ธุรกิจอื่นๆ
BOD (mg/l)
COD (mg/l)
SS (mg/l)
PH
อุณหภูมิ (oC)
ค่าเฉลี่ยคุณภาพน�้ำทิ้งของกลุ่มมิตรผล BOD (mg/l)
COD (mg/l)
SS (mg/l)
PH
อุณหภูมิ (oC)
ธุรกิจน�้ำตาล

20
120
50
5.5-9.0
40
20
120
50
5.5-9.0
40
20
120
50
5.5-9.0
40
20
120
50
5.5-9.0
40
20
120
50
5.5-9.0
40
20
120
50
5.5-9.0
40
20
120
50
5.5-9.0
40

8.2
92.1
12.4
28.4
30.5
8.4
98.6
238.9
8.0
29.6
231.0
90.0
67.0
7.8
31.0
NR
NR
NR
NR
NR
1.5
NR
17.8
7.8
NR
NR
NR
NR
NR
NR
82.5
93.6
106.1
14.7
30.4

ค่าเฉลี่ยคุณภาพน�้ำหลังการบ�ำบัด
พ.ศ. 2558*
พ.ศ. 2559*

11.1
89.3
28.6
8.3
30.6
9.3
134.8
314.4
8.1
30.5
9.0
95.0
11.0
6.8
32.0
NR
NR
NR
NR
NR
3.5
NR
6.9
8.1
NR
NR
NR
NR
NR
NR
9.8
106.4
118.0
7.7
31.0

8.0
78.7
21.4
8.3
30.2
5.2
70.8
255.2
7.8
29.8
13.0
95.0
22.0
6.5
31.0
NR
NR
NR
NR
NR
5.0
NR
9.1
8.8
NR
NR
NR
NR
NR
NR
8.7
81.5
99.5
7.5
30.3

พ.ศ. 2560**

5.9
65.4
12.7
8.2
30.4
5.3
65.9
13.8
7.8
30
17.0
90.0
25.0
6.9
32.0
NR
NR
NR
NR
NR
13.0
NR
10.0
8.9
NR
NR
NR
NR
NR
NR
9.4
73.8
17.2
7.6
30.8

หมายเหตุ : * ข้อมูลปี พ.ศ. 2557-2559 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค.-31 ธ.ค. ของแต่ละปี
** ข้อมูลปี พ.ศ. 2560 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. พ.ศ. 2559-31 ต.ค. พ.ศ. 2560
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4. การจัดการมลภาวะทางเสียง
มลภาวะทางเสียงเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ส�ำคัญต่อภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในส่วนของกระบวนการผลิต หากขาดการดูแล ควบคุม และ
ป้องกันอย่างเพียงพอ อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยทั้งในส่วนของพนักงานภายในโรงงานและชุมชนบริเวณใกล้เคียง
กลุ่มมิตรผลได้ให้ความส�ำคัญต่อการบรรเทาปัญหาดังกล่าว จึงได้วางแผนการแก้ไขปัญหามลภาวะทางเสียงอย่างเป็นระบบ โดย
เริ่มจากการประเมินแหล่งที่มาของเสียง ซึ่งพบว่าแหล่งที่มาของมลภาวะทางเสียงมาจากกระบวนการ การท�ำความสะอาดสายการผลิต
(Flushing Line) ในช่วงหลังการซ่อมแซมเครื่องจักร การ Blow ไอน�้ำที่มีแรงดันสูง และการท�ำงานของเครื่องจักรในกระบวนการผลิต ซึ่งได้
ด�ำเนินการปรับปรุงกระบวนการทั้งในเชิงป้องกันตั้งแต่ต้นทางและในส่วนของหน้างาน ดังนี้
• การปรับปรุงกระบวนการในเชิงป้องกันตั้งแต่ต้นทาง เช่น การคัดเลือกเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ การบ�ำรุงรักษาและซ่อมแซมทั้ง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม
• การปรับปรุงกระบวนในเชิงป้องกันในส่วนของหน้างาน เช่น การตีเส้นควบคุม การหุ้มฉนวนลดเสียง การติดอุปกรณ์ครอบเสียง
การติดป้ายบอกระดับเสียง การติดป้ายชีบ้ ง่ พืน้ ทีค่ วบคุม รวมถึงการปลูกต้นไม้เพือ่ ช่วยซับเสียง ตลอดจนการตรวจวัดระดับเสียงมิให้เกิน
กว่าค่าทีม่ าตรฐานก�ำหนดอย่างสม�ำ่ เสมอตามจุดทีม่ ปี ญ
ั หา ส�ำหรับรายละเอียดวิธกี ารด�ำเนินงานตรวจวัดค่าเสียงนัน้ จะตรวจวัดภายใน
บริเวณปฏิบัติงานและชุมชนใกล้เคียงเป็นประจ�ำทุกปีและทุก 6 เดือน

ภาพรวมขั้นตอนการจัดการด้านเสียงจากการท�ำงานของเครื่องจักร

แหลงกำเนิดเสียง
จากเคร�่องจักร

ลดผลกระทบ
ที่ตนทาง

คัดเลือกเคร�่องจักร
ที่มีประสิทธิภาพ

บำรุงรักษา
ซอมแซม
เปนประจำ

จัดทำ
มาตรการ

ตรวจวัดเสียง
เปนประจำ

การปองกัน

ประเมินผล
แหลงกำเนิดเสียง

แผนที่
สนามเสียง

หุมฉนวน
ลดเสียง

การสวมใส
อุปกรณลดเสียง

ติดปายบอก
ระดับเสียง

ติดปายชี้บง
พ�้นที่ควบคุม

ปลูกตนไม
ชวยซับเสียง

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการด้านมลภาวะทางเสียง กลุ่มมิตรผลด�ำเนินการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
(Hearing Conservation Program: HCP) เพื่อให้เกิดความปลอดภัย โดยเฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีระดับความดังของเสียง
เกินกว่า 85 เดซิเบลเอ ซึ่งถือเป็นค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
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5. การบริหารจัดการขนส่งอ้อยและการจราจร
ปัญหาการจราจรอันเกิดจากการขนส่งอ้อยจากไร่ออ้ ย เพือ่ เข้าสูโ่ รงงานน�ำ้ ตาลถือเป็นความท้าทายทีส่ ำ� คัญในอุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลอันเนือ่ ง
มาจากรูปแบบการตัดอ้อย เพื่อเข้าหีบอ้อย ณ โรงงานน�้ำตาล อยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เมษายน ในแต่ละปี โดยภายหลังจากการตัดอ้อย
เกษตรกรจ�ำเป็นจะต้องขนส่งเข้าโรงงานน�้ำตาลให้เร็วที่สุดเพื่อหีบสกัดน�้ำอ้อย เนื่องจากการตัดอ้อยค้างไว้เป็นเวลานานจะท�ำให้ปริมาณความ
หวานลดลงต่อเนื่อง ซึ่งความหวานถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อระดับราคารับซื้ออ้อย
การบริหารจัดการขนส่งอ้อยเริม่ ตัง้ แต่การควบคุมรถบรรทุกน�ำ้ หนักไม่ให้เกินมาตรฐาน การควบคุมการขนส่งอ้อยไม่ให้รว่ งหล่นตามถนน
การควบคุมการฟุง้ กระจายของฝุน่ จากรถบรรทุกขนอ้อย รวมถึงการบริหารการจราจรบริเวณโรงงานน�ำ้ ตาลเพือ่ ลดการติดขัด กลุม่ มิตรผลจึง
ได้ก�ำหนดมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการขนส่งอ้อย ดังนี้
มาตรการด�ำเนินการป้องกัน แก้ไข และบรรเทาผลกระทบจากการขนส่งอ้อย
1. ก�ำหนดผู้รับผิดชอบและช่องทางสื่อสารในการประสานงานช่วยเหลือ
2. จัดท�ำสัญญารถบรรทุกโดยก�ำหนดเงื่อนไขการปฏิบัติในสัญญาที่ชัดเจน หากผิดเงื่อนไข อาจมีผลต่อการจ่ายคืนเงินประกันและ
สัญญารถบรรทุกก่อนหลังเปิดหีบ
3. ติดป้ายประชาสัมพันธ์/สายด่วน (Call Center) เพื่อช่วยประสานงานการแก้ไขกรณีเศษอ้อยร่วงหล่นตามพื้น พร้อมทั้งจัดให้มี
สถานีขนถ่ายอ้อยส�ำหรับเกษตรกรรายย่อยเพื่อลดระยะทางการขนย้ายอ้อย
4. รณรงค์เรื่องการบรรทุกอ้อยที่ถูกวิธีและควบคุมความสูง พร้อมทั้งติดตั้งเสาตรวจวัดความสูงรถบรรทุกอ้อยไม่เกิน 4.2 เมตร
จากพื้นถนน รวมถึงการส่งเสริมการใช้สายรัดก้อนอ้อย
6. การรณรงค์การตัดอ้อยสด
เกษตรกรชาวไร่อ้อยยังคงประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานท้องถิ่น จนส่งผลท�ำให้เกิดความล่าช้าในการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานน�้ำตาล ซึ่ง
ท�ำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยมักใช้วิธีเผาอ้อย เพื่อลดขั้นตอนการริดใบและสะดวกต่อการตัดอ้อย ซึ่งท�ำให้การตัดอ้อยง่ายขึ้น ตัดได้เร็วกว่าการ
ตัดอ้อยสด ประหยัดต้นทุนค่าจ้างแรงงานมากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม วิธดี งั กล่าวได้สร้างผลกระทบด้านลบทางด้านสิง่ แวดล้อมอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ในบริเวณพืน้ ปลูกอ้อยโดยรอบ และก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกเข้าสูช่ นั้ บรรยากาศ อีกทัง้ การเผาอ้อยยัง
ส่งผลต่อความหวานของอ้อยซึ่งกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตน�้ำตาลของโรงงาน
กลุ่มมิตรผลจึงให้ความส�ำคัญในการส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อยลดการเผาอ้อยโดยการส่งอ้อยสดที่มีคุณภาพดี เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
โดยสร้างความร่วมมือกับภาครัฐผ่านมาตรการต่างๆ ดังนี้
• การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปลูกอ้อย
• การมอบเงินรางวัลพิเศษส�ำหรับอ้อยสด
• การตัดราคารับซื้ออ้อยไฟไหม้
• การส่งเสริมใช้รถตัดอ้อย
• การจัดแปลงอ้อยเป็นแนวกันไฟ
• การสนับสนุนรถน�้ำดับไฟ
มาตรการดังกล่าวนอกจากจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการลดเผาอ้อยซึ่งเป็นสาเหตุส�ำคัญในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ยังมีส่วนช่วยในการ
ลดต้นทุนการจัดการในไร่ เช่น ค่าปุ๋ย สารเคมีเพื่อก�ำจัดศัตรูพืช เป็นต้น และเพื่อรักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ยังได้ก�ำหนดเกณฑ์ในการตัดราคาอ้อยเพื่อส่งเสริมมาตรการในการลดการเผาอ้อย โดยรายละเอียดในการตัดราคา
ที่ส�ำคัญมีรายละเอียด ดังนี้

ออยสดยาว

ออยสด
มีสิ่งเจือปน

ออยสดยอดยาว
มีสิ่งเจือปน

ออยไฟไหม

ออยไฟไหม
ยอดยาว

ออยไฟไหม
มีสิ่งเจือปน

ออยไฟไหมมีสิ่งเจือปน
(ยอด/ใบ/ราก/ดิน/ทราย)

20 20 40 20 40 40 60
ตัดราคา

ตัดราคา

ตัดราคา

ตัดราคา

ตัดราคา

ตัดราคา

ตัดราคา

บาท/ตัน

บาท/ตัน

บาท/ตัน

บาท/ตัน

บาท/ตัน

บาท/ตัน

บาท/ตัน
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20 20 40 20 40 40 60
ตัดราคา

ตัดราคา

ตัดราคา

ตัดราคา

ตัดราคา

ตัดราคา

ตัดราคา

บาท/ตัน

บาท/ตัน

บาท/ตัน

บาท/ตัน

บาท/ตัน

บาท/ตัน

บาท/ตัน

จากผลการด�ำเนินงานของการรณรงค์ตัดอ้อยสดของกลุ่มมิตรผลในปี พ.ศ. 2560 พบว่ามีการตัดอ้อยสด ร้อยละ 45.21 ซึ่งได้ผลดีกว่า
ค่าเฉลี่ยการตัดอ้อยสดทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ที่ ร้อยละ 35.83 โดยมีรายละเอียดภาพรวม ดังนี้

ปริมาณอ้อยเข้าหีบ
รวมปริมาณออยภาคกลางโรงงานนํ้าตาลกลุมมิตรผล
รวมปริมาณออยภาคอีสานโรงงานนํ้าตาลกลุมมิตรผล
รวมปริมาณออยโรงงานนํ้าตาลกลุมมิตรผล

(ลานตัน)
40
30

26.22

20

17.47

10
0

รอยละปริมาณ
ออยภาคกลาง
โรงงานนํ้าตาล
กลุมมิตรผล

6.53

5.72

3.86

1.37
ออยสด

12.24

9.57

7.90

46.68

รอยละปริมาณ
ออยภาคอีสาน
โรงงานนํ้าตาล
กลุมมิตรผล

53.32

54.79

รอยละปริมาณออย
โรงงานนํ้าตาล
กลุมมิตรผล

45.21

73.78

5.23

ออยไฟไหม

ออยสด
ออยไฟไหม

รวมปริมาณออย

ปริมาณออยภาคกลางของประเทศไทย
ปริมาณออยภาคอีสานของประเทศไทย
(ลานตัน)
40

38.51
33.11

30
21.86

20

22.94
66.03

15.57

10

รอยละปริมาณ
ออยภาคกลาง
ของประเทศไทย

33.97
59.57

รอยละปริมาณ
ออยภาคอีสาน
ของประเทศไทย

40.43
64.17

รอยละออยสด/
ออยไฟไหม
ทั้งประเทศไทย

35.83

11.25

ออยสด
ออยไฟไหม

0
ออยสด

ออยไฟไหม

รวมปริมาณออย

นอกจากนี้ ได้ปรับปรุง บ�ำรุงรักษา ซ่อมแซมเครือ่ งจักรภายในโรงงานที่ใช้ในกระบวนการผลิต ตลอดจนการอบรมพนักงานและการด�ำเนิน
การจัดระบบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มาตรการบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในทุกด้านเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้งบประมาณในการ
ด�ำเนินงานทั้งสิ้นจ�ำนวน 256.70 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม
ธุรกิจนํ้าตาล
(ลานบาท)
300

219.81

250

3.95
8.32 15.30
4.71

200
150
100
50
0

72

91.75
5.42
2.36
0.10
3.47
0.70
1.28
6.54
2.41
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กลุ ่ ม มิ ต รผล

ธุรกิจพลังงาน

7.20
14.47
47.80
2557*

105.92
4.88
3.05
4.06
0.08
4.76
1.30
0.36

52.91
36.39
51.04
2558*

4.87
4.71
0.16
0.77
1.41
1.31
8.19
2.61

177.76
11.90
8.68
8.30
2559*

0.46
0.84
0.70
0.81
6.57
0.39

ป
2560**

การกําจัดขยะ
คาบําบัดมลภาวะ (อากาศและนํ้า)
คาบํารุงรักษาอุปกรณและวัสดุในการปฏิบัติงาน
คาใชจายในการทําความสะอาด
โครงการปองกันดานสิ่งแวดลอม
คาใชจายการฝกอบรม
คาบริการระบบบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม
คาใบรับรองระบบบริหารจัดการ
ดานสิ่งแวดลอมจากภายนอก
วิจัยและพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
คาวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม
คาบริการอื่นๆ

50
0

2.36
0.10
3.47
0.70
1.28
6.54
2.41

14.47
47.80

4.06
0.08
4.76
1.30
0.36

2557*

36.39
51.04
2558*

0.16
0.77
1.41
1.31
8.19
2.61

11.90
8.68
8.30
2559*

0.46
0.84
0.70
0.81
6.57
0.39

ป

วิจัยและพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
คาวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม
คาบริการอื่นๆ

2560**

ธุรกิจพลังงาน
(ลานบาท)
300
250
200
150
100
50
0

1.23
3.85
2.86
1.02
0.52
0.41
0.08
0.01
4.15
1.30

26.06

10.63
2557*

2.21
3.80
2.30
1.73
0.53
1.28
0.09
0.01
4.40
2.47

30.21

11.39
2558*

2.21
3.80
4.31
2.86
0.25
1.15
0.21
0.01
4.31
1.98

28.97

7.88
2559*

2.87
4.18
3.18
2.62
0.18
2.13
0.21
0.01
5.04
1.72

31.11

8.97

ป

การกําจัดขยะ
คาบําบัดมลภาวะ (อากาศและนํ้า)
คาบํารุงรักษาอุปกรณและวัสดุในการปฏิบัติงาน
คาใชจายในการทําความสะอาด
โครงการปองกันดานสิ่งแวดลอม
คาใชจายการฝกอบรม
คาบริการระบบบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม
คาใบรับรองระบบบริหารจัดการ
ดานสิ่งแวดลอมจากภายนอก
วิจัยและพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
คาวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม
คาบริการอื่นๆ

2560**

ธุรกิจวัสดุทดแทนไม
(ลานบาท)
300
250
200
150
100
50

0.11

0.09

0.18

0

0.11

0.09

0.18

2558*

2559*

2560**

2557*

ป

การกําจัดขยะ
คาบําบัดมลภาวะ (อากาศและนํ้า)
คาบํารุงรักษาอุปกรณและวัสดุในการปฏิบัติงาน
คาใชจายในการทําความสะอาด
โครงการปองกันดานสิ่งแวดลอม
คาใชจายการฝกอบรม
คาบริการระบบบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม
คาใบรับรองระบบบริหารจัดการ
ดานสิ่งแวดลอมจากภายนอก
วิจัยและพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
คาวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม
คาบริการอื่นๆ

ธุรกิจปุย
(ลานบาท)
300
250
200
150
100

1.30

50
0

1.15
0.14
0.01

2557*

0.82
0.16
0.01
0.03
0.06

1.08

2558*

1.77
0.16
0.37
0.04
0.04

2.38

2559*

2.79
0.15
0.32
0.05
0.08

3.39

ป

การกําจัดขยะ
คาบําบัดมลภาวะ (อากาศ และนํ้า)
คาบํารุงรักษาอุปกรณ และวัสดุในการปฏิบัติงาน
คาใชจายในการทําความสะอาด
โครงการปองกันดานสิ่งแวดลอม
คาใชจายการฝกอบรม
คาบริการระบบบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม
คาใบรับรองระบบบริหารจัดการ
ดานสิ่งแวดลอมจากภายนอก
วิจัยและพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
คาวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม
คาบริการอื่นๆ

2560**

ธุรกิจขนสงและคลังสินคา
(ลานบาท)
300
250

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2560
การกําจัดขยะ
กลุ ่ ม มิ ต รผล
คาบําบัดมลภาวะ (อากาศและนํ้า)
คาบํารุงรักษาอุปกรณและวัสดุในการปฏิบัติงาน
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0.14
0.01

0

2557*

0.03
0.06

2558*

0.04
0.04

2559*

0.05
0.08

ป
2560**

ธุรกิจขนสงและคลังสินคา
(ลานบาท)

การกําจัดขยะ
คาบําบัดมลภาวะ (อากาศและนํ้า)
คาบํารุงรักษาอุปกรณและวัสดุในการปฏิบัติงาน
คาใชจายในการทําความสะอาด
โครงการปองกันดานสิ่งแวดลอม
คาใชจายการฝกอบรม
คาบริการระบบบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม
คาใบรับรองระบบบริหารจัดการ
ดานสิ่งแวดลอมจากภายนอก
วิจัยและพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
คาวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม
คาบริการอื่นๆ

300
250
200
150
100

1.24

50

0.02
1.09
0.10
0.03

0

2557*

1.55

1.47
0.02
1.09
0.10
0.26

2558*

0.02
1.09
0.10
0.34

2559*

0.02
0.07
1.55
0.10
0.31

2.05

ป
2560**

ธุรกิจอื่นๆ
(ลานบาท)

การกําจัดขยะ
คาบําบัดมลภาวะ (อากาศและนํ้า)
คาบํารุงรักษาอุปกรณและวัสดุในการปฏิบัติงาน
คาใชจายในการทําความสะอาด
โครงการปองกันดานสิ่งแวดลอม
คาใชจายการฝกอบรม
คาบริการระบบบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม
คาใบรับรองระบบบริหารจัดการ
ดานสิ่งแวดลอมจากภายนอก
วิจัยและพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
คาวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม
คาบริการอื่นๆ

300
250
200
150
100

0.10

50
0.08
0.02

0

2557*

0.20
0.08
0.02
0.10

2558*

0.20
0.08
0.02
0.10

2559*

0.20
0.08
0.02
0.10

ป
2560**

รวมคาใชจายในการปองกันดานสิ่งแวดลอมของกลุมมิตรผล
(ลานบาท)

300

256.70

250

13.15
18.24
15.28
9.59

200
150
100
50

0.61
0.80
0 1.29
4.01

138.98

120.71
16.07
8.51
19.47
6.45
48.82
3.88
10.80
2557*

0.62
6.07
1.45
0.37
4.51
2.83

16.39
5.34
41.01
7.62 0.78
2.61
52.77 1.02
1.31
2558*

5.02

86.11
12.89
14.18
14.25
10.27
11.16
12.62
2559*

180.38

0.96
3.03
1.00
0.82
2.52

11.73
2560**

หมายเหตุ : * ขอมูลป พ.ศ. 2557–2559 หมายถึง ขอมูลในชวงระยะเวลา 1 ม.ค.–31 ธ.ค. ของแตละป
** ขอมูลป พ.ศ. 2560 หมายถึง ขอมูลในชวงระยะเวลา 1 พ.ย. พ.ศ. 2559–31 ต.ค. พ.ศ. 2560
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รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2560
กลุ ่ ม มิ ต รผล

ป

การกําจัดขยะ
คาบําบัดมลภาวะ (อากาศและนํ้า)
คาบํารุงรักษาอุปกรณและวัสดุในการปฏิบัติงาน
คาใชจายในการทําความสะอาด
โครงการปองกันดานสิ่งแวดลอม
คาใชจายการฝกอบรม
คาบริการระบบบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม
คาใบรับรองระบบบริหารจัดการ
ดานสิ่งแวดลอมจากภายนอก
วิจัยและพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
คาวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม
คาบริการอื่นๆ

7. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (305-1)(305-5)
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันที่นับวันจะทวีความรุนแรงและมีความถี่ของการเกิดเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทาง
อ้อมต่อชีวติ ทรัพย์สิน สภาพเศรษฐกิจ และสังคม ซึง่ กิจกรรมส่วนใหญ่มผี ลท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ และท�ำให้ปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ในบรรยากาศ รวมทัง้ ภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) รุนแรงกว่าทีค่ วรจะเป็นตามธรรมชาติ
ส่งผลให้อุณหภูมิพื้นผิวโลกสูงขึ้นที่เรียกว่า ภาวะโลกร้อน (Global Warming)
ดังนั้น กลุ่มมิตรผลได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว จึงมุ่งมั่น ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และจัดการบริหารรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้วยการใช้พลังงานชีวมวลเป็นพลังงานหลักในทุกกระบวนการผลิตของทุกกลุ่มธุรกิจ ซึ่งในปี พ.ศ. 2560
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เป็นจ�ำนวน 1,937,102 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี และผนวกการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และการจัดการบริหารการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิง่ แวดล้อมของกลุม่ มิตรผล เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการด�ำเนินงานในทุกธุรกิจของกลุม่ มิตรผลมีสว่ นร่วม สนับสนุน และผลักดันให้เกิดการด�ำเนินการ
จัดการบริหารการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างจริงจัง
ในปี พ.ศ. 2560 นี้ กลุ่มมิตรผลมีผลการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนี้

การปลดปลอยกาซเรือนกระจกทางตรง (scope 1)
ปริมาณกาซเรือนกระจก
(ตันคารบอนไดออกไซด)
5,000,000
4,032,533.46 4,082,914.89

4,000,000

3,655,515.13

3,167,938.22

3,000,000
2,000,000
1,000,000
0

ป

2557*

2558*

2559*

เปาหมายป 2560
ลดปริมาณ
การปลดปลอย
กาซเรือนกระจก
จากป 2559
ลง รอยละ 9

2560**

การปลดปลอยกาซเรือนกระจกทางออม (scope 2)
ปริมาณกาซเรือนกระจก
(ตันคารบอนไดออกไซด)

5,000,000 4,564,297.49 4,842,995.74

4,364,462.08 4,468,053.31

4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
ป

0

2557*

2558*

2559*

เปาหมายป 2560
ลดปริมาณ
การปลดปลอย
กาซเรือนกระจก
จากป 2559
ลง รอยละ 4

2560**

หมายเหตุ : * ขอมูลป พ.ศ. 2557–2559 หมายถึง ขอมูลในชวงระยะเวลา 1 ม.ค.–31 ธ.ค. ของแตละป
** ขอมูลป พ.ศ. 2560 หมายถึง ขอมูลในชวงระยะเวลา 1 พ.ย. พ.ศ. 2559–31 ต.ค. พ.ศ. 2560
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และในปีนี้กลุ่มมิตรผลได้มีผลการด�ำเนินงานในกระบวนการการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนี้
1. การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ขอบเขตที่ 1)(305-5) ลดลงได้ร้อยละ 9 เทียบกับปี พ.ศ. 2559
กลุม่ มิตรผลมุง่ มัน่ เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้ดขี นึ้ พร้อมลดการใช้พลังงานความร้อนและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางตรง (ขอบเขตที่ 1) ซึง่ ในปี พ.ศ. 2560 สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 401,470 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี โดยตัวอย่าง
มาตรการที่ได้ด�ำเนินการในปี พ.ศ. 2560 มีรายละเอียดดังนี้
• มาตรการที่ 1 ควบคุมคุณภาพความชื้นของชานอ้อยในการผลิตไอน�้ำเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าชีวมวล
เนื่องด้วยคุณภาพเชื้อเพลิง ซึ่งได้แก่ ชานอ้อย ในช่วงปลายปีของทุกปีจะต�่ำลงจากฝน ความชื้น และแสงแดด ท�ำให้ต้อง
ใช้ชานอ้อยในการผลิตไอน�ำ้ เพิม่ ขึน้ จึงได้มมี าตรการก�ำหนดความชืน้ ของชานอ้อยด้วยการเลือกใช้ชานอ้อยทีม่ คี วามชืน้ น้อย
กว่า ร้อยละ 50 เพื่อลดการสูญเสียพลังงานของชานอ้อย โดยใช้วิธีวิเคราะห์เพื่อดูค่าความชื้นชานอ้อยทุกๆ 4 ชั่วโมง และ
ขยายอาคารเก็บชานอ้อยขนาด 40,000 ตัน เพือ่ ป้องกันฝนและความชืน้ โดยมาตรการดังกล่าวสามารถลดการปลดป่อยก๊าซ
เรือนกระจกได้ถึง 132,500 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี
• มาตรการที่ 2 ควบคุมค่าความร้อนของไม้ชิพก่อนเข้า Boiler
ได้ด�ำเนินการตั้งเป้าหมายในการควบคุมค่าความร้อนของไม้ชิพก่อนเข้า Boiler โดยก�ำหนดให้มีค่าความร้อนมากกว่า
8,710 kJ/kg จึงได้มีมาตรการในการด�ำเนินงาน ดังนี้
• ตากไม้ชิพให้ความหนาประมาณ 10 เซนติเมตร
• ท�ำการพลิกหน้าไม้ชิพทุก 3 ชั่วโมง
• ตากไม้ชิพเป็นระยะเวลา 2 วัน
จากมาตรการดังกล่าวสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 3,767 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี
2. การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (ขอบเขตที่ 2)(305-5) ลดลงได้ร้อยละ 4 เทียบกับปี พ.ศ. 2559
กลุ่มมิตรผลมีมาตรการในการด�ำเนินการเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิต ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 สามารถลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (ขอบเขตที่ 2) ได้ทั้งสิ้น 160,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี โดยมีตัวอย่างในการด�ำเนินการ
ดังนี้
• มาตรการที่ 1 ติดตั้ง Power Factor Auto เพื่อปรับปรุงระบบและประหยัดพลังงาน เนื่องจากโรงงานมีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
ทีห่ ลากหลาย ซึง่ ส่วนมากจะเป็นอุปกรณ์ประเภทเหนีย่ วน�ำไฟฟ้า จึงท�ำให้เกิด Power Factor ไม่คงที่ และท�ำให้เกิดการสูญเสีย
และสิ้นเปลืองพลังงาน ดังนั้น จึงติดตั้งระบบ Power Factor Auto เพื่อควบคุมค่า Power Factor ให้คงที่ที่ค่า 0.85 เพื่อ
ลดการสูญเสียพลังงานในโรงงาน ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 60 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี
• มาตรการที่ 2 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 400 วัตต์ เป็นหลอดไฟฟ้า LED 100 วัตต์ ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกได้ 130.5 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี
นอกจากนั้น กลุ่มมิตรผลยังส่งเสริมและสนับสนุนให้
ทุกกลุ่มธุรกิจสร้างจิตส�ำนึกด้านการประหยัดและการใช้
พลังงานอย่างคุ้มค่าให้กับพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ให้เห็นความส�ำคัญของพลังงาน และยังได้ด�ำเนินการตาม
มาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO50001 เพื่อให้มีการ
ปรับปรุงสมรรถนะการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง สามารถ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการลดต้นทุนด้านพลังงาน ดังตัวอย่าง
บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จ�ำกัด ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO50001 ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2558 เป็นต้นมา และด�ำเนินการตามมาตรฐานมาอย่าง
ต่อเนื่องจนปัจจุบัน
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8. กระบวนการและช่องทางการรับข้อร้องเรียน
กลุ่มมิตรผลได้ก�ำหนดช่องทางให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ ให้ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนผ่านระบบการจัดการข้อร้องเรียน
จากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีช่องทางกระจายไปตามภูมิภาค ดังนี้
กลุ่มธุรกิจ
ธุรกิจน�้ำตาล

บริษัท/โรงงาน

บริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด
(ส�ำนักงานใหญ่)

เบอร์โทรศัพท์

02-794-1000

โรงงานน�้ำตาลมิตรผล จ.สุพรรณบุรี 035-418-103-7

ธุรกิจพลังงาน

โรงงานน�้ำตาลสิงห์บุรี

036-591-475-6

โรงงานน�้ำตาลมิตรภูเขียว

044-881-111-4

โรงงานน�้ำตาลมิตรภูเวียง

043-294-202-4

โรงงานน�้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์

043-134-101-4

โรงงานน�้ำตาลมิตรภูหลวง

042-810-921-3

โรงไฟฟ้าด่านช้าง

035-418-217

โรงไฟฟ้ามิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์
(สิงห์บุรี)
โรงไฟฟ้าภูเขียว

036-591-475-6

โรงไฟฟ้าภูเวียง

043-294-202-4

โรงไฟฟ้ามิตรผล กาฬสินธุ์
และโรงไฟฟ้ากุฉินารายณ์
โรงไฟฟ้ามิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์
(ภูหลวง)
บริษัท เพาเวอร์ พรอสเพค จ�ำกัด

043-134-101-4

โรงงานเอทานอลด่านช้าง

035-466-651-2

โรงงานเอทานอล ภูเขียว

044-881-371-2

044-881-261-2

042-810-921-3
035-343-020

โรงงานเอทานอล กาฬสินธุ์
043-134-051-4
และโรงงานเอทานอล กุฉินารายณ์
โรงงานแม่สอดพลังงานสะอาด
055-518-050
โรงงานราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี

044-756-392

ที่อยู่ติดต่อ

เลขที่ 2 ชั้น 3 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 109 หมู่ 10 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง
จ.สุพรรณบุรี 72180
เลขที่ 24/2 หมู่ 2 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน
จ.สิงห์บุรี 16130
เลขที่ 99 หมู่ 10 ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว
จ.ชัยภูมิ 36110
เลขที่ 365 หมู่ 1 ถ.มะลิวัลย์ ต.หนองเรือ
อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
เลขที่ 99 หมู่ 1 ถ.บัวขาว-โพนทอง ต.สมสะอาด
อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
เลขที่ 199 หมู่ 1 ถ.มะลิวัลย์ ต.โคกขมิ้น
อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
เลขที่ 109 ม.10 ถ.ชลประทาน
สายกระเสียว-สามชุก ต.หนองมะค่าโมง
อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
เลขที่ 24/2 ม.2 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน
จ.สิงห์บุรี 16130
เลขที่ 99 ม.10 ถ.ชุมแพ-ภูเขียว ต.โคกสะอาด
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
365 ม.1 ถ.มะลิวัลย์ ต.หนองเรือ
อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
เลขที่ 99 ม.1 ถ.บัวขาว-โพนทอง ต.สมสะอาด
อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
เลขที่ 199 ม.1 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง
จ.เลย 42130
เลขที่ 118 หมู่ 1 ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ
จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
เลขที่ 109 ม.10 ถ.ชลประทาน
สายกระเสียว-สามชุก ต.หนองมะค่าโมง
อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
เลขที่ 99 ม.10 ถ.ชุมแพ-ภูเขียว ต.โคกสะอาด
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
เลขที่ 99 ม.1 ถ.บัวขาว-โพนทอง ต.สมสะอาด
อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
เลขที่ 123 หมู่ 6 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด
จ.ตาก 63110
เลขที่ 99 หมู่ที่ 17 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด
จ.นครราชสีมา 30210
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กลุ่มธุรกิจ
กลุ่มวัสดุทดแทนไม้

ธุรกิจปุ๋ย

ธุรกิจขนส่ง
และคลังสินค้า

บริษัท/โรงงาน

เบอร์โทรศัพท์

โรงงานพาเนล พลัส สมุทรสาคร

034-830-330-3

ที่อยู่ติดต่อ

เลขที่ 53/5 ม.5 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.นาดี
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
เลขที่ 417/14 ม. ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230

โรงงานพาเนล พลัส หาดใหญ่
074-291-130-4
และโรงงานพาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ
สายด่วนที่ หัวหน้าแผนกมวลชน
สัมพันธ์ 084-862-6431
โรงงานพาเนล เดคอร์
074-291-019-20
เลขที่ 417/116 ม. ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
สายด่วนที่ หัวหน้าแผนกมวลชน
สัมพันธ์ 084-862-6431
บริษัท เพิ่มผลผลิต จ�ำกัด
035-969-912-13
เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง
(โรงงานด่านช้าง)
จ.สุพรรณบุรี 72180
บริษัท เพิ่มผลผลิต จ�ำกัด
044-109-765
เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 10 ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว
(โรงงานภูเขียว)
จ.ชัยภูมิ 36110
บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด
02-861-7888
เลขที่ 78/2 หมู่ที่ 2 ซอยวัดแค ถ.สุขสวัสดิ์
เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
บริษัท มิตรผลคลังสินค้า จ�ำกัด
บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จ�ำกัด
033-004-888
ท่าเรือแหลมฉบัง (ท่า A4) ต.ทุ่งสุขลา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

สัญลักษณ :
การแจงกลับหลังไดรับเรื่องรองเรียน
การแจงกลับผลการแกไขตอผูรองเรียน
การแกไขซ้ำ
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แจงกลับผลการแกไข
และ/หรือความกาวหนา
ในการแกไข*

ผูรองเรียน
หนวยรับเรื่องรองเรียน
ทันที

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ
ภายใน 1 ชั่วโมง

หนวยงานที่เกี่ยวของ
ทำการตรวจสอบหาขอเท็จจริง
ระบุสาเหตุ แนวทาง และกรอบเวลา
ในการแกไขขอรองเรียน
ทันที

หนวยงานที่เกี่ยวของ
ทำการแกไขตามขอเท็จจริง

เสร็จสิ้นตาม
กรอบเวลาที่กำหนด

คณะกรรมการชุมชน
(คณะกรรมการในการ
ติดตามตรวจสอบ)
ทุก 6 เดือน

ทุก 6 เดือน
จัดทำรายงานเสนอภายหลังประเมินสถานการณกอน
ครบกำหนดเวลาภายใน 7 วัน เพื่อเจาหนาที่มวลชน
สัมพันธตรวจสอบ ใหการรับรอง และแจงผูจัดการโรงงาน

แจงกลับภายใน 24 ชั่วโมง

จัดทำรายงานเสนอภายใน 4 ชั่วโมง
ของวันที่กำหนดแลวเสร็จกอนเจาหนาที่มวลชนสัมพันธ
ตรวจสอบ

ชองทางการรองเรียน
1. ตูรับขอคิดเห็นหรือ
ทางจดหมาย
2. หนังสือแจงรายงาน
การรองเรียนจาก
หนวยงานราชการ
ที่รับเรื่องรองเรียน
จากประชาชน
3. ทางวาจาและทาง
โทรศัพทจากผูรองเรียน
4. จากการแจงผานผูนำ
ชุมชนหรือพนักงาน
ที่รับฟงมา

แจงรับเรื่องภายใน 1 ชั่วโมง

9. ระบบการจัดการข้อร้องเรียนจากผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อม/ด้านสังคม

ไมเสร็จสิ้นตาม
กรอบเวลาที่กำหนด

ทำการแกไข
ตามระยะเวลาที่ขยายออกไป
โดยมีผูจัดการโรงแรมดูแล
อยางใกลชิดเพื่อให
เสร็จสิ้นทันเวลา

นำสรุปขอรองเรียน
สูกระบวนการพิจารณา
ประชุมทบทวนโดยผูจัดการ
โรงงาน เพื่อปองกันการเกิดซ้ำ

อำนาจหนาทีข่ องคณะกรรมการ
1. นำเสนอผลงานและกลยุทธ
ในการพัฒนาดานมวลชน
สัมพันธและสิ่งแวดลอม
2. ติดตามและนำเสนอแนวทาง
ในการปองกันแกไขปญหา
ดานสิ่งแวดลอมที่มี
ผลกระทบตอชุมชน
3. ติดตาม ประสานงาน
ประชาสัมพันธ และ
แกไขปญหาขอรองเรียน
ของชุมชน
4. ดำเนินการสำรวจชุมชน
และสรุปรายงานตอคณะ
จัดการโรงงาน

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
(1) พิจารณาส�ำรวจความต้องการของประชาชน สร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนกับโครงการ และประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
(2) ตรวจเยี่ยมโครงการ รับรู้กระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการ
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ
(3) รับเรื่องร้องเรียนและประสานงานในการจัดการเรื่องร้องเรียน
(4) ร่วมปรึกษาหารือและก�ำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและสุขภาพร่วมกัน
(5) ตรวจสอบและพิจารณาค่าชดเชยความเสียหายจากกิจกรรมของโครงการทีช่ มุ ชนได้รบั ทัง้ ต่อสภาพทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมของชุมชน พืชผลทางการเกษตร สัตว์เลีย้ ง สุขภาพอนามัยของชุมชนที่ได้รบั ผลกระทบจากโรงงานจริง
(6) ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโรงงานและชุมชน
(7) พิจารณาข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนจากชุมชน ผู้แทนภาคประชาชน และผู้แทนภาคราชการท้องถิ่นที่มีผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากกิจกรรมของโรงงาน
(8) ก�ำหนดมาตรการและสร้างเครือข่ายในการติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
(9) ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนกับโรงงาน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ : *
(1) แจ้งสาเหตุแนวทางและก�ำหนดเวลาในการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง
(2) แจ้งให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาเป็นระยะทุก 7 วัน ในกรณีที่ต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาจนกว่าจะแก้ไขปัญหา
ข้อร้องเรียนเสร็จ
(3) แจ้งให้ทราบถึงผลการแก้ไขตามกรอบเวลาที่ก�ำหนดให้กับผู้ร้องเรียนรับทราบ และจัดให้มีการตรวจเยี่ยมผลการแก้ไขข้อร้องเรียนร่วมกัน
(4) ในกรณีแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนไม่เสร็จภายในกรอบเวลาที่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน พร้อมเหตุผลที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาตาม
กรอบเวลาดังกล่าว โดยการเข้าพบผูร้ อ้ งเรียน และเชิญมาตรวจเยีย่ มความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาก่อนแจ้งก�ำหนดการแก้ไขปัญหาให้แล้ว
เสร็จอีกครัง้ และท�ำการแจ้งไขปัญหาให้แล้วเสร็จ โดยจะแจ้งความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาให้ทราบทุก 7 วัน เช่นเดิมจนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ

กลุ่มมิตรผลได้มีการวางแผนในการน�ำระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ่ ว มกั บ
ระบบการจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย นจากผลกระทบ
ในด้านสิ่งแวดล้อม/ด้านสังคม เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อร้องเรียน
ต่างๆ รวมถึงน�ำมาปรับปรุงระบบงานให้มีความ
รับผิดชอบมากขึ้น โดยตั้งแต่ปพ.ศ.
ี 2557-2560
กลุ่มมิตรผลไม่มีค่าปรับ (>USD S10,000) และ
บทลงโทษการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับด้าน
สิ่งแวดล้อมเกิดขึ้น (307-1)

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2560
กลุ ่ ม มิ ต รผล
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มิตรพนักงาน
ข้อมูลเกีย่ วกับพนักงาน
การพัฒนาพนักงานควบคูก่ บั การพัฒนาองค์กร

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การดูแลพนักงาน

การดำ�เนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

การดำ�เนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2560
กลุ ่ ม มิ ต รผล
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มิตรพนักงาน
เชือ่ มัน่ ในคุณค่าของคนเป็นหนึง่ ในปรัชญาการด�ำเนินธุรกิจของกลุม่ มิตรผล ซึง่ การให้ความส�ำคัญกับพนักงานในองค์กรถือเป็นหัวใจส�ำหรับ
การบริหารองค์กรและทรัพยากรบุคคล เพื่อให้พนักงานมิตรผลรู้สึกถึงองค์กรที่เป็น “มิตรพนักงาน” ก่อให้เกิดความผูกพันและร่วมกันพัฒนา
ให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนจนสามารถก้าวสู่การเป็นองค์กรระดับโลก

กลุ่มมิตรผลกับการพัฒนาใน 6 มิติส�ำคัญ เพื่อก้าวไปสู่องค์กรระดับโลก
(World Class Organization)

พัฒนาไปสูการเปน
องคกรสมรรถนะสูง

1

มีความยืดหยุน
และปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลง

6

มีการพัฒนา
ไปสูองคกร
แหงนวัตกรรม

กลุ่มมิตรผลตั้งเป้าหมายในการเป็นองค์กรชั้นน�ำในระดับโลก
(World Class Organization) อย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2563
ซึ่งต้องมีการพัฒนาใน 6 มิติส�ำคัญ ในมิติหนึ่งคือการพัฒนาไป
สูก่ ารเป็นองค์กรทีม่ ศี กั ยภาพสูง (High Performance Organization:
HPO) เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ขององค์กรทีจ่ ะ

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2560
กลุ ่ ม มิ ต รผล
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2

มีการบร�หาร
การเติบโตอยางยั่งยืน

มีการสราง
ความผูกพันที่ดี
กับผูมีสวนไดเสีย

4
มีการบร�หารกำลังคน
อยางมีประสิทธิภาพ

ไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve Industries) การปรับ
โครงสร้างการบริหารงาน การพัฒนาระบบและกระบวนการท�ำงาน
ให้มีความเชื่อมต่อกัน รวมถึงได้น�ำดิจิทัลเข้ามาช่วยขับเคลื่อน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอย่างเต็มที่เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน
(Sustainable Growth)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (102-8)
โดยปัจจุบันกลุ่มมิตรผลมีพนักงานประจ�ำทั้งสิ้น 8,964 คน และมีพนักงาน Gen Y ประมาณ 67% โดยมีสถิติทางด้านบุคลากร
ที่ส�ำคัญ ดังนี้

ข้อมูลจ�ำนวนพนักงานทั้งหมดของกลุ่มมิตรผล (405-1)

ชาย
หญิง
รวมทั้งหมด

เพศ
(คน)

10000

(คน)

10000

8,964

8000

8,109

7,755

7,616
73.84%

73.31%

72.49%

5,624

5,685

5,878

6000
4000

72.49%

1,992

2,070

2,231

0

2558*

2557*

71.27%

84.54%

8,109

(ป)

2560**

18.00%

17.06%

15.46%

14.97%

1,371

1,325

1,254

1,342

2557*

2558*

2559*

2560**

0

พนักงานรายเดือน
พนักงานรายวัน
รวมทั้งหมด

(คน)

7000

6,430

6,245

6000

74.06%

74.04%

5000

4,625

4,761

6,855

77.52%

100.00%

10000

7,622
80.08%

8000

6,104

(ป)

เต็มเวลา
ไมเต็มเวลา
รวมทั้งหมด

ชั่วโมงการทำงาน

(คน)

8000

7,622

6,855

4000
2000

ประเภทพนักงาน

7,755

82.91%
6,430

6,245

2,575

2559*

7,616

82.00%

6000

73.31%

2000

8000

71.27%

8,964

85.03%

6,389

73.84%

ประจำ
ชั่วคราว
รวมทั้งหมด

ประเภทพนักงาน

100.00%

100.00%

7,616

7,755

7,616

100.00%
7,755

8,964

8,964
8,109

8,109

5,314

6000

4000
3000

25.94%

25.96%

22.48%

19.92%

2000

1,620

1,669

1,541

1,518

2557*

2558*

2559*

2560**

4000
2000

1000
0

(ป)

0

0

0

0

2557*

2558*

2559*

0
2560**
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(ป)
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0.59%

(คน)

0.55%

30

28

26

25

0.53%

0.49%

28

26

0.46%

0.43%

250

28

26

4.05%

(คน)

200

0.52%

20

ชาย
หญิง
รวมทั้งหมด

ชาย
ผูบร�หารระดับกลาง
หญิง
รวมทั้งหมด

ผูบร�หารระดับสูง

24

150

4.32%
200

3.35%

4.58%

4.23%

218

225
3.33%

3.57%

155

3.1%
189

177

170

247

15
100

0.50%

10

23

5
0

0.02%

0.04%

0.04%

0.03%

1

2

2

2

2557*

2558*

2559*

2560**

50
(ป)

(คน)

700
8.04%

8.3%

372

395
3.78%

200

175

48

48

2557*

2558*

2559*

0.95%
58

2000

459

417
4.2%

4.22%

200

224

43.38%
43.58%

2500
7.52%

7.85%

4.05%

1500

247

1000

(ป)

2560**

ชาย
หญิง
รวมทั้งหมด

706
42.88%

43,43%

1,983

2,068

28.91%

29.78%

1,337

1,418

2,316
29.96%

2,648
29.65%
1,810

1,592

13.97%

13.65%

13.62%

646

650

724

2557*

2558*

2559*

13.73%
838

500

100
2557*

2558*

2559*

2560**

(ป)

0

ชาย
หญิง
รวมทั้งหมด

ปฏิบัติการ

2500

(คน)
40.45%

2000

36.41%

1,871

1,684

34.99%
1,666

38.90%

34.21%

1,852

1,818

39.59%

35.01%

2,104

2,137

2,475

100.00%

7000
6000

100.00%

100.00%

5000

4,625

4,761

2557*

2558*

100.00%

6,104

5,314

4000
3000

1000
4.04%
187

0

รวมทั้งหมด

รวมทั้งหมด

8000

1500

500

2560**

(คน)

40.55%

84

45

3000

641

595

547

300

12.07%

12.50%

11.83%

600

0

0.9%

(คน)

11.56%

800

400

1.01%

ชาย
เจาหนาที่
หญิง
รวมทั้งหมด

หัวหนางาน

500

0

0.97%

2557*
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3.91%
186
2558*

5.38%

5.54%

286

338

2559*

2560**

2000
1000
(ป)

0

(ป)
2559*

2560**

(ป)

50 ป ข�้นไป
30-50 ป
นอยกวา 30 ป
รวมทั้งหมด

อายุ

(คน)

8000
7000

6,104

6000

5,314

5000

4,761

4,625

4000

60.43%

61.12%

3000

2,795

2,910

2000

12.00%

1000

555

12.22%

1,275

29.39%
1,562

11.12%

1,269

582

0

3,444

3,161
26.65%

27.57%

56.42%

59.48%

10.32%

2558*

2,030

630

591

2557*

32.26%

2559*

(ป)

2560**

หมายเหตุ : * ข้อมูลปี พ.ศ. 2557-2559 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค.-31 ธ.ค. ของแต่ละปี
** ข้อมูลปี พ.ศ. 2560 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. พ.ศ. 2559-31 ต.ค. พ.ศ. 2560

จากข้อมูลปีล่าสุดพบว่าสัดส่วนของพนักงานชายคิดเป็นร้อยละ 71.27 ของพนักงานทั้งหมด ในขณะที่สัดส่วนของพนักงานหญิงคิดเป็น
ร้อยละ 28.73 ของพนักงานทั้งหมด
ในการจ้างงานนั้น กลุ่มมิตรผลมีนโยบายเปิดรับบุคลากรจากชุมชนรอบโรงงาน พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับ
คนในชุมชนอันนับว่าเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนรอบโรงงาน ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ และการยอมรับจากชุมชน

ข้อมูลจ�ำนวนพนักงานเข้าใหม่ของกลุ่มมิตรผล (401-1)
เพศ

(คน)

3500
3000
2500

3,032
76.68%

(คน)

รวมทั้งหมด

2,325

2,021
77.36%
23.32%
707

23.65%
626

500

76.02%

1,005

2558*

1,325

1,025

764 23.98%

22.64%
300

241
2557*

3,032

3000

2,647

76.35%

1500

0

50 ปข�้นไป
30-50 ป
นอยกวา 30 ป

3500

2000

1000

อายุ

ชาย
หญิง
รวมทั้งหมด

2559*

2560**

2,647

2500

63.19%

2000

1,916

26.57% 733

1.93%

0.50%

22

51

5

(ป) 0

2557*

2558*

267
2559*

78.19% 1,325
1,036
21.13%
0.68% 280
9
2560**

(ป)

กรุงเทพฯ
อื่นๆ
รวมทั้งหมด

(คน)

3500

2500

72.94%

0.73%

พ�้นที่

3000

848

1,094

1000
500

32.04% 1,748

36.08%

1500

1,005

66.04%

87.17% 3,032

2,643

88.36% 2,647
2,339
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กรุงเทพฯ

พ�้นที่

อื่นๆ
รวมทั้งหมด

(คน)

3500

87.17% 3,032

3000

88.36% 2,647

2,643

2500

2,339

2000

92.60%

1500

1,227 1,325

87.66%

1000

12.83%

500

881

11.64%

389

308

0

2557*

1,005

12.34%

7.40%

124

98

2558*

2559*

(ป)

2560**

หมายเหตุ : * ข้อมูลปี พ.ศ. 2557-2559 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค.-31 ธ.ค. ของแต่ละปี
** ข้อมูลปี พ.ศ. 2560 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. พ.ศ. 2559-31 ต.ค. พ.ศ. 2560

ข้อมูลจ�ำนวนพนักงานพ้นสภาพของกลุ่มมิตรผล (401-1)
เพศ

(คน)

1200

800
600
400
200

974

1000
73.72%
718
800

73.72%

736

718

400

72.66%

256

74.90%

277

200
0

0

2557*

2557*

769

974

2558* 2558*

831

74.60%

620

193 193

2559* 2559*

606

534

36.72%
36.72% 606

41.48%

200
3.69%
200 3.69%
(ป)(ป) 0 0

2560**
2560**

2558*
2558*

อื่นๆ
อื่นๆ
รวมทั้งหมด

รวมทั้งหมด

(คน)

1200

600

89.85%

1000

89.85%

800

876

0

92.48%

1,010
92.48%
934 1,010
934

975

876975

89.41%
86.87% 769
86.87%
668 769

600

831

89.41%
743

831

743

668

400

400 200 10.15%
200

26 26

กรุกรุงเทพฯ
งเทพฯ

(คน)
1200

800

3.38%
3.38%

3535
2557*
2557*

พ�้นทีพ�่ ้นที่

1000

3.46%
3.46%

3636

0 99

13.13%

7.52%

10.15% 99

2557*

2557*

7.52%76

101
13.13%

76

101

2558*

2558*

10.59%
88
10.59%
2559*

2559*

88 2560**
2560**

(ป)

(ป)

หมายเหตุ : * ข้อมูลปี พ.ศ. 2557-2559 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค.-31 ธ.ค. ของแต่ละปี
** ข้อมูลปี พ.ศ. 2560 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. พ.ศ. 2559-31 ต.ค. พ.ศ. 2560
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769

831

831
61.61%

52.41%
52.41%
44.21%
44.21%
403 403
340 340

372372

404
404

400
400

769

59.82%

534

41.48%

600

211211

59.82%

54.83%

800

600

25.40%
25.40%

1,013

54.83%

800

620

25.10%
25.10%

นอยกวา 30 ป
รวมทั้งหมด
รวมทั้งหมด

1,013

974

1000

831

74.60%

576

27.34% 27.34%
277

769

74.90%

736

576

256

(คน)

1200 (คน)
1000

1,013

600
26.28% 26.28%

50 ปข�้น30-50
ไป ป
30-50 นปอยกวา 30 ป

1200

1,013
974
72.66%

50 ปข�้นไป

อายุ

รวมทั้งหมด

(คน)

1200

1000

อายุ

ชาย
หญิชาย
ง
หญิ
รวมทั้งงหมด

เพศ

61.61%

512
36.82% 36.82%
306

512

306

1.57% 1.57%
13
2559*2559*

13
2560** 2560**

(ป)

(ป)

การพัฒนาพนักงานควบคู่กับการพัฒนาองค์กร (404-2)
การน�ำองค์กรมุ่งสู่การเป็น World Class Organization ถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งของกลุ่มมิตรผล และหัวใจส�ำคัญที่จะผลักดันองค์กรให้มีขีด
ความสามารถในระดับโลก นั่นคือ พนักงาน ดังนั้น กลุ่มมิตรผลจึงน�ำแนวคิดเรื่อง Best Employer มาเป็นแนวทางการบริหารและพัฒนา
พนักงานในองค์กร โดยแนวทางดังกล่าวจะมุ่งเน้นที่ตัวพนักงานเป็นหลัก เพื่อให้ทุกคนมีความผูกพันกับองค์กรและพร้อมจะทุ่มเท เพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถตนเองสู่สากล รวมทั้งร่วมผลักดันการท�ำงานให้องค์กรก้าวสู่ความส�ำเร็จ ซึ่งการบริหารทรัพยากรบุคคลในแนวทางดังกล่าว
ถือเป็นความท้าทายที่ส�ำคัญอย่างยิ่งส�ำหรับองค์กรในยุคปัจจุบัน เพื่อยกระดับก้าวสู่การเป็นองค์กรระดับสากล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กลยุทธการบร�หารงานทรัพยากรบุคคล ป พ.ศ. 2560/61–2562/63
การยกระดับเพ�่อกาวสูการเปนองคกรระดับสากล

•
•
•
•

การบร�หารพนักงานมีศักยภาพสูงและผูสืบทอดตำแหนง
การสงเสร�มศักยภาพของพนักงานรุนใหม
การสรรหาและดึงดูดผูมีศักยภาพภายนอก
การเตร�ยมความพรอมดานกำลังพล

• การพัฒนาข�ดความสามารถและทักษะของผูนำในอนาคต
• การสงเสร�มวัฒนธรรมการแนะนำและสอนงาน
• การสรางองคกรแหงการเร�ยนรู

การเสร�มสราง

การเพ�่มประสิทธิภาพ

ความผูกพันของพนักงาน

องคกร

การพัฒนา

การเพ�่มผลิตภาพ

ข�ดความสามารถ
พนักงานสูระดับสากล

พนักงาน

• การปรับโครงสรางองคกรรองรับการขยายธุรกิจ
• การนำเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลมาใชงานทรัพยากรบุคคล
• การกำหนดกลยุทธในการบร�หารคาตอบแทน

• การยกระดับความผูกพันของพนักงาน
• การพัฒนาคุณภาพชีว�ตและบร�หารหนี้สินพนักงาน

การยกระดับ

มาตรฐานและการบร�การ
ในงานทรัพยากรบุคคล

• การพัฒนาองคกรไปสูการเปนองคกรระดับสากล
• การสงเสร�มและปลูกฝงวัฒนธรรมมิตรผล

กลุ่มมิตรผลจะให้ความส�ำคัญตั้งแต่กระบวนการสรรหาคัดเลือก การพิจารณาค่าตอบแทน การบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม
ตลอดจนส่งเสริมศักยภาพของพนักงานรุ่นใหม่และบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง การบริหารและพัฒนาพนักงานของกลุ่มมิตรผลนั้นจะใช้
กลยุทธ์ 5 ด้าน ซึง่ ประกอบด้วยการเพิม่ ผลิตภาพพนักงาน การเสริมสร้างความผูกพันของพนักงาน การพัฒนาขีดความสามารถพนักงานสูร่ ะดับ
สากล การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร และการพัฒนามาตรฐานระบบงานและบริหารของฝ่ายบุคคลด้วยกลยุทธ์ดังกล่าวนี้ กลุ่มมิตรผลเชื่อว่า
จะช่วยท�ำให้พนักงานมีศักยภาพมากขึ้น จนเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้องค์กรในภาพรวมได้อีกด้วย

แนวทางการพัฒนาพนักงาน
กลุ่มมิตรผลมุ่งเน้นการพัฒนาตามแนวทาง 70:20:10 จาก
ความเชือ่ ทีว่ า่ การพัฒนาบุคลากรผ่านประสบการณ์จริงจากการลงมือ
ท�ำจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ของพนักงานอย่างแท้จริง โดย
• ร้อยละ 70 เป็นการพัฒนาผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
เช่น การมอบหมายงานหรือโครงงาน การสร้างประสบการณ์
ในการท�ำงาน การหมุนเวียนงาน
• ร้อยละ 20 เป็นการพัฒนาผ่านกระบวนการสอนงานหรือระบบ
Coaching

• ร้อยละ 10 เป็นการพัฒนาโดยการฝึกอบรม การสัมมนาต่างๆ
โดยผูบ้ งั คับบัญชาจะเป็นผูม้ บี ทบาทส�ำคัญในการวางแผน พัฒนา
และติดตามผลการพัฒนาของพนักงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้ที่ดี
ซึ่ ง การพั ฒ นาพนั ก งานของกลุ ่ ม มิ ต รผลนั้ น จะพั ฒ นาตาม
Competency Based Development ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ด้วยกัน คือ
รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2560
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1.

การพัฒนาความสามารถด้านวิชาชีพเป็นการพัฒนา
ความสามารถของพนักงาน เพื่อยกระดับความสามารถ
ด้ า นวิ ช าชี พ ในการท� ำ งานให้ ส ามารถท� ำ งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังให้ความส�ำคัญโดย
มุ่งเน้นตามวิชาชีพ โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 7 ด้าน เพื่อ
ให้สามารถพัฒนาการท�ำงานได้อย่างเหมาะสม ดังนี้
1.1 การพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพด้านอ้อย
(Cane Academy)
เช่น การบริหารความสัมพันธ์กับชาวไร่และผู้ที่
เกีย่ วข้อง เทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินและ
ติดตามงานอ้อย เครื่องจักรกลการเกษตร ฯลฯ
เพื่ อ พั ฒ นาให้ ส ามารถเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
เพาะปลูกและเพิ่มผลผลิตของอ้อยได้อย่างดีที่สุด
1.2 การพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพด้านชีวะและ
มันส�ำปะหลัง (Bio/Cassava Academy)
เช่น ความรู้เรื่องพันธุ์มันส�ำปะหลัง โรคของ
มันส�ำปะหลังและแมลงศัตรูพชื กระบวนการผลิต
แป้งมันส�ำปะหลัง เป็นต้น
1.3 การพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพด้านการผลิต
(Production Academy)
เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานด้านการผลิตให้ดี
ยิง่ ขึน้ กลุม่ มิตรผลได้ทำ� ความร่วมมือกับเครือข่าย
การศึกษาทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนา
ศั ก ยภาพของพนั ก งาน เช่ น การร่ ว มมื อ กั บ
Queensland University of Technology และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ใน
การด�ำเนินโครงการ High Level Design-Sugar
Milling Technology เพือ่ พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีน�้ำตาล (Sugar Technology)
และเคมีน�้ำตาล (Sugar Chemistry) นอกจากนี้
ยังมีศูนย์พัฒนาทางเทคนิค(Technical Training
Center หรือ TTC) ตั้งอยู่ทุกโรงงาน เพื่อพัฒนา
เทคนิคในการท�ำงานให้กับพนักงานในโรงงาน
และเกิดความเชี่ยวชาญในการท�ำงานด้วยการ
ลงมือปฏิบัติจริงในศูนย์พัฒนาทางเทคนิค เช่น
เทคนิคการซ่อมวาล์ว เทคนิคการซ่อมมอเตอร์
ประเภทต่างๆ เทคนิคการซ่อมวงจรไฟฟ้า เป็นต้น
พร้อมทัง้ มีการประเมินทักษะพนักงานเป็นรายบุคคล
เพือ่ เป็นข้อมูลในการพัฒนาพนักงานต่อไปได้อย่าง
มีประสิทธิผลอีกด้วย
1.4 การพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพด้านพลังงาน
(Energy Academy)
เช่น การจัดการเชื้อเพลิง คุณภาพน�้ำที่ใช้ในการ
ผลิตไฟฟ้า เป็นต้น
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1.5 การพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพด้านการตลาด
(Marketing Academy)
เช่น เบื้องหลังความส�ำเร็จของการสร้างแบรนด์
เป็นต้น
1.6 การพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพด้านการเงิน
การบัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Financial/
IT Academy)
เช่น การบริหารงานงานต้นทุน การบริหารภาษี
การวิเคราะห์ทางการเงิน เป็นต้น
1.7 การพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพด้านความ
ปลอดภัยและประสิทธิภาพการท�ำงาน (Safety
& Productivity Academy)
เช่น ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน กฎหมายความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงาน

การพัฒนาความสามารถ
ด้านวิชาชีพ
(Functional Competency
Development)
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2.

การพัฒนาความสามารถ
ด้านการพัฒนาภาวะผู้น�ำ
และการบริหารจัดการ
(Leadership and Managerial
Competency Development)

เป็นการพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถของพนักงาน
ในด้านการพัฒนาภาวะผูน้ ำ� การบริหารจัดการงาน และสร้าง
ความผูกพันในองค์กร เพือ่ ให้พนักงานมีศกั ยภาพการท�ำงาน
ในองค์กรอย่างดีที่สุด มีความสุขในการท�ำงาน การด�ำเนิน
ชีวิตประจ�ำวัน และมีความพร้อมส�ำหรับความก้าวหน้าตาม
สายอาชีพ ทางกลุ่มมิตรผลได้ให้ความส�ำคัญในการพัฒนา
ความสามารถด้านการพัฒนาภาวะผู้น�ำที่เป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับองค์กรเป็นอย่างมาก และให้ความส�ำคัญกับพนักงาน
ทุกระดับ โดยมีหลักสูตรการพัฒนาที่ส�ำคัญ ดังนี้
2.1 Signature Development Program
หลักสูตรเฉพาะของกลุ่มมิตรผลที่เน้นการเรียนรู้
ในรูปแบบที่หลากหลาย หรือที่เรียกว่า Blend
Learning เช่น การเรียนรู้จาก Business Case
Study การเรียนรู้ด้วย Project Based Learning
การแบ่งปันความรูแ้ ละประสบการณ์จากผูบ้ ริหาร
ระดับสูง วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ กิจกรรมที่ช่วย
ส่งเสริมภาวะการเป็นผู้น�ำ การสร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์ และการพัฒนาบุคลากรผ่านการ
ท�ำโครงการร่วมกัน ซึ่งสามารถวัดผลการเรียนรู้
ได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งในเรื่องการพัฒนาความรู้
ทักษะ การน�ำไปใช้ในการท�ำงาน ผลส�ำเร็จต่อ
เป้าหมายและการสร้างมูลค่าเพิม่ ทางธุรกิจ โดยมี
การแบ่งออกเป็น 4 หลักสูตรตามความเหมาะสม
ของกลุม่ เป้าหมายของพนักงาน ซึง่ แต่ละหลักสูตร
มีรายละเอียด ดังนี้

หลักสูตร

กลุ่มเป้าหมาย
1. พนั ก งานระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารที่ มี บ ทบาทหน้ า ที่
การปฏิบัติงานและสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งในเป้าหมายของทีมที่ตั้งไว้ให้ส�ำเร็จ
ลุล่วงด้วยตนเองภายใต้การก�ำกับดูแลของ
หัวหน้างานหรือผู้จัดการ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เสริมสร้างทักษะ ความเข้าใจในด้านภาวะผู้น�ำ
ระดับต้น และสามารถดึงศักยภาพความเป็น
ผูน้ ำ� ในตนเอง เพือ่ จัดการบริหารงานทีร่ บั ผิดชอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เสริ ม สร้ า งความเข้ าใจในกลยุ ท ธ์ แ ละการ
ด�ำเนินธุรกิจของกลุม่ มิตรผลได้ตงั้ แต่ตน้ จนจบ
และสามารถปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของธุรกิจได้
3. พัฒนาทักษะด้านการสือ่ สารและความสัมพันธ์
กับผู้อื่น เพื่อให้สามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่น
และติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Supervisor Development
Program (SDP)

1. พนักงานระดับหัวหน้างาน ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ หรือ
เทียบเท่าของกลุ่มมิตรผลที่ ได้รับมอบหมาย
บทบาทให้มีหน้าที่บริหารทีมงาน ซึ่งมีบทบาท
ส�ำคัญเกีย่ วข้องกับการวางแผนทีม การก�ำหนด
เป้าหมายให้กบั ทีมงาน การแบ่งงาน การควบคุม
ผลงาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรภายในทีม
2. พนักงานระดับหัวหน้างาน ซึง่ มีการปรับบทบาท
จากพนักงานซึ่งผลิตผลงานด้วยตนเองมาเป็น
บทบาทที่ต้อง รับผิดชอบดูแลพนักงาน ผู้ใต้
บังคับบัญชา และผลิตผลงานผ่านทีม จึงต้อง
ปรับมุมมอง วิธีการท�ำงานและภาวะผู้น�ำ

1. เพิ่มขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ
ทีมงาน/บุคคล สามารถปฏิบตั งิ านบรรลุเป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Supervisory
Skills)
2. พัฒนาความรู้ ความเข้าใจแนวคิดในการบริหาร
ธุรกิจ เพือ่ สามารถน�ำมาปรับใช้ในการด�ำเนิน
งานเบือ้ งต้นได้
3. พัฒนาทักษะด้านการสร้างความสัมพันธ์ การพัฒนา
บุคลิกภาพการเข้าสังคม และการสือ่ สาร เพือ่
เสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพ และ
สามารถสร้างแรงจูงใจให้กบั ทีมงานได้

Management
Development Program
(MDP)

1. ผู้บริหารของกลุ่มมิตรผลระดับผู้จัดการหรือ
เทียบเท่าที่ ได้รับการมอบหมายบทบาทหน้าที่
ในการก�ำหนดทิศทาง วางแผนงาน ก�ำหนด
เป้าหมาย ก�ำกับดูแล ผลการด�ำเนินงานของ
หน่วยงานและพัฒนาทีมงาน
2. ผู้บริหารที่ต้องการพัฒนาความรู้ กรอบคิด
ในการบริ ห ารธุ ร กิ จในภาพรวมเชิ ง กลยุ ท ธ์
แนวทาง และตัวอย่างต่างๆ ในการบริหารธุรกิจ

1. เพิ่ ม ความสามารถด้ า นภาวะผู ้ น� ำ ระดั บ สู ง
สามารถใช้ ศั ก ยภาพความเป็ น ผู ้ น� ำในการ
บริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. พั ฒ นาความรู ้ ค วามสามารถในด้ า นการคิ ด
เชิงกลยุทธ์ การบริหารธุรกิจ การจัดการ
องค์กร และทรัพยากรต่างๆ เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันให้เกิดขึ้นแก่องค์กร
3. พัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร การน�ำเสนอ
การสร้างความสัมพันธ์ การเข้าสังคม และ
การสร้ า งแรงบั น ดาลใจให้ กั บ พนั ก งานใน
องค์กรได้

Executive
Development
Program (EDP)

1. ผู้อ�ำนวยการหรือเทียบเท่าที่มีบทบาทในการ
เป็นผูน้ ำ� ทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ ก�ำหนดทิศทางการด�ำเนิน
งานของธุรกิจ และเป็นผู้น�ำพาองค์กรสู่ความ
เปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันให้กับองค์กรอย่างยั่งยืนในระดับสากล

1. เพิม่ พูนทักษะการเป็นผูน้ ำ� ไปสู่ความเปลีย่ นแปลง
สามารถดึงศักยภาพพนักงาน และเสริมสร้างให้
พนักงานเกิดความผูกพันในองค์กรและร่วมกัน
ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความส�ำเร็จ
2. เสริมสร้างกระบวนการทางความคิดเชิงกลยุทธ์ระดับ
สากล มีความเข้าใจด้านนโยบายและการจัดการ
และสามารถปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ด้านการ
บริหารธุรกิจเพื่อก้าวสู่องค์กรชั้นน�ำระดับโลก
3. พัฒนาทักษะด้านความสัมพันธ์ การเข้าสังคม และ
การสือ่ สาร เพือ่ เป็นผูน้ ำ� ทีส่ ามารถสือ่ สารอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงาน
พร้อมรับกับการเปลีย่ นแปลงและร่วมเติบโตไปกับ
องค์กร

Basic Development
Program (BDP)
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2.2 โครงการพัฒนาทักษะการโค้ชให้กับผู้บังคับบัญชา
กลุ่มมิตรผลมีโครงการพัฒนาทักษะการโค้ชให้กับผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการพัฒนาที่ส�ำคัญ ได้แก่
• การพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและระดับกลาง รวมทัง้ การพัฒนา Executive One on One Coaching ให้กบั ผูบ้ ริหารเป็นรายบุคคล
• การพัฒนาทักษะและการลงมือโค้ชจริงกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ผ่าน Mitr Phol Coaching Certification Program ส�ำหรับผูบ้ ริหาร
2.3 โครงการ CE-Mitr Phol Learning Camp (Constructionism Empowerment-Mitr Phol Learning Camp)
การพัฒนาพนักงานตามแนวทางกระบวนการสร้างสรรค์ทางปัญญา (Constructionism) ทีม่ งุ่ เน้นให้พนักงานเรียนรูผ้ า่ นการคิดและ
การลงมือท�ำ หรือเรียกว่า Project Based Learning (PBL)

ผลการพัฒนาพนักงานของกลุ่มมิตรผล

จากแนวทางการพัฒนาพนักงานของกลุ่มมิตรผลที่มุ่งให้ความ
ส�ำคัญกับการเรียนรู้ของพนักงานด้วยแนวทาง 70:20:10 ท�ำให้ในปี
พ.ศ. 2560 นี้ กลุ่มมิตรผลมีผลการพัฒนาพนักงาน ดังนี้
1. การพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการสร้างประสบการณ์จริงจากการ
ลงมือปฏิบัติ (70%)
มีโครงการต่างๆ ที่ส�ำคัญเกิดจากหลักสูตรการพัฒนา
ของพนักงาน ได้แก่
• การพัฒนาผ่านการท�ำโครงการใน Constructionism
Empowerment-Mitr Phol Learning Camp
หลักสูตร

(CE-Mitr Phol Learning Camp) ตามแนวทาง
กระบวนการสร้างสรรค์ทางปัญญาที่มุ่งเน้นการเรียนรู้
ผ่านการคิดและลงมือท�ำ Project Based Learning
(PBL) ซึ่งปีนี้มีจ�ำนวนโครงการทั้งสิ้น 52 โครงการ
• การพั ฒ นาผ่ า นทางโครงการพั ฒ นาทางธุ ร กิ จ ใน
Signature Development Program (BDP, SDP,
MDP, EDP) ซึ่งในปีนี้มีการจัดทั้งสิ้น 8 รุ่น มีผู้เข้าร่วม
262 คน มีโครงการจ�ำนวน 61 โครงการ

ผลที่ได้รับจากการจัดหลักสูตร

Basic
1. ได้รับความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาทักษะภาวะผู้น�ำ รวมทั้ง เพิ่มศักยภาพ
Development
ความเป็นผู้น�ำในตนเอง เพื่อจัดการและบริหารงานที่รับผิดชอบได้อย่าง
Program (BDP) มีประสิทธิภาพ

ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม จ�ำนวน คาดการณ์มลู ค่า
โครงการ ผลตอบแทนจาก
รุ่น คน ร้อยละ ทีน่ ำ� เสนอ โครงการ (ล้านบาท)

4 140 5.29

2. ได้รบั ความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับกลยุทธ์และการด�ำเนินธุรกิจของกลุม่
มิตรผลตั้งแต่จุดเริ่มต้น การขยาย และการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ
และสามารถปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจได้
3. พัฒนาทักษะการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น เพื่อให้
สามารถท�ำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
ทางธุรกิจของกลุ่มมิตรผล
4. น�ำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รบั จากหลักสูตร Basic Development Program
มาปรับใช้ในการออกแบบจัดท�ำโครงการที่สนับสนุนนโยบาย กลยุทธ์ใน
การด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มมิตรผล
Supervisor
1. ได้รับการเพิ่มความรู้ ทักษะ ขีดความสามารถด้านภาวะผู้น�ำส�ำหรับผู้น�ำ 3
Development
ทีมงาน สามารถบริหารทีมให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานได้อย่างมี
Program (SDP) ประสิทธิภาพ
2. ได้รับความรู้ ความเข้าใจแนวคิดด้านกลยุทธ์การบริหารธุรกิจ เพื่อน�ำไป
ใช้ในการบริหารงาน และสนับสนุนความส�ำเร็จของหน่วยงาน
3. พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายใน
ทีมงานและระหว่างทีมงาน รวมทัง้ การพัฒนาบุคลิกภาพของผูน้ ำ�
เพือ่ เสริมสร้างภาพลักษณ์ทดี่ แี ละความเป็นมืออาชีพของผูน้ ำ� กลุม่ มิตรผล
4. น�ำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากหลักสูตร SDP มาปรับใช้ในการจัดท�ำ
โครงการทีส่ นับสนุนนโยบาย กลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของกลุม่ มิตรผล
Management 1. ได้รับการเพิ่มความรู้ ทักษะ ด้านภาวะผู้น�ำระดับสูง สามารถใช้ศักยภาพ 1
Development
ความเป็นผู้น�ำในการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจ
Program (MDP) อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ได้รบั การพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ การบริหาร
กลยุทธ์ บริหารธุรกิจ เพือ่ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กบั องค์กร
3. พัฒนาทักษะการสื่อสาร การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการสร้าง
แรงบันดาลใจให้กับพนักงานในองค์กร
4. น�ำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากหลักสูตร MDP มาปรับใช้ในการ
ออกแบบจัดท�ำโครงการที่สนับสนุนนโยบาย กลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจ
ของกลุ่มมิตรผล
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31
โครงการ

173.92

93 13.17

21
โครงการ

1,185.15

29 11.74

9
โครงการ

756.93

• การพัฒนาผ่านการท�ำโครงการสานพลังประชารัฐ-ผูน้ ำ� เพือ่
การศึกษาที่ยั่งยืน (Connext-ED) ที่เปิดโอกาสให้พนักงาน
จิตอาสาที่สนใจเข้ามาริเริ่มด�ำเนินโครงการต่างๆ ร่วมกับ
ผู้บริหารของโรงเรียนต่างๆ ใน 17 โรงเรียน เป็นระยะเวลา
1 ปี ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานใน
การบริหารโครงการ ภาวะผูน้ ำ� ทักษะในการบริหารจัดการ
การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ และประสบการณ์ตา่ งๆ แล้ว
ยังถือเป็นโครงการพัฒนาที่ช่วยสนับสนุนระบบการศึกษา
ประเทศและสอดคล้องตามปรัชญาในการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ของกลุ่มมิตรผลอีกด้วย
2. การพัฒนาการเรียนรู้จากผู้อื่น (20%)

ในปีนี้ได้มกี ารพัฒนาทักษะการโค้ชให้กบั ผูบ้ งั คับบัญชาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนาที่ส�ำคัญ ดังนี้
• การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และการจัด
Executive One on One Coaching ให้กับผู้บริหาร
เป็นรายบุคคล
• การพัฒนาทักษะและการลงมือโค้ชจริงกับผู้ใต้บังคับ
บัญชาผ่าน Mitr Phol Coaching Certification Program
ในผู้บริหารระดับกลาง
• การจัดงาน Mitr Phol Coaching Day เพื่อยกย่อง
และพัฒนาประสบการณ์ต่างๆ ให้โค้ช เช่น การแชร์
ประสบการณ์จากโค้ชมืออาชีพ และโค้ชทีผ่ า่ นหลักสูตร
Hall of Fame เป็นต้น

• การเรียนรูแ้ บบ Blended Learning ทีผ่ สมผสานระหว่าง
การพัฒนาความรู้ในเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติผ่านการ
ใช้ Case Based Learning, Coaching by Executive,
การถ่ายทอดประสบการณ์ การเรียนรู้จากการศึกษา
ดูงานภายนอกที่ตัวอย่างที่ดี รวมทั้งการสร้างทักษะ
สนับสนุน และผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เป็นต้น
• มุ่งเน้นการพัฒนาบทบาทของผู้บริหารในการพัฒนา
บุคลากรผ่านการใช้วิทยากรภายใน การเป็นโค้ช/
ที่ปรึกษาโครงการ และการถ่ายทอดประสบการณ์จาก
ผู้บริหารระดับสูง ฯลฯ
• การพัฒนาทักษะความเป็นผู้น�ำจากการพัฒนาภายใน
ตนเองตามแนวทาง Mindfulness Organization เพื่อ
สร้างความสุขในองค์กรและทีมงาน
• การน�ำเอาระบบดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาและเรียนรู้
ของพนักงานมากยิง่ ขึน้ เช่น Learning Passport ส�ำหรับ
พนักงานใหม่ผ่านระบบ Mitr Phol Competency Lane
ในโครงการ Mitr Phol Together ริเริ่มใช้ QR Code
ในการพัฒนาฝึกอบรมทั้งเอกสารสัมมนา แบบส�ำรวจ
แบบประเมิน เอกสารรายงาน ฯลฯ
• การวัดผลการเรียนรูอ้ ย่างจริงจัง รายงานผลทัง้ ภาพรวม
และรายบุคคลผ่านเครือ่ งมือต่างๆ เช่น การสรุปผลการ
เรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Learning Report)
ในระบบ Yammer
• การบริหารงบประมาณการพัฒนาและฝึกอบรมให้มี
ประสิทธิภาพ
ซึ่งจากการปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาข้างต้น ท�ำให้หลักสูตร
มี ค วามหลากหลายและน่ า สนใจ และได้ รั บ ผลตอบรั บ ที่ ดี จ าก
ผู้เข้าสัมมนา รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงที่เข้ารับฟังการน�ำเสนอสรุป
โครงการจากผู้เข้าสัมมนา
โดยในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มมิตรผลได้ให้ความส�ำคัญกับการฝึก
อบรมหลักสูตรระบบการบ�ำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม
(Total Productive Maintanace: TPM) ให้กับทุกกลุ่มธุรกิจ และ
พนักงานทุกระดับ โดยมีข้อมูลจ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงาน
เฉลี่ย 24.94 ชั่วโมง มีรายละเอียด ดังนี้

3. การพัฒนาการเรียนรู้ภายในห้องเรียน/การฝึกอบรม (10%)

ร้อยละ 10 ของการพัฒนาด้วยการเรียนรูภ้ ายในห้องเรียน หรือ
การฝึกอบรมของพนักงานกลุม่ มิตรผลนัน้ ได้ให้ความส�ำคัญกับวิธี
การเรียนรู้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับพนักงานทีม่ พี นื้ ฐานทีแ่ ตกต่างกัน
รวมทั้งการน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างแท้จริง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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จ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานกลุ่มมิตรผล (404-1)
จำนวนชั่วโมงการฝกอบรมของพนักงานกลุมมิตรผล
เฉลี่ยจำแนกตามเพศ

จำนวนชั่วโมงการฝกอบรมของพนักงานกลุมมิตรผล
เฉลี่ยจำแนกตามรายป
(ชั่วโมง/คน/ป)
25

(ชั่วโมง/คน/ป)
25

24.94

20

20

15

15

10

5
(ป)

2557*

10.26
6.48

5.63

5.63

0

19.69

10

7.81

5

2558*

2559*

ชาย
หญิง

3.03

4.18

3.46

4.61

(ป)

0

2560**

4.5

2557*

2558*

2559*

2560**

จ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานกลุ่มมิตรผลเฉลี่ยจ�ำแนกตามระดับของพนักงาน
ระดับของพนักงาน

ผูบร�หารระดับสูง
ผูบร�หารระดับกลาง
หัวหนางาน
ระดับเจาหนาที่
ระดับปฏิบัติการ

(ชั่วโมง/คน/ป)
100

80

90.93
81.14

73.67

60
40
20

67.71

61.34

55.21
42.1

33.31
22.58
13.29

12.48

2557*

2558*

4.23

1.3
2559*

หมายเหตุ : * ข้อมูลปี พ.ศ. 2557-2559 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค.-31 ธ.ค. ของแต่ละปี
** ข้อมูลปี พ.ศ. 2560 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. พ.ศ. 2559-31 ต.ค. พ.ศ. 2560
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13.95

12.04
5.3

4.01 1.52

0
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59.54

0.93

(ป)
2560**

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (404-3)
นอกจากการให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาบุคลากรแล้ว กลุม่ มิตรผลยังให้ความส�ำคัญกับการเติบโตของบุคลากรควบคูไ่ ปกับการเติบโตของ
องค์กร โดยกลุ่มมิตรผลจะประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งหมดทุกคนในรูปแบบการประเมิน 180 องศา และ 360 องศา ขึ้นอยู่กับ
ระดับของพนักงาน เพือ่ ประเมินประสิทธิภาพการท�ำงานและการพัฒนาอาชีพรายบุคคลให้มปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ โดยการประเมินด้วยเกณฑ์
ของผลการปฏิบัติงานของพนักงานและความสอดคล้องของพนักงานกับวัฒนธรรมมิตรผล เพื่อให้พนักงานเติบโตและพัฒนาความสามารถไป
พร้อมกับการพัฒนาองค์กรได้เป็นอย่างดี
นอกจากจะมีการก�ำหนดตัวชีว้ ดั เพือ่ ประเมิน (KPIs) ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ในแต่ละปีแล้วยังได้มกี ารก�ำหนด
ตัวชีว้ ดั เพือ่ ประเมินผลการด�ำเนินงานในระยะปานกลาง ซึง่ จะเป็นการก�ำหนดทัง้ ตัวชีว้ ดั เป้าหมายแผนปฏิบตั งิ าน และงบประมาณทีส่ อดคล้อง
กันในระยะเวลา 3 ปี และจะมีการปรับเป้าหมายทุกปีหมุนเวียนไปตลอด (Rolling KPIs) เพื่อให้เหมาะสมกับภาวะการณ์ โดยใน พ.ศ. 2560
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีดัชนีชี้วัดผลการด�ำเนินงาน ได้แก่
• มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ (Economic Value Added: EVA) ของธุรกิจน�้ำตาลในประเทศไทย ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจวัสดุทดแทนไม้
• ผลก�ำไรก่อนหักภาษี (Earnings Before Taxes: EBT) ของธุรกิจปุ๋ย ธุรกิจน�้ำตาลในอาเซียน ธุรกิจน�้ำตาลในออสเตรเลีย และธุรกิจ
น�้ำตาลในสาธารณรัฐประชาชนจีน
• การเติบโตของธุรกิจ โดยมีผลการด�ำเนินงานทีส่ อดคล้องกับกลุม่ กลยุทธ์ของธุรกิจ และมีผลการด�ำเนินงานตามแผนงานของโครงการ
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

การดูแลพนักงาน
กลุม่ มิตรผลให้ความส�ำคัญในเรือ่ งความหลากหลายของบุคลากร
ในองค์กร โดยเฉพาะความแตกต่างในเรื่องของวัยและทัศนคติการ
ด�ำเนินชีวิตของพนักงานรุ่นใหม่ที่เข้ามาในองค์กร ซึ่งในปัจจุบัน
กลุ่มมิตรผลมีพนักงาน Generation Y* เป็นจ�ำนวนร้อยละ 62 และ
คาดว่าในอีก 2 ปีข้างหน้า จะเพิ่มจ�ำนวนเป็นร้อยละ 70 ซึ่งกลุ่มมิตร
ผลเองนั้นจะเน้นถึงการสร้างความเข้าใจและเข้าถึง ผ่านโปรแกรม
ที่สร้างความคุ้นเคยให้กับพนักงาน เช่น CEO See You หรือการจัด
ฟอรัมของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ค�ำปรึกษาปัญหาทั้งในเรื่องงาน
หรือปัญหาส่วนตัว
* Generation Y หมายถึงผู้ที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2523-2540

กลุ่มมิตรผลได้น�ำเรื่องความผูกพันขององค์กรมาเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลยุทธ์การบริหารงานในองค์กร ซึง่ กลุม่ มิตรผลมีการด�ำเนินงาน
และยกระดับอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการให้ความส�ำคัญในการ
วัดพฤติกรรมการแสดงออกของพนักงาน 3 ประการ คือ

SAY

การที่พนักงานกล่าวถึงองค์กร
ต่อเพือ่ นร่วมงาน ผูท้ อี่ าจมาร่วมงานกับ
องค์กรในอนาคต และลูกค้าในแง่บวก

STAY

พนักงานที่มีความปรารถนามุ่งมั่น
ที่จะท�ำงานร่วมทุกข์ร่วมสุขกับองค์กร

STRIVE

พนักงานมีความยินดีที่จะทุ่มเท
อย่างเต็มที่ในการสร้างผลงานดีที่สุด
เพื่อความส�ำเร็จขององค์กร
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นอกจากนี้ กลุ่มมิตรผลให้ความส�ำคัญกับปัจจัยต่างๆ ที่ช่วยขับเคลื่อนความผูกพันให้ยกระดับสูงขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่
พนักงานและส่งผลให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร 6 ปัจจัย ด้วยกัน ดังนี้

การบร�หาร
งานองคกร

โอกาส
ความกาวหนา

COMPANY
PRACTICES

OPPORTUNUTIES

คน

งาน

PEOPLE

WORK

รางวัล

คุณภาพชีว�ต

TOTAL
REWARD

QUALITY
OF LIFE

สรางความผูกพันกับพนักงาน
ผลประเมินความผูกพันของกลุ่มมิตรผล
ความผูกพันขององค์กร

ร้อยละของพนักงานกลุ่มมิตรผลที่มีความผูกพันขององค์กร
ร้อยละของพนักงานที่เข้าร่วมการประเมินความผูกพันของ
องค์กร
ร้อยละของพนักงานเพศชายที่มีความผูกพันขององค์กร
ร้อยละของพนักงานเพศหญิงที่มีความผูกพันขององค์กร
ร้อยละของพนักงานเพศชาย
ร้อยละของพนักงานเพศหญิง

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 เป้าหมายของการสร้างความ
ผูกพันของปี พ.ศ. 2560
63
64
68
74
68
81
89
93
97
NA
NA
NA
NA

จากผลการด�ำเนินงานที่ให้ความส�ำคัญกับพนักงานพบว่าจ�ำนวน
เปอร์เซ็นต์ของพนักงานกลุม่ มิตรผลทีม่ คี วามผูกพันขององค์กรสูงขึน้
อย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนี้ กลุม่ มิตรผลยังได้รบั รางวัลสุดยอดนายจ้าง
ดีเด่นแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ จัดขึน้ โดยบริษัท เอออน ฮิววิท
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลผู้เชี่ยวชาญ
ระดับโลก ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยในปี พ.ศ. 2560 ได้รับรางวัล 3 รางวัล ได้แก่
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รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2560
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68
51
90
88

73
55
93
92

77
75
99
95

บริษัท พาเนล พลัส จ�ำกัด และโรงงานน�้ำตาลมิตรผล (กาฬสินธุ์)
ได้รับรางวัลประเภทสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจ�ำปี
พ.ศ. 2560 และบริษัท มิตรผลไบโอ ฟูเอล จ�ำกัด ได้รับรางวัลสุด
ยอดนายจ้างดีเด่นส�ำหรับองค์กรขนาดเล็ก จากเดิมปีทแี่ ล้วคว้ารางวัล
สุดยอดนายจ้างดีเด่นส�ำหรับ Gen Y ถือเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความ
เป็นองค์กรที่คนทุกเจเนอเรชั่นอยากร่วมงานและมีความผูกพันกับ
องค์กรสูง

สวัสดิการของพนักงาน (401-2)
เพราะพนั ก งานคื อ ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นองค์ ก ร
กลุ่มมิตรผลจึงได้ก�ำหนดสวัสดิการส�ำหรับพนักงาน ซึ่งนอกเหนือ
จากสวัสดิการที่มี ให้แก่พนักงานตามกฎหมาย อาทิ การลาหยุด
กลุ ่ ม มิ ต รผลยั ง มี ส วั ส ดิ ก ารที่ ใ ห้ พ นั ก งานที่ ม ากกว่ า กฎหมาย
ก� ำ หนด โดยมี ทั้ ง เงิ น ช่ ว ยเหลื อ เช่ น เงิ น ช่ ว ยเหลื อ งานมงคล
สมรส เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต เงินช่วยเหลือ
กรณี พ นั ก งานเสี ย ชี วิ ต เงิ น ช่ ว ยเหลื อ กรณี ไ ด้ รั บ ความเสี ย หาย
จากภัยพิบัติ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ทุนการศึกษาบุตร เงินยืม
ฉุกเฉิน เครื่องแต่งกาย ค่ารักษาพยาบาลและทันตกรรม เบี้ยเลี้ยง
และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมทั้งได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
สวัสดิการแรงงานในสถานประกอบการหรือทีเ่ รียกว่าคณะกรรมการ
สร้างสุข ซึง่ ประกอบด้วยพนักงานทีม่ าจากการเลือกตัง้ อย่างน้อย 5 คน
ของแต่ละบริษัท โดยคัดเลือกจากตัวแทนพนักงานร้อยละ 100 ซึ่ง
การจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบการ
ถือเป็นการส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน โดยคณะกรรมการสร้างสุข
ได้มีส่วนร่วมกับบริษั ทในการบริหารจัดการสวัสดิการแรงงานของ

กลุม่ มิตรผลให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานอย่างแท้จริง
เช่น การจัดให้มีชมรมกิจกรรมพนักงาน Sport Day งานเลี้ยง
ขอบคุณพนักงาน เป็นต้น รวมทั้งเปิดโอกาสผู้บริหารของบริษัทและ
พนักงานที่เป็นตัวแทนได้ร่วมกันในการปรึกษาหารือให้ข้อเสนอแนะ
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ สภาพการจ้ า ง การท� ำ งาน
การพัฒนาคุณภาพชีวติ พนักงาน ช่วยสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
พนักงานและบริษัท โดยในปี พ.ศ. 2560 นี้ไม่มีพนักงานที่ครอบคลุม
อยูภ่ ายใต้ขอ้ ตกลงเจรจาร่วมกัน เนือ่ งจากไม่มกี ารท�ำข้อตกลงเจรจา
ร่วมกันในกลุ่มมิตรผล (102-41) นอกจากนั้น กลุ่มมิตรผลยังจัดท�ำช่อง
ทางการร้องเรียน (Whistleblowing) ให้พนักงานสามารถร้องเรียนได้
หากเห็นว่ามีการกระท�ำที่ผิดระเบียบ กฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณ
ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายกับตัวพนักงานหรือ
บริษัท โดยพนักงานสามารถร้องเรียนโดยไม่จ�ำเป็นต้องเปิดเผยชื่อ
มีหน่วยงานที่ดูแลรักษาความลับ รวมทั้งมีกระบวนการสอบสวนให้
ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เสมือนเป็นช่องทางให้พนักงานทุกคน
มีส่วนร่วมสอดส่องดูแลผลประโยชน์ขององค์กร

อัตราร้อยละของพนักงานที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงเกี่ยวกับการร่วมเจรจาต่อรอง
(คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน) (402-1)
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน

พ.ศ. 2557*
100

ร้อยละของพนักงานที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงเกี่ยวกับการร่วมเจรจาต่อรอง
(คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน)

พ.ศ. 2558*
100

พ.ศ. 2559* พ.ศ. 2560**
100
100

การใช้สิทธิ์ลาคลอดหรือการเลี้ยงดูบุตรของพนักงานกลุ่มมิตรผล (401-3)
กรณีของการลา
พนักงานที่มีสิทธิ์ลาคลอดหรือเลี้ยงดูบุตร
พนักงานที่ใช้สิทธิ์ลาคลอดหรือลาเลี้ยงดูบุตร
พนักงานที่กลับมาปฏิบัติงานหลังจากใช้สิทธิ์
ลาคลอดหรือเลี้ยงดูบุตร
พนักงานที่กลับมาปฏิบัติงานหลังจากใช้สิทธิ์
ลาคลอดหรือเลี้ยงดูบุตรโดยได้รับการจ้างต่อ

เพศ
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

พ.ศ. 2557*
คน
ร้อยละ
0
0
1,992
100.00
0
0
33
1.66

พ.ศ. 2558*
คน
ร้อยละ
0
0
2,070
100.00
0
0
60
2.90

พ.ศ. 2559*
คน
ร้อยละ
0
0
2,231
100.00
0
0
65
2.91

พ.ศ. 2560**
คน
ร้อยละ
0
0
2,575
100.00
0
0
69
2.68

ชาย
หญิง
ชาย

0
33
0

0
100.00
0

0
59
0

0
98.33
0

0
62
0

0
95.38
0

0
67
0

0
97.10
0

หญิง

29

87.88

51

86.44

56

90.32

65

97.01

หมายเหตุ : * ข้อมูลปี พ.ศ. 2557-2559 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค.-31 ธ.ค. ของแต่ละปี
** ข้อมูลปี พ.ศ. 2560 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. พ.ศ. 2559-31 ต.ค. พ.ศ. 2560

กลุ่มมิตรผลใส่ใจดูแลพนักงานไม่เพียงพัฒนาเรื่องทักษะหรือความสามารถในการท�ำงาน แต่ครอบคลุมถึงเรื่องขวัญและก�ำลังใจ โดยได้
มีการจัดท�ำโครงการ “ปลอดหนี้ ชีวีมีสุข” อย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาภาระหนี้ให้แก่พนักงานอย่างเป็นระบบและเกิดความยั่งยืน เพื่อลด
รายจ่าย เพิ่มรายได้ ช่วยเหลือพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามวิถีความพอเพียง รวมทั้งได้เตรียมความพร้อมส�ำหรับพนักงานที่จะเกษียณ
อายุทั้งในเรื่องเงินสะสมหลังเกษียณ การให้ความรู้ในเรื่องการวางแผนก่อนการเกษียณอายุ การเงิน การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจ
การใช้ชีวิตหลังเกษียณ การใช้สิทธิตามกฎหมายประกันสังคม เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและพอเพียงหลังเกษียณอายุ

การด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
กลุ่มมิตรผลเชื่อในคุณค่าของคน ซึ่งเราให้ความส�ำคัญกับบุคลากร และถือได้ว่าเป็น ทรัพยากรที่มีค่าต่อองค์กร เราจึงตระหนัก
และให้ ค วามส� ำ คั ญ ในเรื่ อ งความเท่ า เที ย มและเคารพในสิ ท ธิ ข องบุ ค คลอั น สอดคล้ อ งตามหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนตามหลั ก สากล และ
น�ำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการด�ำเนินธุรกิจ รวมทั้งด�ำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้าก็ใช้แนวคิดนี้เช่นเดียวกัน
รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2560
กลุ ่ ม มิ ต รผล
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ดังนั้นเพื่อการดูแลบุคลากรได้อย่างเหมาะสม และการรักษาไว้ซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขัน กลุ่มมิตรผลจึงน�ำประเด็นเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนมาพิจารณาเพื่อระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ และประเมินระดับความเสี่ยงเพื่อหาประเด็นส�ำคัญที่ต้องมีการ
บริหารจัดการและติดตามอย่างใกล้ชิด เช่น การใช้แรงงานเด็ก การท�ำงานล่วงเวลา เป็นต้น ซึ่งกลุ่มมิตรผลได้มีมาตรการควบคุมที่สอดคล้อง
ตามกฎหมายแรงงาน รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีการด�ำเนินการตาม SMETA Ethical Audit Program และ SEDEX เพื่อ
ให้คู่ค้ามั่นใจได้ว่า ได้มีการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล
นอกจากนี้ เรายังมีการติดตามประเด็นความเสี่ยงที่ส�ำคัญอย่างต่อเนื่องโดยใช้ Key Risk Indicator เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามาตรการควบคุม
ต่างๆ ที่มีอยู่นั้นสามารถควบคุมความเสี่ยงที่ส�ำคัญให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และยังมีการทวนสอบความเสี่ยงเป็นประจ�ำและต่อเนื่องเพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการด�ำเนินธุรกิจอีกด้วย
ทั้งนี้ กลุ่มมิตรผลจึงได้ก�ำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนขึ้น เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติและน�ำมาบังคับใช้ภายในกลุ่มมิตรผล โดยมี
รายละเอียด ด้งนี้
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของกลุ่มมิตรผลจะต้องตระหนักถึงเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน และให้ความส�ำคัญกับศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลโดยปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชน
ส�ำหรับธุรกิจแห่งสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principle on Business and Human Rights) ทั้งนี้ ให้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. การปฏิบัติต่อบุคคลตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียม ไม่มีการเลือกปฏิบัติอันเนื่องจากความแตกต่างกันในด้านเชื้อชาติ ศาสนา
เพศ สีผิว ภาษา เผ่าพันธุ์ หรือสถานะอื่นใด
2. การหลีกเลี่ยงการกระท�ำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อบุคคลใดๆ
3. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบด้านสิทธิมนุษ ยชนอย่างสม�่ำเสมอ พร้อมก�ำหนดแนวทางในการจัดการ
ผลกระทบอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ เมื่อมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น จะพิจารณาความรับผิดชอบตามหลักยุติธรรม
4. การสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกคนปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
5. การสื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ ท�ำความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียในการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการด�ำเนินธุรกิจ โดยเคารพ
และปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนตามแนวนโยบายนี้

การด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
กลุ่มมิตรผลได้ผนวกนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมไว้ด้วยกัน พร้อมทั้งมีกรอบการด�ำเนินงาน (SHE Framework)
ผ่านการสร้างเป้าหมายและแผนการด�ำเนินงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้แต่ละบริษัทในกลุม่ มิตรผลได้นำ� ไปปรับใช้
และต่อยอดจากระบบการบริหารจัดการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อมตามมาตรฐานสากล เช่น ISO14001 และ OHSAS18001
ที่มีอยู่ และส่งเสริมให้คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมา และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มมิตรผล
ส�ำหรับนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อมนัน้ ทางกลุม่ มิตรผลได้จดั ท�ำเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ สร้างความตระหนัก เผยแพร่
และถ่ายทอดตัง้ แต่ระดับผูบ้ ริหาร พนักงาน ผูร้ บั เหมา และผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกคน เพือ่ ให้สามารถตระหนักถึงการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการท�ำงาน
ด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
ผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
กลุ่มมิตรผลจะมีการเก็บสถิติของพนักงานและผู้รับเหมากลุ่มมิตรผลเป็นประจ�ำทุกเดือนจากคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ซึ่งมีเป้าหมายการเกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงานจนถึงขั้นเสียชีวิตของกลุ่มมิตรผลเป็นศูนย์ โดยมีข้อมูลสถิติ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ดังนี้

จ�ำนวนเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss) (403-2)
เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ
พ.ศ. 2557*
จ�ำนวนเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ

NA

จ�ำนวนเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุรายปี
พ.ศ. 2558*
พ.ศ. 2559*
NA
347

หมายเหตุ: * ข้อมูล ปี พ.ศ. 2557-2559 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค.-31 ธ.ค. ของแต่ละปี			
** ข้อมูล ปี พ.ศ. 2560 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. พ.ศ. 2559-31 ต.ค. พ.ศ. 2560
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พ.ศ. 2560**
2,293

จ�ำนวนพนักงานที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการท�ำงาน (403-2)
บาดเจ็บ
(คน)

120

120
100

94

(คน)

หญิง
รวมทั้งหมด

100
80

66

59

60

ชาย

120

102

85

80

เสียชีว�ต

60

49

46

40

40
18

20

7

0

2557*

20

9

3

(ป)

2558*

2559*

2560**

5

0

9

5

0

9

0

2557*

0

0

2558*

0

0

2559*

0

0

(ป)

2560**

รวมทั้งหมด
(คน)

120

120
100

94

85

80

71

64

60

102

58

55

40

หมายเหตุ : - ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลอัตราการเจ็บป่วยจากการท�ำงาน (Number of workplace illnesses)
* ข้อมูล ปี พ.ศ. 2557-2559 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค.-31 ธ.ค. ของแต่ละปี			
** ข้อมูล ปี พ.ศ. 2560 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. พ.ศ. 2559-31 ต.ค. พ.ศ. 2560
(ป)

18

20

7

0

9

3

2557*

2558*

2559*

2560**

อัตราการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยจากการท�ำงานของกลุ่มมิตรผล (403-2)
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน (Total recordable injuries rate: TRIR)
(ราย/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน)

(วัน/1,000,000 ชัว่ โมงการทำงาน)

5

3

2500

4.6
3.94

4

2.89
2.57

1500

2.51

1,506.77

1000

1.02

0.97

1

110.82

1,825.39

1,118.12

1.99

1.93

2

2,499.62

2000

3.57
3.13

ชาย
หญิง
รวมทั้งหมด

อัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Lost Day Rate: LDR)

500

0.37
(ป)

0

2557*

2558*

2559*

2560**

0

อัตราการขาดงาน (Absentee rate: AR)

22.41 4.66 17.62

2557*

2558*

2559*

155.86

0.55
2560**

(ป)

(ราย/1,000,000 ชั่วโมง การทำงาน)

2.0

3.21

3.0
1.5

2.5
1.83

1.55
1.37
2.57

1.14

1.06

1.0

1.5

1.18

1.0

0.5

0.68

0.5
0.0

2.47

อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (Lost-time injury frequency rate: LTIFR)

(รอยละ)

3.5

2.0

11.95

0.01

0

2557*

2558*

0.03

0.01 0.01
2559*

0.18

0
2560**

0.07

(ป)

0.0

(ป)
2557*

2558*

2559*

2560**

หมายเหตุ : - ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลอัตราการเจ็บป่วย/โรคจากการท�ำงาน (Occupational illness frequency rate)
* ข้อมูล ปี พ.ศ. 2557-2559 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค.-31 ธ.ค. ของแต่ละปี			
** ข้อมูล ปี พ.ศ. 2560 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. พ.ศ. 2559-31 ต.ค. พ.ศ. 2560
รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2560
กลุ ่ ม มิ ต รผล
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ผลจากการด�ำเนินงานในปี พ.ศ. 2560 พบว่าไม่มีการเสียชีวิต
ของพนักงานจากการท�ำงานของกลุ่มมิตรผล แต่อัตราการบาดเจ็บ
อัตราวันสูญเสีย และอัตราวันขาดงานยังคงมีอยู่ ซึ่งเกิดจากการขาด
ความตระหนักรู้ ความรู้ ความเข้าใจเรือ่ งความปลอดภัยในการท�ำงาน
กลุม่ มิตรผลจึงให้ความส�ำคัญกับการสร้างความตระหนักให้กบั พนักงาน
โดยในปี พ.ศ. 2560 ได้จัดท�ำกฎพิทักษ์ชีวิต (Life Saving Rule) ขึ้น
เพือ่ ให้พนักงาน ผูร้ บั เหมา และผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกคนได้ยดึ ถือและปฏิบตั ิ
ตามกฎพิทกั ษ์ชวี ติ เพือ่ สร้างความปลอดภัยในการท�ำงาน และถือเป็น
มาตรการสร้างความตระหนักรู้ เพือ่ ป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุรา้ ยแรง
ที่ท�ำให้เสียชีวิต หรือทรัพย์สินเสียหาย และในปีนี้ ได้มีการน�ำกฎ
พิทักษ์ชีวิตมาใช้ส�ำหรับธุรกิจน�้ำตาล ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจวัสดุ
ทดแทนไม้ ซึ่งจะมีการขยายผลให้ครอบคลุมไปยังทุกธุรกิจของกลุ่ม
มิตรผลในปีถัดไป

5. ห้าม สูบบุหรี่ ในพื้นที่โรงงาน เว้นแต่เป็นพื้นที่ที่โรงงาน
ก�ำหนดไว้ให้ และจะต้องทิ้งก้น บุหรี่ ในภาชนะที่โรงงาน
จัดไว้ให้เท่านั้น
6. ห้าม ดัดแปลงเครื่องจักรและอุปกรณ์ หรือท�ำการ Bypass
ระบบ Interlock ของระบบควบคุมอัตโนมัติที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบความปลอดภัย โดยต้องขอและได้รับการอนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชาระดับผู้จัดการฝ่ายเจ้าของพื้นที่ขึ้นไปก่อน
7. ห้าม ใช้โทรศัพท์ (ไม่โทร/ไม่ถา่ ย/ไม่พมิ พ์/ไม่เล่น/ไม่ใช้หฟู งั )
ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ และระเบิด ขณะปฏิบัติ
งานกับเครื่องจักรและการขับขี่ยานพาหนะทุกประเภท
ทั้งนี้ ในแต่ละธุรกิจสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ ปรับปรุง และ
พัฒนาเพื่อให้เหมาะสมกับการด�ำเนินงานของแต่ละธุรกิจ

โดยรายละเอียดของกฎพิทกั ษ์ชวี ติ กลุม่ มิตรผล (Life Saving Rule)
นั้นจะมีกฎหลักทั้งสิ้น 7 ข้อ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ต้อง สวมใส่เข็มขัดชนิดเต็มตัว (Full Body Harness) แบบ 2
ตะขอ และคล้องเกี่ยวตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานบนที่สูง
ตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป
2. ต้อง ขออนุญาตท�ำงาน (Work Permit) ทุกครั้งก่อนปฏิบัติ
งานเสี่ยง (เช่น งานความร้อนหรือประกายไฟ งานบนที่สูง
ตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป งานที่อับอากาศ ฯลฯ)
3. ต้อง หยุดเครือ่ งจักร ตัดแยกพลังงานไฟฟ้า ลม ไฮดรอลิก พร้อม
ทั้งล็อกกุญแจและแขวนป้ายห้ามเดินเครื่องจักรทุกครั้ง
ก่อนการเข้าซ่อมหรือท�ำความสะอาดเครื่องจักร
4. ต้อง คาดเข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) ทั้งผู้ขับและผู้โดยสาร
ทุกคน ก่อนการเคลือ่ นย้ายยานพาหนะออกจากจุดจอด และ
คาดเข็มขัดนิรภัยตลอดระยะเวลาเดินทาง ทั้งนี้ ให้รวมถึง
ยานพาหนะภายในโรงงานด้วย

กฎพ�ทักษชีว�ต (Life Saving Rule) ของธุรกิจวัสดุทดแทนไม

1.ตอง

3.ตอง

4.ตอง

ขออนุญาตทำงาน
(Work Permit) ทุกครัง้ กอนปฏิบตั งิ าน
เสีย่ ง (เชน งานความรอนหรือประกายไฟ
งานบนที่สูงตั้งแต 2 เมตรขึ้นไป
งานที่อับอากาศ)

หยุดเครื่องจักร ตัดแยกพลังงาน
ไฟฟา ลม ไฮดรอลิก พรอมทัง้ ล็อกกุญแจ
และแขวนปายหามเดินเครื่องจักรทุกครั้ง
กอนการเขาซอมหรือทำความสะอาด
เครื่องจักร

คาดเข็มขัดนิรภัย (Safety Belt)
ทัง้ ผูข บั และผูโ ดยสารทุกคนกอนการ
เคลือ่ นยายยานพาหนะออกจากจ�ดจอด
และคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดระยะเวลา
เดินทาง ทัง้ นี้ ใหรวมถึงยานพาหนะ
ภายในโรงงานดวย

5.หาม

6.หาม

7.หาม

8.หาม

ผูที่ไมมีใบขับขี่รถยก (Forklift)
ทำการขับขี่รถยกโดยเด็ดขาด
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2.ตอง

สวมใสเข็มขัดชนิดเต็มตัว
(Full Body Harness) แบบ 2 ตะขอ
และคลองเกี่ยวตลอดระยะเวลาที่
ปฏิบตั งิ านบนทีส่ งู ตัง้ แต 2 เมตรขึน้ ไป
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สูบบุหรี่ในพืน้ ทีโ่ รงงาน เวนแต
เปนพื้นที่ที่โรงงานกำหนดไวให และ
จะตองทิ้งกนบุหรี่ในภาชนะที่โรงงาน
จัดไวใหเทานั้น

ดัดแปลงเครื่องจักรและอุปกรณ
หรือทำการ Bypass ระบบ Interlock
ของระบบควบคุมอัตโนมัติที่เกี่ยวของ
กับระบบความปลอดภัย โดยตองขอและ
ไดรับการอนุมัติจากผูบังคับบัญชากอน

ใชโทรศัพท
(ไมโทร/ไมถาย/ไมพิมพ/ไมเลน/
ไมใชหูฟง) ในพื้นที่ที่เสี่ยงตอการเกิด
เพลิงไหมและระเบิดขณะปฏิบตั งิ าน
กับเครือ่ งจักรและการขับขีย่ านพาหนะ
ทุกประเภท

นอกจากนี้ กลุ่มมิตรผลยังมีแนวทางปฏิบัติ มาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ ผนวกเป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคน
ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการท�ำงานเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ดังนี้
1. มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชม ผู้มาติดต่องาน และผู้รับเหมา รายละเอียดตาม MP-QP-8002-012
2. การขออนุญาตให้ท�ำงานบนที่สูง (Height Work Permit) รายละเอียดตาม MP-QP-8002-010
3. การขออนุญาตให้ท�ำงานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ (Hot Work Permit) รายละเอียดตาม MP-QP-8002-007
4. การท�ำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าแรงสูง และการล็อกเอาต์ ติดป้ายเครื่องจักร รายละเอียดตาม MP-QP-8002-003, MP-QP8002-006
5. การท�ำงานในสถานที่อับอากาศ รายละเอียดตาม MP-QP-8002-002
6. การท�ำงานเกี่ยวกับรถยกหรือรถฟอร์คลิฟท์ รายละเอียดตาม MP-QP-8002-009
7. มาตรฐานความปลอดภัยในการท�ำงานบริเวณแท่นดั๊มอ้อย
8. การป้องกันการระเบิดฝุ่นระเบิด (Dust Explosion) การระเบิดของระบบก๊าซชีวภาพ (Biogas Explosion) และการระเบิดของระบบ
ก๊าซ LPG (LPG Explosion)
การส่งเสริมจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมยังเป็นสิ่งที่กลุ่มมิตรผลใส่ ใจและต้องการสร้างการรับรู้ให้กับ
คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมา และชุมชน โดยในปี พ.ศ. 2560 นี้ กลุ่มมิตรผลได้มีการรณรงค์ให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มได้ตระหนักในเรื่องความปลอดภัย พร้อมร่วมกันยกระดับมาตรฐานของการบริหารความปลอดภัย ดังนี้
• จัดอบรมหลักสูตรความรู้การดับเพลิงขั้นต้นให้กับพนักงานทั่วไป การอพยพหนีไฟ
• จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทัง้ ในงานและนอกงานส�ำหรับพนักงานและผูร้ บั เหมาทีท่ ำ� งานในโรงงาน รวมทัง้ ส่งเสริมจิตส�ำนึกและ
พฤติกรรมการท�ำงานที่ถูกต้องให้กับผู้รับเหมา
• การเรียนรู้ผ่านระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในระบบอินทราเน็ต (Intranet) ของกลุม่ มิตรผล
• สร้างบุคลากรรับผิดชอบด้านความปลอดภัยฯ ประจ�ำพื้นที่ (SHE Man) เพื่อเป็นบุคลากรประจ�ำโรงงานที่คอยควบคุมและรายงานผล
การปฏิบตั งิ านเสีย่ งของพนักงานและผูร้ บั เหมาระหว่างทีม่ กี ารท�ำงานในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง ซึง่ ในปีนี้ได้เริม่ ต้นด�ำเนินการจัดท�ำในธุรกิจน�ำ้ ตาล
โดยมีการจัดตัง้ และพัฒนาบุคลากรให้เป็นทีมผจญเพลิงและกูภ้ ยั ERT Man (Emergency Response Team) ด้วยการส่งไปฝึกทดสอบ
การผจญเพลิงและกู้ภัย เพื่อมีหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยของแต่ละโรงงาน
• จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เช่น
- กิ จ กรรมวั น ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม (SHE DAY) ซึ่ ง ภายในงานผู ้ บ ริ ห ารได้ แ สดงความมุ ่ ง มั่ น
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม (SHE Commitment) และมีการสือ่ สารความรูด้ า้ นความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานและผู้รับเหมาในแต่ละโรงงาน ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ บูธกิจกรรมภายในงาน การรณรงค์ความ
ปลอดภัยฯ ตามกฎพิทักษ์ชีวิต (Life Saving Rule) ในงาน SHE Day
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การพัฒนาเกษตรกรชาวไร่อ้อย
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มิตรคู่ค้า
กลุ่มมิตรผล อยู่ในภาคอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งมีวัตถุดิบหลักมา
จากผลผลิตทางการเกษตร และมีความต้องการเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
จากการเติบโตของประชากรโลกภายใต้ทรัพยากรที่มีอย่างจ�ำกัด
ส่งผลให้ “การจัดการห่วงโซ่อปุ ทานอย่างยัง่ ยืน” เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งให้ความ
สนใจเพิม่ ขึน้ ไม่วา่ จะเป็นประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ด้านแรงงานเด็ก
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ทุกผู้มีส่วนได้เสียในการมีส่วนร่วมกับกลุ่มมิตรผล
กลุ่มมิตรผลให้ความส�ำคัญกับคู่ค้า ซึ่งเป็นต้นทางที่มีส่วนช่วย
ให้กลุ่มมิตรผลเกิดความยั่งยืนในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นชาวไร่อ้อย ผู้มี
ส่วนส�ำคัญในการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ คู่ค้าอื่นๆ ที่จัดหาวัตถุดิบ
ในกระบวนการผลิตและบริการให้กับกลุ่มมิตรผล โดยในปี พ.ศ.
2560 นี้ กลุม่ มิตรผลได้มนี โยบายด้านการจัดซือ้ จัดหาวัตถุดบิ ทีส่ ำ� คัญ
ได้แก่ นโยบายจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นโยบายจัดซื้อของ
กลุ่มมิตรผล นโยบายการจัดหาวัตถุดิบ ฯลฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการด�ำเนินธุรกิจ ด้วยการค�ำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล การเป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม คุณภาพและความปลอดภัย และการให้การสนับสนุน
งานบริการทีด่ ำ� เนินการโดยคนไทย เป็นต้น นอกจากนัน้ แล้วยังมีการ
ประเมินและพัฒนาคู่ค้าอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้ก้าวหน้าและเติบโต
อย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน
โดยการประเมินคู่ค้านั้น จะด�ำเนินการเป็นประจ�ำอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี เพื่อดูผลการด�ำเนินงานของคู่ค้า ซึ่งจะมีเกณฑ์การประเมิน
หลายมิติ และมีน�้ำหนักของแต่ละเกณฑ์ที่แตกต่าง เช่น คุณภาพ
สินค้าและการให้บริการ การจัดส่งและการส่งมอบสินค้า มาตรฐาน
ความปลอดภัย มาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อม มาตรฐานความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เป็นต้น
และอีกหนึ่งในการด�ำเนินงานกับคู่ค้า เพื่อให้การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของกลุ่มมิตรผลสามารถขยายและครอบคลุมทั่วทั้งห่วงโซ่
อุปทานที่ส�ำคัญ ตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ได้ก�ำหนดให้มี
ข้อตกลงด้านคุณธรรมของผู้ค้ากลุ่มมิตรผล เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด�ำเนินงานส�ำหรับคู่ค้า และช่วยยกระดับเรื่องความรับผิดชอบต่อ
สังคมทั้งในมิติชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
“ข้อตกลงด้านคุณธรรมของผู้ค้ากลุ่มมิตรผล” พิจารณาเนื้อหา
และขอบเขตให้อยู่ภายใต้ข้อก�ำหนด ข้อบังคับ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ผู้ค้าของกลุ่มมิตรผลมีการด�ำเนินงาน
อย่างมีจริยธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน การดูแลอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยของลูกจ้าง รวมถึงการให้ความส�ำคัญต่อการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน ดังนี้
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1. ด้านจริยธรรมธุรกิจ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ
การรักษาความลับ การมีความรับผิดชอบต่อสังคม และเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน
2. ด้านสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย อิสรภาพของแรงงาน การใช้
แรงงานเด็ก ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ เวลาท�ำงาน การปฏิบตั ิ
อย่างเท่าเทียม การเลิกจ้าง ด้านมนุษยธรรม เสรีภาพในการ
รวมกันเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์
3. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประกอบด้วย ความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน การเตรียมความพร้อมใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน อาชีวอนามัย การบาดเจ็บและเจ็บป่วย
จากการท�ำงาน
4. ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การจัดการ
สิ่งแวดล้อมตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์/บริการ ของเสีย
และของเสียอันตราย มลพิษ ทางน�้ำ มลพิษ ทางอากาศและ
ก๊าซเรือนกระจก และดินปนเปื้อนและน�้ำใต้ดิน
โดยคู่ค้าที่ด�ำเนินงานร่วมกับกลุ่มมิตรผลทุกราย จ�ำเป็นต้อง
ท� ำ ความเข้ าใจ “ข้ อ ตกลงด้ า นคุ ณ ธรรมของผู ้ ค ้ า กลุ ่ ม มิ ต รผล”
เพื่อเป็นการรับทราบข้อตกลงดังกล่าว (308-1)(414-1)
นอกจากนั้น ยังมีการพัฒนาและส่งเสริมคู่ค้าไปควบคู่กัน ไม่ว่า
จะเป็นด้านเทคโนโลยีการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว หรือมาตรฐาน
ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานการผลิตอ้อยและน�้ำตาลบองซูโคร
(BONSUCRO) มาตรฐานการรับรองการจัดการสวนป่า Forest
Stewardship Council (FSC) เพือ่ ช่วยส่งเสริมให้คคู่ า้ สามารถพัฒนา
กระบวนการท�ำงานให้เกิดประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ลดปัญหาที่เกิดขึ้นในการด�ำเนินงานของคู่ค้า และสามารถพัฒนา
คุณภาพของสินค้าและวัตถุดบิ ให้ดขี นึ้ เพือ่ สามารถส่งมอบสินค้าและ
บริการที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภค ภายใต้การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

การดำ�เนินงานด้านคูค่ า้ ทีส่ �ำ คัญ (204-1)
กลุ่มมิตรผลมีคู่ค้า 2 ประเภท ได้แก่ คู่ค้าส่วนกลาง และคู่ค้า
วัตถุดิบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คู่ค้าส่วนกลาง ได้แก่ คู่ค้าที่เป็นผู้สนับสนุนจัดหาสินค้า บริการ
หรือจ้างเหมาทั้งในและต่างประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2560
มีรายละเอียดคู่ค้ามิตรผล ดังนี้

ประเภทคู่ค้า (ราย)

หน่วย

ปี
พ.ศ. 2557* พ.ศ. 2558* พ.ศ. 2559* พ.ศ. 2560**

คู่ค้ามิตรผลที่ขึ้นทะเบียนใหม่
คู่ค้ามิตรผลท้องถิ่นที่ขึ้นทะเบียนใหม่
ร้อยละของคู่ค้ามิตรผลท้องถิ่น
ร้อยละของมูลค่าการซื้อในท้องถิ่น

ราย
ราย
ร้อยละ
ร้อยละ

473
186
39.32
67.07

150
75
50
83.1

372
191
51.34
70.31

449
270
60.13
81.35

หมายเหตุ : * ข้อมูลปี พ.ศ. 2557-2559 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค.-31 ธ.ค. ของแต่ละปี
** ข้อมูลปี พ.ศ. 2560 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. พ.ศ. 2559-31 ต.ค. พ.ศ. 2560

คู่ค้าของกลุ่มมิตรผลมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 1,355 ราย โดยแบ่งออกเป็นคู่ค้าท้องถิ่น 668 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.30 ของคู่ค้าทั้งหมด ซึ่งจะเห็น
ได้ว่าคู่ค้ามิตรผลท้องถิ่นนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกปี
2. คูค่ า้ วัตถุดบิ นัน้ มี 2 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ เกษตรกรสวนยางพารา เพือ่ ส่งไม้ยางพาราทีห่ มดอายุแล้วให้แก่โรงงานผลิตวัสดุทดแทนไม้ และ
เกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อส่งอ้อยซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักให้แก่โรงงานน�้ำตาล
2.1 เกษตรกรชาวสวนยางพารา
เกษตรกรชาวสวนยางพาราถือเป็นหนึ่งในคู่ค้าที่เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบเศษไม้ยางให้กับธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ในเครือของ
กลุ่มมิตรผลที่ส�ำคัญโดยธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ในเครือของกลุ่มมิตรผลนั้น จะเลือกใช้วัตถุดิบจากไม้ยางพาราที่หมดอายุน้�ำยาง
แล้วเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าให้กับสิ่งเหลือทิ้ง โดยในปี พ.ศ. 2560 ได้รับซื้อวัตถุดิบไม้ยางพารา (ที่หมดอายุน�้ำยางแล้ว)
จากชาวสวนยางพารา เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 1.027 ตัน รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 910 ล้านบาท
นอกจากการรับซื้อเศษไม้ยาง ซึ่งเป็นสิ่งเหลือทิ้งจากการปลูกยางพาราแล้ว กลุ่มมิตรผลยังช่วยพัฒนาชาวสวนยางพาราให้มีความรู้
ความเข้าใจ เทคนิคการจัดการบริหารสวนยาง มาตรฐานด้านต่างๆ ตลอดจนร่วมพัฒนาการด�ำเนินงานตามมาตรฐานการจัดการสวนป่า
อย่างยั่งยืน (Forest Stewardship Council หรือ FSC) กับชาวสวนยางพารา ซึ่งเป็นมาตรฐานที่รับรองว่า ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ได้ผลิตมา
จากป่าธรรมชาติหรือป่าปลูกทีม่ กี ารจัดการป่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่างๆ พร้อมด�ำเนินงานตามหลักการและกฎเกณฑ์การปลูกไม้แบบ
ยัง่ ยืน เพือ่ เพิม่ ศักยภาพทางเศรษฐกิจของชาวสวนยาง พัฒนาคุณภาพของวัตถุดบิ และการให้ความส�ำคัญทัง้ ทางด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม
2.2 เกษตรกรชาวไร่อ้อย
กลุ่มมิตรผลให้ความส�ำคัญและความใส่ ใจกับเกษตรกรชาวไร่อ้อยในการด�ำเนินการด�ำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน โดย
ในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มมิตรผลรับซื้ออ้อยจากเกษตรกรชาวไร่อ้อยเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 17.5 ล้านตัน รวมเป็นจ�ำนวนเงิน
22,083.95 ล้านบาท โดยรับซื้อจากชาวไร่รายใหญ่เป็น 29% มีรายละเอียดดังนี้
รายการ
ปริมาณอ้อยรับซื้อ (ล้านตัน)
มูลค่ารับซื้อรวม (ล้านบาท)

รวมปริมาณและมูลค่ารับซื้ออ้อย

17.5
22,083

ซึง่ กลุม่ มิตรผลได้ให้ความส�ำคัญกับเกษตรกรทุกรายอย่างเท่าเทียม โดยจะท�ำการรับซือ้ อ้อยจากเกษตรกรชาวไร่ออ้ ยทุกกลุม่ เพือ่ ให้เกิดการ
กระจายมูลค่าโดยตรงในระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างสูงสุด ซึ่งมีการรับซื้อจากเกษตรกรชาวไร่อ้อยแยกตามขนาดพื้น ที่ที่เกษตรกร
ชาวไร่อ้อยถือครอง โดยมีจ�ำนวนชาวไร่ทั้งสิ้น 35,666 ราย ซึ่งเป็นชาวไร่รายใหญ่จ�ำนวน 1,213 ราย

การพัฒนาเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อความยั่งยืน
จากความส�ำคัญของเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เป็นต้นทางของการด�ำเนินธุรกิจ ผนวกรวมกับแนวคิดของกลุ่มมิตรผล “ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ”
อันเป็นปรัชญาองค์กรและมาตรฐานการผลิตอ้อยและน�้ำตาลระดับสากล (Bonsucro) ท�ำให้กลุ่มมิตรผลให้ความส�ำคัญกับเกษตรกร
ชาวไร่อ้อยและชุมชน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรชาวไร่อ้อยเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตให้มากที่สุด เพื่อยกระดับความ
เป็นอยู่ของเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพิ่มผลผลิตด้านการเกษตรให้ประสิทธิภาพการผลิตที่สูงขึ้น แม่นย�ำมากขึ้น ขณะเดียวกันสามารถ
ควบคุมต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลสู่เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีรายได้ที่สูงขึ้น และมีความสามารถบริหารจัดการของไร่
ได้ยิ่งขึ้น โดยกลุ่มมิตรผลมีรูปแบบการด�ำเนินงานเพื่อพัฒนาเกษตรกรชาวไร่อ้อย ดังนี้
รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2560
กลุ ่ ม มิ ต รผล
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ด�ำเนินการจัดท�ำระบบการจัดการสัญญาชาวไร่
ที่เป็นธรรมของกลุ่มมิตรผล

การจัดท�ำโครงการจัดสร้างและส่งเสริมระบบ
ชลประทานในพื้นที่ปลูกอ้อย ด้วยความร่วมมือกับ
อนุกรรมการอ้อยท้องถิ่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ส�ำนักงานอ้อยและน�้ำตาลทราย
เพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้มีแหล่งน�้ำในการท�ำ
การเกษตรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา

1. เพื่อลดปัญหาการผลิตแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่
ขาดความรู้ ขาดการบริหารจัดการ และเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่เหมาะสม ด้วยการส่งเสริมเทคโนโลยี
เพิ่มผลผลิตอ้อยเฉพาะด้าน
2. สร้างเครือข่ายเพื่อมีอ�ำนาจการต่อรองต่อผู้ค้า
วัตถุดิบและปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร เพื่อให้
ได้ประโยชน์ในการซื้อวัตถุดิบ และปัจจัยการผลิต
ด้านการเกษตรที่มีคุณภาพและราคาถูกลง ซึ่ง
ส่งผลประโยชน์ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้เป็น
อย่างดี

1. เพือ่ ลดปัญหาการขาดแคลนน�ำ้ และขาดประสิทธิภาพ
ในการใช้น�้ำ ด้วยการสร้างการบริหารจัดการ
ระบบชลประทานและการใช้น�้ำในไร่อ้อยอย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. ลดความเสี่ยงเนื่องจากฝนแล้ง

ระยะที่ 1: การส่งเสริมเทคโนโลยี
เพิ่มผลผลิตอ้อย ด้วยระบบการ
จัดการสัญญาชาวไร่ที่เป็นธรรม
(Fair Contract Farming) ของ
กลุ่มมิตรผล

ระยะที่ 2: การบริหารจัดการระบบ
ชลประทานและการใช้น�้ำในไร่อ้อย

รายละเอียด

วัตถุประสงค์

ระยะการด�ำเนินงาน

รูปแบบการด�ำเนินงานเพื่อพัฒนาเกษตรกรชาวไร่อ้อย

1. ปี พ.ศ. 2560 สามารถด�ำเนินการครอบคลุมพืน้ ที่ 1,724,966 ไร่
เทียบกับพื้นที่ส่งเสริมพัฒนาเป็นพื้นที่ชลประทาน 479,760 ไร่
ซึง่ คิดเป็นร้อยละ 28 ของพืน้ ทีส่ ง่ เสริมพัฒนาเป็นพืน้ ทีช่ ลประทาน
2. สนับสนุนองค์ความรู้ เงินทุน และเป็นที่ปรึกษาในการจัดตั้ง
กลุ่มผู้ใช้น�้ำ เพื่อให้ชุมชนมีแหล่งน�้ำเพาะปลูกที่เพียงพอและ
สามารถพึ่งพาตนเองได้
3. ส่งเสริมและให้ความรู้กับชุมชนเกษตรกรในประเด็นส�ำคัญ
- จัดให้มีแหล่งน�้ำเพื่อการเพาะปลูก เช่น การสร้างสระพักน�้ำ
การขุดเจาะบ่อบาดาล สถานีสูบน�้ำ การต่อท่อเข้าสู่พื้นที่
เกษตร เป็นต้น
- วิธีการให้น�้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบการให้น�้ำ
อัตโนมัติ (Center Pivot Irrigation) เป็นต้น
4. สรรหาแหล่งน�ำ้ ที่ใช้ในการเพาะปลูก การหมุนเวียนน�ำ้ ของต้นอ้อย
หรือระบบการผลิตของโรงงาน เพื่อกลับมาเป็นน�้ำที่ใช้ในการ
เพาะปลูกต่อไป
5.จากการพัฒนาระบบชลประทานแบบให้น�้ำตามความต้องการ
ของอ้อย (Full Coverage Irrigation) ท�ำให้ผลผลิตของ
เกษตรกรที่ร่วมโครงการเพิ่มขึ้นจากเดิม 10 ตันต่อไร่ เป็น 16
ตันต่อไร่ คิดเป็นการเพิ่มผลผลิตเฉลี่ย 6 ตันต่อไร่ หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 ซึ่งปี พ.ศ. 2560 กลุ่มมิตรผลได้สนับสนุน
งบประมาณในการส่งเสริมการปลูกอ้อยทั้งสิ้น
6,870 ล้านบาท

ในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มมิตรผลมีเกษตรกรชาวไร่อ้อยคู่สัญญา
จ�ำนวนกว่า 30,000 ราย ร่วมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การ
รับซือ้ ผลผลิตทีแ่ น่นอน รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนทีส่ ำ� คัญอืน่ ๆ
เช่น การสนับสนุนเงินส่งเสริม การจัดหาปัจจัยการผลิต
การให้ความรู้ การเพิ่มทักษะและประสบการณ์ ซึ่งมีรายละเอียด
ที่ส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
• การสนับสนุน “เงินส่งเสริม” (Sources of Funds)
• การจัดหาปัจจัยการผลิต (Materials Support)
• การพัฒนาทักษะ ความรู้ (Knowledge) และประสบการณ์ (Skills)
• การรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรชาวไร่อ้อย

ผลการด�ำเนินงาน

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2560
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ด�ำเนินการท�ำกิจกรรมในพื้นที่เป้าหมาย โดยได้ขยายพื้นที่
เป้าหมายเป็น 21 ต�ำบล ครอบคลุม 8 จังหวัด (จากเดิม 9 ต�ำบล
7 จังหวัด)

ด�ำเนินโครงการร่วมกับคณะกรรมการต�ำบลมิตรผล
ร่วมพัฒนา ชาวไร่อ้อยขนาดเล็กและชุมชนในพื้นที่
เป้าหมาย

เพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้นของชุมชนเกษตรกรชาวไร่อ้อย

ระยะที่ 4: การพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาด้านสังคม

ผลการด�ำเนินงาน

พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการเกษตรกรรมการปลูกอ้อย
(Farm Design) แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย โดยเน้นการจัดสรรพื้นที่
ของเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนี้
1. พื้นที่ปลูกพืชหลักร้อยละ 75
2. ถนนหลัก รอง จุดร่วมอ้อย ถนนล�ำเลียงหลัก/รอง ร้อยละ 8
3. สระเก็บกักน�้ำร้อยละ 5
4. พื้นที่เกษตรกรรมรอง (พืชรอง/ไม้ผล/พืชผัก/เลี้ยงสัตว์)
ร้อยละ 12

รายละเอียด

เพื่อพัฒนาเกษตรกรชาวไร่ด้านการบริการจัดการแบบ การด�ำเนินการจัดการพัฒนาความรู้และทักษะให้
องค์รวมในไร่อ้อยเพื่อสร้างประสิทธิภาพ และผลผลิต เกษตรกร แบบ MitrPhol ModernFarm ดังนี้
สูงสุดของไร่อ้อย
- จัดท�ำเอกสารเผยแพร่ รวมถึงการจัดอบรมให้ความรู้
- อบรมให้ความรูเ้ กษตรกรคูส่ ญ
ั ญาในการจัดการไร่ออ้ ย
โดยเจ้าหน้าที่ของกลุ่มมิตรผล จะเข้าไปให้ค�ำแนะน�ำ
รวมทั้งตั้งจุดประสานงานในพื้นที่เพื่ออ�ำนวยความ
สะดวกบริการเกษตรกรในพื้นที่ร่วม 105 จุด
และมีพนักงานด้านส่งเสริมชาวไร่รว่ มจ�ำนวน 409 ราย
- จัดท�ำโครงการพนักงานผู้เชี่ยวชาญ Iron man ซึ่ง
เป็นการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มมิตรผลให้มีความรู้
ความช�ำนาญเกี่ยวกับมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม
(Mitr Phol ModernFarm) เพื่อถ่ายทอด และเป็น
พี่เลี้ยงให้กับชาวไร่อ้อยที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ให้
สามารถท�ำไร่อ้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย
กลุ่มมิตรผลมีเป้าหมายในการสร้างผู้เชี่ยวชาญ
(Iron Man) ให้ได้อย่างน้อย 500 คน ภายใน
ปี พ.ศ. 2562
- จัดทัศนศึกษาดูงานผู้ประสบผลส�ำเร็จทั้งในประเทศ
และต่างประเทศในเรื่องการจัดการไร่อ้อยสมัยใหม่
รวมทั้งโครงการพัฒนาแผนธุรกิจร่วมกับชาวไร่อ้อย
ทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ เพื่อยกระดับเกษตรกร
ให้เติบโต และขยายธุรกิจ

วัตถุประสงค์

ระยะที่ 3: การบริหารจัดการใน
ไร่อ้อยเพื่อสร้างประสิทธิภาพ และ
ผลผลิตสูงสุดของไร่อ้อย ด้วย
โครงการท�ำไร่อ้อยแบบใหม่
Mitr Phol ModernFarm

ระยะการด�ำเนินงาน

มิตรลูกค้า
ธุรกิจน้ำ�ตาล
ธุรกิจพลังงาน
ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้
ธุรกิจปุ๋ย
ธุรกิจด้านการขนส่งและคลังสินค้า
สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า
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มิตรลูกค้า
เพราะลูกค้าและผู้บริโภคเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียที่ส�ำคัญของกลุ่มมิตรผล เราจึงใส่ใจในทุกรายละเอียดเริ่มตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ
ที่ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และไม่ได้มีการดัดแปลงพันธุกรรมในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจในสินค้าและบริการ นอกจากนี้
ยังน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มา ใช้เพื่อสร้างความเป็นมิตรให้ลูกค้าและผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และการบริการให้
ได้มาตรฐานในระดับสากล โดยได้น�ำนโยบายคุณภาพ ISO 9001 มาใช้ในทุกกลุ่มธุรกิจของมิตรผล ซึ่งมีแนวทางดังต่อไปนี้
1. ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนมีจิตส�ำนึกในเรื่องระบบและคิดอย่างเป็นกระบวนการ ท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพของงานอย่างดีที่สุด และด�ำเนินการปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001
2. ใส่ใจในคุณภาพและบริการ เป็นความรับผิดชอบและหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่จะต้องรักษาไว้ รวมทั้งต้องทบทวนปรับปรุงเพื่อพัฒนา
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
3. บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการเอาใจใส่ในสวัสดิภาพของพนักงาน คนงาน และคุณภาพชีวิตของชุมชน
4. มีการจัดท�ำวัตถุประสงค์และเป้าหมายคุณภาพของบริษัทฯ เพือ่ ให้การด�ำเนินกิจกรรมบรรลุตามนโยบายของบริษัทฯ และให้มกี ารทบทวน
ทุกๆ 6 เดือน
ซึ่งธุรกิจของกลุ่มมิตรผล และกลุ่มลูกค้าในแต่ละธุรกิจมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Sugar

ธุรกิจน้ำ�ตาล
กลุ่มมิตรผลสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์น�้ำตาลออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย น�้ำตาลทรายบริสุทธิ์ น�้ำตาลขวด น�้ำเชื่อม
น�้ำเชื่อมแต่งกลิ่น มิตเต้ คอฟฟี่ชูการ์ น�้ำตาลไอซิ่ง น�้ำตาลทรายชนิดซองยาว น�ำ้ ตาลแคลอรีตำ�่ น�ำ้ ตาลมิตรผลโกลด์ น�ำ้ ตาลอ้อยผสมน�ำ้ ตาล
มะพร้าว น�้ำตาลกรวด น�้ำตาลทรายแดง และน�้ำตาลอ้อยธรรมชาติ โดยในปัจจุบันนี้กลุ่มมิตรผลได้เพิ่มช่องทางการขายที่หลากหลายขึ้น เช่น
ทาง Online เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมของลูกค้าและผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลในโลกปัจจุบัน
ซึง่ เน้นทีส่ นิ ค้าของมิตรผลบางชนิดโดยเฉพาะสินค้าใหม่ ซึง่ ยังไม่สามารถเข้าถึงผูบ้ ริโภคได้ทง้ั 100% เช่น มิตเต้ไซรัป นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วย
อ�ำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าอีกด้วย

ผลการส�ำรวจความพึงพอใจ

กลุ่มมิตรผลประเมินความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ และการบริการของลูกค้าโดยวิธี Net Promoter Score (NPS) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559
เป็นต้นมา ซึ่งเป็นวิธีการประเมินความพึงพอใจที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมชั้นน�ำ โดยสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ การส่ง
แบบสอบถามผ่านทางอีเมล แฟกซ์ และแบบสอบถามผ่านระบบส�ำรวจความคิดเห็นออนไลน์ จากกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม จ�ำนวนทั้งสิ้น 390 คน
แบ่งกลุ่มการส�ำรวจลูกค้า ดังนี้
• กลุ่มลูกค้าบริษัท/อุตสาหกรรม (Business To Business) ประกอบด้วย
- ด้านขายในประเทศและกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม และสิงคโปร์
- ด้านขายต่างประเทศ และภูมิภาค
- ด้านขายตลาดโมลาส
• กลุ่มลูกค้าผู้บริโภค (Business To Customer) ประกอบด้วย
- กลุ่มลูกค้า Online : Lazada
- กลุ่มลูกค้าที่เป็นพนักงานมิตรผล
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พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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ร้อยละของลูกค้าที่ประเมินความพึงพอใจ

NA
NA

71.04
40.55

64.51
47.01

68.84
53.35

เป้าหมาย
พ.ศ. 2560

66.00

หมายเหตุ : ไม่มีการเก็บข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจในปี พ.ศ. 2557

จากผลการประเมินความพึงพอใจในปี พ.ศ. 2558 นั้น จะท�ำการประเมินลูกค้าด้านขายในประเทศ และกลุ่มประเทศ CLMVS ด้านขาย
ต่างประเทศ และด้านขายโมลาส เท่านั้น แต่ในปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา จะมีการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้า Online ร่วมด้วย โดย
ในปี พ.ศ. 2560 นัน้ ภาพรวมของกลุม่ ลูกค้าทีพ่ งึ พอใจเป็น 68.84% ซึง่ ทางกลุม่ มิตรผลได้นำ� ผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนางานด้านการผลิต
และการบริการ เพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์และบริการทีส่ ามารถตอบสนองลูกค้าทุกกลุม่ ได้อย่างครอบคลุม พร้อมทัง้ มีการปรับปรุงสินค้า และบริการ
ตามข้อเสนอแนะของลูกค้าด้วยระบบการรายงานผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนด (Non-Conformity Report) โดยส่งปัญหาให้กบั หน่วยงาน
โดยตรงเพื่อให้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และให้ทันท่วงที นอกจากนั้น ยังพัฒนาช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ช่องทางการสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์
เพือ่ ลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และข้อมูลได้มากที่สุด เช่น เว็บไซด์สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์

ธุรกิจพลังงาน
การพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน ควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลในประเทศไทย เป็นหนึ่งในแนวคิดที่กลุ่มมิตรผลมุ่งสร้างสรรค์
สิ่งที่ดีกลับสู่สังคม โดยการน�ำแนวคิดเปลี่ยนของไร้ค่า สู่สิ่งที่มีคุณค่า เพื่อต่อยอดให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการด้าน
พลังงานให้กับประเทศไทย ส�ำหรับธุรกิจพลังงานของกลุ่มมิตรผล จะประกอบด้วย ธุรกิจไฟฟ้า และธุรกิจเอทานอล ซึ่งแต่ละธุรกิจจะมีกลุ่ม
ลูกค้าแตกต่างกัน ตามรายละเอียดดังนี้
• ธุรกิจไฟฟ้า

จากแนวคิดการเปลีย่ นสิง่ ไร้คา่ สูส่ งิ่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าของกลุม่ มิตรผล ท�ำให้เกิดธุรกิจไฟฟ้าชีวมวลจากวัตถุดบิ ชานอ้อยเพือ่ ใช้ในธุรกิจของมิตรผล
จนสามารถพัฒนาก�ำลังการผลิตให้สูงขึ้นและจ�ำหน่ายได้ ซึ่งลูกค้าของธุรกิจไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ลูกค้าภายใน คือ ธุรกิจของ
กลุม่ มิตรผล และลูกค้าภายนอก คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (กฟภ.) ซึง่ เป็นสัญญาแบบ Firm
(มีการท�ำสัญญาซื้อขาย 21 ปี และมีการก�ำหนดพลังไฟฟ้า) และสัญญาแบบ Non-firm (มีการท�ำสัญญาซื้อขาย 5 ปี และไม่มีการก�ำหนด
พลังไฟฟ้า) โดยปัจจุบันกลุ่มมิตรผลมีโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้งสิ้น 8 แห่ง มีก�ำลังการผลิต 537 Mwh
การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าธุรกิจไฟฟ้า จะท�ำโดยการส่งแบบสอบถามให้กับลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอกทั้ง 100%
เป็นผู้ท�ำการประเมิน ซึ่งจะประเมินในส่วนของการให้บริการ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและไอน�้ำ โดยผลประเมินความพึงพอใจ
มีรายละเอียดดังนี้
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85.00
100.00

98.33
100.00

98.33
100.00

99.00
100.00

95 91 E20 E85

Gasohol

Gasohol

95 91

Gasohol

Gasohol

E20 E85

• ธุรกิจเอทานอล

จากแนวโน้มความต้องการใช้พลังงานภายในประเทศทีข่ ยายตัวเพิม่ ขึน้ ซึง่ หนึง่ ในความต้องการใช้พลังงาน คือ การใช้ในยานพาหนะ ท�ำให้
เอทานอลถูกน�ำมาใช้เป็นส่วนหนึง่ ในการผลิตน�ำ้ มันประเภทแก๊สโซฮอล์เพือ่ ใช้เป็นพลังงาน กลุม่ มิตรผลได้ตระหนักถึงโอกาสทางการตลาด
ดังกล่าว จึงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณ
ความต้องการใช้แก๊สโซฮอล์ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งมีการวิจัยและพัฒนาการใช้วัตถุดิบธรรมชาติเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
ลดของเสียจากกระบวนการผลิตให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ ยังมีโครงการขยายก�ำลังการผลิตเอทานอลอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับ
ความต้องการใช้เอทานอลที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตอีกด้วย ส�ำหรับกลุ่มลูกค้าของธุรกิจเอทานอลมีดังนี้
• ตลาดในประเทศ
มีการจ�ำหน่ายให้กบั ลูกค้าด้วยการขายตรง เนือ่ งจากลูกค้าทัง้ หมดเป็นบริษัทน�ำ้ มัน ซึง่ ได้มกี ารท�ำสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า 3 เดือน
โดยก�ำหนดปริมาณทีจ่ ะซือ้ ขาย และราคาทีแ่ น่นอนไว้ในสัญญา อีกทัง้ มุง่ เน้นการให้บริการ การประสานงานระหว่างผูค้ า้ และบริษัท
สร้างความมัน่ ใจด้านความมัน่ คงด้าน Supply กับผูค้ า้ น�ำ้ มัน โดยกลยุทธ์สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับผูค้ า้ น�ำ้ มันให้เป็นมากกว่าคูค่ า้
• ตลาดต่างประเทศ
จัดจ�ำหน่ายเอทานอลให้กบั ลูกค้าต่างประเทศโดยตรง และตัวแทนจ�ำหน่าย เนือ่ งจากการส่งออกเอทานอลไปยังประเทศปลายทาง
ต้องอาศัยความช�ำนาญการจัดการในการบริหารเรือ เพือ่ จัดส่งเอทานอล
การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าธุรกิจเอทานอล ประเมินด้วยการส่งแบบสอบถามให้กบั ลูกค้า 100% เป็นผูท้ ำ� การประเมิน โดยจะ
ประเมินในส่วนของการให้บริการขนส่ง และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพือ่ น�ำมาพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยผลประเมินความพึงพอใจ
มีรายละเอียดดังนี้
โดยสามารถสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้
ปี
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ร้อยละของลูกค้าที่พึงพอใจ
ร้อยละของลูกค้าที่ประเมินความพึงพอใจ
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100.00
100.00

100.00
100.00

100.00
100.00

100.00
100.00

ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้
ด้วยประสบการณ์และด้วยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทีจ่ ะตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายใต้เครือ่ งหมายการค้า
PANEL PLUS ซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์ของการสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าด้วยการจัดการอย่างมืออาชีพ กลับคืนสู่คู่ค้า ลูกค้า และธรรมชาติ
อย่างลงตัว บริษัท พาเนล พลัส จ�ำกัด ภายใต้การบริหารของกลุ่มมิตรผล จึงเป็นผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ปาร์ติเกิล ไม้เอ็มดีเอฟ
และไม้เคลือบเมลามีน รายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย ส�ำหรับกลุ่มลูกค้าของธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ จะเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ และผู้จ�ำหน่าย
รายย่อย ซึ่งมีการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
อี ก ทั้ ง ธุ ร กิ จ วั ส ดุ ท ดแทนไม้ ยั งได้ ร ่ ว มกั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจั ด ท� ำ หลั ก สู ต รวั ส ดุ ท ดแทนไม้ เ กี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ แ ละวิ ธี ก ารใช้ ง าน
ของผลิตภัณฑ์ ซึง่ ท�ำให้นกั ศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจ รวมถึงเป็นส่วนหนึง่ ที่สามารถสร้างตลาดจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ และเป็นฐานลูกค้าที่ดีต่อไป
ในระยะยาว ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ยังมีความสนใจในการขยายตลาดสู่โครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสุขภาพ (Health Care) ซึ่งเป็น
ตลาดที่มีการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ผลการส�ำรวจความพึงพอใจ

ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ ใช้การประเมินความพึงพอใจของด้านผลิตภัณฑ์กลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยวิธีการให้กลุ่มลูกค้า
ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 47 ราย ซึ่งเน้นการสอบถามคุณภาพของสินค้าและการให้บริการ
จากผลการประเมินความพึงพอใจในปี พ.ศ. 2560 นี้ ภาพรวมของกลุ่มลูกค้าได้คะแนนเป็น 99% ซึ่งประกอบด้วยการให้บริการ ทั้งการ
จัดส่งเอกสารการขาย การจัดส่งสินค้า และการให้บริหารของพนักงานขาย ซึ่งทางธุรกิจวัสดุทดแทนไม้น�ำผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนา
งานด้านคุณภาพสินค้าและการให้บริการ เพือ่ ลูกค้าได้รบั สินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพและเกิดความพึงพอใจสูงสุดส�ำหรับการได้รบั บริการทีด่ ี จากผลการ
ประเมิน ทางธุรกิจวัสดุทดแทนไม้จะน�ำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงคุณภาพสินค้าและการให้บริการตามข้อเสนอแนะของกลุ่มลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไป โดยสรุปผลการประเมินความพึงพอใจได้ดังนี้
ปี
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
ร้อยละของลูกค้าที่พึงพอใจ
ร้อยละของลูกค้าที่ประเมินความพึงพอใจ

84.00
79.00

98.00
88.00

98.00
83.00

99.00
100.00

ธุรกิจปุ๋ย
กลุม่ มิตรผลได้เล็งเห็นถึงปัญหาของเกษตรกรชาวไร่ออ้ ยทีม่ ตี น้ ทุนปุย๋ สูง ไม่ได้คณุ ภาพตามมาตรฐาน หรือไม่เหมาะสมกับพืชและพืน้ ที่ กลุม่ มิตรผล
จึงได้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (Organic Fertilizer) เพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีช่วยให้ปลอดภัยกับสุขภาพของเกษตรกร และปุ๋ยอินทรีย์ดังกล่าวยังเป็น
ปุ๋ยคุณภาพดี ราคาเหมาะสม ซึ่งปัจจุบันกลุ่มลูกค้าของธุรกิจปุ๋ย เป็นเกษตรกรชาวไร่ของกลุ่มมิตรผล และเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง
จากผลการด�ำเนินงานของธุรกิจปุ๋ย สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการผลิต และบริการ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า เพื่อ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าให้มากที่สุด นอกจากนี้ เป็นธุรกิจใหม่ยังไม่ได้ด�ำเนินการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ในรอบปีที่ผ่านมา
ไม่พบการถูกลงโทษและถูกปรับที่ส�ำคัญ ส�ำหรับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดทั่วไป และไม่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎหรือ
ข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งกลุ่มมิตรผลยังคงมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
ตลอดทั้งน�ำจรรยาบรรณทางธุรกิจมาใช้ในการด�ำเนินงาน
รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2560
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ธุรกิจด้านการขนส่งและคลังสินค้า
ธุรกิจขนส่งสินค้าและคลังสินค้า เป็นธุรกิจหนึ่งของกลุ่มมิตรผลที่ ให้บริการด้านการขนส่ง ท่าเทียบเรือ บริการให้เช่าสถานที่และ
ถังเก็บสินค้า ในจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดชลบุรี เพื่อสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มมิตรผล และลูกค้าอื่นๆ
โดยลักษณะการให้บริการของธุรกิจขนส่งและคลังสินค้า มีดังนี้
• การให้เช่าสถานที่เก็บสินค้า
• การขนถ่ายสินค้าเข้าเก็บและการขนถ่ายสินค้าส่งมอบเรือเดินสมุทร
สินค้าหลักทีธ่ รุ กิจขนส่งขนเข้าเก็บจะเป็นสินค้าเพือ่ รอการส่งออก และสินค้าทีน่ ำ� เข้าจากต่างประเทศเพือ่ กระจายสูผ่ บู้ ริโภค ซึง่ ได้แก่ น�ำ้ ตาล
ทราย ปุย๋ อาหารสัตว์ โดยกลุม่ ลูกค้าจะเป็นลูกค้าในอุตสาหกรรมน�้ำตาล อาหารสัตว์ และอื่นๆ สามารถจ�ำแนกประเภทสินค้าที่ให้บริการได้ 2
ประเภท คือ สินค้าชนิดบรรจุกระสอบ และสินค้าชนิดเทกอง
ทั้งนี้ ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการขนถ่ายสินค้าเข้าเก็บ กลุ่มมิตรผลจะมีการให้บริการลูกค้าครอบคลุมตั้งแต่การชั่งน�้ำหนักรถบรรทุก
หลังจากนั้นสินค้าจะถูกขนถ่ายเพื่อเข้าเก็บด้วยระบบสายพานล�ำเลียง ส่วนการขนถ่ายสินค้าส่งมอบเรือเดินสมุทรนั้นจะมีลักษณะคล้ายกับ
การถ่ายเก็บสินค้า ซึ่งระบบที่จะน�ำมาใช้ขนถ่ายสินค้านั้นจะขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้าเป็นส�ำคัญ นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการบรรจุสินค้า
เข้าตูค้ อนเทนเนอร์ และการให้บริการบรรจุสนิ ค้าเป็นแบบกระสอบ เพือ่ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการจัดเก็บและการขนถ่ายสินค้าอีกด้วย
• การให้บริการท่าเทียบเรือ และสินค้าผ่านท่า

ธุรกิจขนส่งมีท่าเทียบเรือเดินสมุทรที่สามารถอ�ำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมน�้ำตาล โมลาส อาหารสัตว์ และสินค้าทั่วไป
ในการขนถ่ายสินค้าขึน้ หรือลงจากเรือ รวมถึงการส่งออกสินค้าทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ น�ำ้ ตาลทราย และโมลาส ส�ำหรับสินค้าทีน่ ำ� เข้า ได้แก่ อาหารสัตว์
และสินค้าทั่วไป เป็นต้น
ส�ำหรับการให้บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้าของธุรกิจขนส่ง ประกอบด้วยการขนส่งทางรถยนต์ และการให้บริการทีอ่ า่ วไทย คลังสินค้าใน
เขตการท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง โดยกลุ่มมิตรผลมุ่งเน้นการบริการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า เช่น การขนส่ง
จากต้นทางถึงปลายทาง การเดินพิธีการศุลกากร การขนถ่ายและบรรจุ การจัดหาภาชนะบรรจุ เป็นต้น ซึ่งเป็นการให้บริการแบบครบวงจร

ผลการส�ำรวจความพึงพอใจ

กลุ่มลูกค้าของธุรกิจขนส่งและคลังสินค้า แบ่งลักษณะของกลุ่มลูกค้าได้เป็น 2 ส่วน คือ กลุ่มลูกค้าที่มีปริมาณการใช้งานสูง และ
กลุม่ ลูกค้าทีม่ ปี ริมาณการใช้งานน้อย ซึง่ การประเมินความพึงพอใจจะใช้เกณฑ์การประเมินด้านผลิตภัณฑ์ และการบริการของลูกค้า ด้วยการส่ง
แบบสอบถามโดยใช้กลุ่มลูกค้าที่มีปริมาณการใช้งานสูง โดยสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้
ปี
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
ร้อยละของลูกค้าที่พึงพอใจ
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รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2560
กลุ ่ ม มิ ต รผล

85.57
51.61

83.94
88.88

88.39
75.00

91.10
70.00

จากผลการประเมินความพึงพอใจในปี พ.ศ. 2560 นี้ ภาพรวมของกลุ่มลูกค้าได้คะแนนเป็น 91.10% ซึ่งทางธุรกิจขนส่งและคลังสินค้า
น�ำผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนางานด้านการบริการ เพื่อส่งมอบบริการที่สามารถตอบสนองลูกค้าทุกกลุ่มได้อย่างครอบคลุม พร้อมทั้ง
มีการปรับปรุงบริการตามข้อเสนอแนะของกลุ่มลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า
นอกจากเรื่องความพึงพอใจลูกค้า กลุ่มมิตรผลยังให้ความส�ำคัญต่อการสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์ พร้อมค�ำนึงถึงเรื่องการใช้วัตถุดิบจาก
เทคโนโลยีชีวภาพเป็นทางเลือก ซึ่งเน้นการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่า ปลอดภัยต่อการบริโภค และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
ส�ำหรับธุรกิจน�้ำตาล จะมีกระบวนการผลิตน�้ำตาลที่ ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล พร้อมขั้นตอนที่สามารถสอบกลับในผลิตภัณฑ์
ทุกประเภท ผ่านระบบมาตรฐานต่างๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดังนี้
• การควบคุมกระบวนการผลิตด้วยมาตรฐาน ISO 9001 Quality Management, ISO 22000 Food Safety Management System และ
Good Manufacturing Practices (GMP)
• การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ด้วยมาตรฐาน Food Safety System Certification 22000 (FSSC 22000) และ Hazard Analysis and Critical
Point System (HACCP)
• การตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยมาตรฐานมุสลิม HALAL (Halal Standard) และมาตรฐานอาหารยิว KOSHER (Kosher Dietary Law)
นอกจากผลิตภัณฑ์นำ�้ ตาลได้ถกู ตรวจสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากลอย่างเข้มงวดแล้ว กลุม่ มิตรผลยังได้นำ� มาตรฐาน
การผลิตเพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาล หรือ บองซูโคร (Bonsucro) มาปรับใช้ในกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน�้ำจนถึง
ผู้บริโภค เพื่อให้กลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ในต่างประเทศ อาทิ Coca-Cola, Pepsi, Nestle, Purac, Mars และอื่นๆ รวมถึงผู้บริโภคสามารถมั่นใจ
ว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุมทั้งกระบวนการปลูกในไร่อ้อยและกระบวนการผลิตในโรงงาน ให้มั่นใจว่ามีการดูแลและพัฒนาเกษตรกร
การควบคุมการใช้สารเคมี ปุ๋ย มาตรฐานการผลิต ตลอดจนการจัดการสิ่งแวดล้อม และสามารถสอบกลับได้
ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ มีกระบวนการผลิตไม้ปาร์ติเกิล ไม้เอ็มดีเอฟ ไม้เคลือบเมลามีนที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล พร้อมขั้นตอน
ที่สามารถสอบกลับในผลิตภัณฑ์ทุกประเภท ผ่านระบบมาตรฐานต่างๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น มาตรฐาน EN ของทวีปยุโรป
มาตรฐาน JIS ของประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนมาตรฐาน CARB ของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
โดยได้รับการรับรองการจัดการสวนป่า FSCTM FM และการรับรองส�ำหรับธุรกิจที่ผลิตหรือขายผลิตภัณฑ์จากป่า FSCTM COC ตามหมายเลข
รหัส (license code): FSCTM C125420 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 จากองค์กรรับรอง Certified Body (CB) ที่ได้รับการอนุมัติโดยองค์กร FSCTM :
Forest Stewardship CouncilTM ทั้งนี้ ลูกค้าที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์จึงมั่นใจได้ว่า ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที่ผ่านการรับรองจะได้รับการจัดการ
อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ธุรกิจยังมุ่งเน้นในการท�ำตลาดกลุ่มสินค้ามูลค่าเพิ่ม (Value Added Products) ในทุกกลุ่มสินค้าและช่องทาง
การจ�ำหน่าย เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ธุรกิจขนส่งและคลังสินค้า จะมีการน�ำมาตรฐานสากล ISO 9001 มาใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ นอกจากจะสร้างความมั่นใจในการให้บริการ
ที่ได้มาตรฐานแล้ว ยังมีการน�ำนโยบายความปลอดภัยมาใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ โดยค�ำนึงถึงสวัสดิภาพความปลอดภัยของพนักงาน และการ
ส่งมอบบริการให้กับลูกค้าอย่างปลอดภัย
ส�ำหรับธุรกิจปุ๋ย กลุ่มมิตรผลมีมาตรฐานการผลิต โดยได้ใบรับรองผลการวิเคราะห์จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยังได้มาตรฐาน
IFOAM จากส�ำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ยว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ไม่มีสารเคมีปนเปื้อน เมื่อน�ำไป
ใช้ในการเกษตร เกษตรกรจะปลอดภัยไร้สารเคมีปนเปื้อนต่อสุขภาพ และปลอดภัยต่อการปนเปื้อนยังพื้นที่เพาะปลูก
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มิตรชุมชน
โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
โครงการชุมชนเข้มแข็งด้วยแรงผู้พิการ
โครงการทำ�ตามพ่อ ปลูกเพ(ร)าะสุข
โครงการเพื่อสังคม
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มิตรชุมชน
กลุ่มมิตรผลให้ความส�ำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนา
ชุมชนและสังคมในพืน้ ทีบ่ ริเวณโรงงาน โดยมีเป้าหมายชัดเจนส�ำหรับ
การด�ำเนินงานที่สะท้อนความเป็นมิตรชุมชน ร่วมสร้างประโยชน์ต่อ
ชุมชน เปรียบเสมือนเป็นเพื่อนบ้านที่ดี และต่างต้องอาศัยเกื้อกูลกัน
โดยกลุม่ มิตรผล ได้จดั ตัง้ “ฝ่ายพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืนและฝ่ายชุมชน
สัมพันธ์” เป็นผู้ดูแล รับผิดชอบ และร่วมพัฒนาชุมชนในแต่ละพื้นที่
การด�ำเนินงานร่วมกับชุมชน จะมีการจัดประชุมคณะกรรมการ
ไตรภาคี มีการจัดการสานเสวนาคณะกรรมการชุมชนร่วมกับผูบ้ ริหาร
กลุ่มมิตรผล เพื่อใช้เป็นเวทีชี้แจงข้อมูลและเชื่อมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกัน โดยเน้นกิจกรรมและการสื่อสาร 2 ทาง และยังมีการ
ส�ำรวจความคิดเห็นของชุมชนรอบโรงงานซึ่งชุมชนของกลุ่มมิตรผล
มีทั้งท�ำอาชีพชาวไร่อ้อย ปลูกพืชผสมผสาน และชาวสวนยางพารา
ซึ่งจากการประชุมและสานเสวนาท�ำให้ทราบถึงความคิดเห็นและ
ความคาดหวังของชุมชนแต่ละกลุ่มที่มีต่อโรงงานในแต่ละพื้นที่ ซึ่ง
น�ำมาสู่การต่อยอดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่อาศัยการมีส่วนร่วม เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์อนั ดีรวมทัง้ การเข้าไปมีสว่ นร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน
และสังคมได้ดียิ่งขึ้น

จากผลส�ำรวจความต้องการและความคาดหวังของชุมชน พบว่า
ชุมชนรอบโรงงานต้องการให้บริษั ทร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น มีสภาพแวดล้อมที่ดี กลุ่มมิตรผลจึง
มีแผนงานที่จะขับเคลื่อนการด�ำเนินงานโดยใช้ศาสตร์พระราชา ซึ่ง
เป็นหลักของการพัฒนาตามแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาดูแลและพัฒนาชุมชน โดยมุ่ง
เน้นเรื่องการพัฒนาคนที่ต้องเกิดจากการระเบิดข้างใน ซึ่งหมายถึง
ชุมชนต้องเปิดใจยอมรับทีจ่ ะร่วมกันพัฒนาชุมชนและความเป็นอยู่ให้
ดียงิ่ ขึน้ รวมทัง้ กลุม่ มิตรผลยังได้นำ� หลักการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
มาประยุกต์ใช้ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เพื่อให้ชุมชน
รู้สึกถึงความเป็นมิตรชุมชน และก่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนา
ชุมชนร่วมกันระหว่างกลุม่ มิตรผลและชุมชน บนความเชือ่ “ร่วมอยู...่
ร่วมเจริญ” ซึ่งจะน�ำมาสู่ผลส�ำเร็จในการเป็นมิตรชุมชน และท�ำให้
เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
การขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของกลุ่ม
มิตรผล ได้จัดตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มมิตรผลเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการ
และมี ก ารติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น งานของโครงการพั ฒ นาชุ ม ชน
อย่างยั่งยืนด้วยความใกล้ชิด โดยแผนงานในอนาคตจะมีการยก
ระดับคณะกรรมการโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ให้เป็นคณะ
กรรมการความยัง่ ยืนของกลุม่ มิตรผล ซึง่ ในการด�ำเนินงานปัจจุบนั ได้
สอดคล้องกับนโยบายความยั่งยืนของกลุ่มมิตรผล ซึ่งมีการประกาศ
ใช้เมือ่ ปี พ.ศ. 2558 และถูกน�ำมาเป็นแนวทางการปฏิบตั จิ นถึงปัจจุบนั
ส�ำหรับการด�ำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา จะแบ่งออกเป็นงาน
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโดยรับผิดชอบ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ
พัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืน โครงการชุมชนเข้มแข็งด้วยแรงผูพ้ กิ าร และ
โครงการท�ำตามพ่อ ปลูกเพ(ร)าะสุข ส่วนงานชุมชนสัมพันธ์ จะมี
การด�ำเนินงานสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุมชนโดยรอบ และการขับ
เคลือ่ นการพัฒนาสังคมผ่านโครงการต่างๆ ทีเ่ ป็นโครงการเพือ่ สังคม
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทของการสนับสนุน (Type of contribution)
งบประมาณ (Cash contributions)
เวลา (Time : employee volunteering during paid working hours)
อื่น ๆ (In-kind giving : product or service donation, projects/ partnerships or similar)
งบประมาณในการบริหารจัดการ (Management overheads)

จ�ำนวนเงิน (บาท)

11,245,388.26
17,496,080.69
10,719,630.00
16,182,912.00

โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
จุดเริ่มต้นของโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เกิดจากการที่
กลุ่มมิตรผลให้ความส�ำคัญกับการท�ำธุรกิจที่ ไม่เพียงแต่ยืนอยู่บน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาลเท่านั้น แต่ ในขั้นตอน
ของทุกกระบวนการในการท�ำธุรกิจจะต้องน�ำผู้เกี่ยวข้องตลอดห่วง
โซ่คุณค่า ตั้งแต่ชาวไร่อ้อย คู่ค้า ลูกค้า ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึง
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม พัฒนาให้เติบโต และอยู่ร่วมกันอย่าง
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NO
POVERTY

2

ZERO
HUNGER

ยั่งยืน จึงเป็นที่มาของแนวคิดร่วมอยู่ ร่วมเจริญ ซึ่งจากแนวคิดนี้ จึง
ถูกน�ำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะกลุ่มชาวไร่อ้อย
ที่เป็นคู่สัญญาของเรา ซึ่งปัจจุบันมีจ�ำนวนกว่า 30,000 ราย เพื่อ
ให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการท�ำเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
และขจัดความยากจนของเกษตรกรชาวไร่อ้อย เราจึงเริ่มการพัฒนา
ผลผลิต และเพิ่มพูนผลก�ำไรให้กับชาวไร่อ้อยผ่านโครงการหมู่บ้าน
เพิ่มผลผลิต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนในปี พ.ศ. 2555 มีการยกระดับสู่
โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืน เพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน
ซึง่ การพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืนถือเป็นระยะที่ 4 ของโครงการหมูบ่ า้ น
เพิม่ ผลผลิต เพือ่ ช่วยลดความเหลือ่ มล�ำ้ และการเข้าถึงโอกาสในด้าน
สังคม เสริมสร้างสุขภาพทางร่างกายและจิตใจ เพือ่ ให้ชมุ ชนมีความสุข
เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาใน
5 เรือ่ ง ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสุขภาวะ ด้านทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม และด้านจิตใจ
ส�ำหรับเป้าหมายการพัฒนาต่อไปตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2560-ปี พ.ศ.2564
คือ แผนงานและตัวชี้วัดความส�ำเร็จของงานภายใต้การด�ำเนินงาน
โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืน ในพืน้ ทีด่ ำ� เนินงานจะต้องครอบคลุม
ใน 3 เป้าหมายหลัก ได้แก่ ด้านการจัดการชุมชนอย่างยัง่ ยืน ด้านการ
พัฒนาระบบเกษตรชุมชน และอาหารปลอดภัย และด้านการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจชุมชน ดังนี้
•

•

•

ด้านการจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน

การส่งเสริมการสร้างรายได้ดว้ ยอาชีพเสริม เพือ่ พัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชน โดยมีการจัดตั้งโครงการหมู่บ้าน
เพิ่มผลผลิต เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการท�ำไร่อ้อย เพื่อเพิ่ม
คุณภาพ เพิม่ รายได้ และลดต้นทุนให้แก่เกษตรกรโครงการ
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งใน
ครัวเรือนเพือ่ ความสุข ความยัง่ ยืน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคมและการศึกษา ด้านสุขภาวะ ด้านสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ ด้านจิตใจและความคิด

ด้านการพัฒนาระบบเกษตรชุมชน และอาหารปลอดภัย

โดยเพิม่ เติมองค์ความรูใ้ ห้กบั เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
เพือ่ ขยายผลสูก่ ารเป็นผูป้ ระกอบการขนาดเล็กโดยรวมกลุม่
วิสาหกิจชุมชน ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร พร้อม
ยกระดับมาตรฐานการผลิต ด้วยมาตรฐานการรับรองแบบมี
ส่วนร่วม (PGS-Participatory Guarantee System)

ด้านการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน

ต่อยอดสูก่ ารเป็นผูป้ ระกอบการมืออาชีพเพือ่ การพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืน โดยยกระดับคุณภาพการผลิต สร้างมาตรฐานสินค้า
และอัตลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับ และแข่งขันได้ รวมถึงการ
ขยายตลาดและช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ช่วยให้เกิดการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจในระดับชุมชน

ในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มมิตรผลได้ด�ำเนินโครงการในพื้นที่รอบ
โรงงานน�้ำตาลในกลุ่มมิตรผล จาก 9 ต�ำบล เป็น 21 ต�ำบล ใน 8
จังหวัด ปัจจุบันมีสมาชิกครัวเรือนอาสากว่า 1,612 ครัวเรือน และ
พัฒนาเป็นครัวเรือนต้นแบบไปแล้ว 105 ครัวเรือน และทีส่ ำ� คัญยังเกิด
กลุ่มปลูกผักจ�ำนวน 45 กลุ่ม เกิดตลาดเพื่อการจ�ำหน่ายผลผลิต 21
แห่ง และมียอดจ�ำหน่ายสูงถึง 1,410,239 บาทต่อปี ซึง่ การด�ำเนินงาน

โครงการดังกล่าวนับเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และให้
ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

โครงการชุมชนเข้มแข็งด้วยแรง
ผู้พิการ
กลุ่มมิตรผล ให้ความส�ำคัญต่อการจ้างงานผู้พิการ ซึ่งเป็นการ
ด�ำเนินงานที่ท�ำให้สังคมรอบข้างเห็นคุณค่าที่แท้จริงของผู้พิการเพื่อ
ลดความเหลื่อมล�้ำและเพิ่มโอกาสทางสังคม อีกทั้งยังสอดรับกับ
มาตรการส�ำคัญภายใต้พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
กลุ่มมิตรผลจึงได้จัดท�ำโครงการชุมชนเข้มแข็งด้วยแรงผู้พิการ ใน 6
พื้นที่โรงงานน�ำร่องของกลุ่มมิตรผลใน 6 จังหวัด เพื่อสนับสนุนให้
ผู้พิการที่มีศักยภาพแต่ขาดโอกาสได้มีอาชีพ มีรายได้เลี้ยงดูตนเอง
และครอบครัว ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ให้ผู้พิการ
สามารถพัฒนาตนเองและสามารถพึง่ ตนเองได้ในทีส่ ดุ ซึง่ กลุม่ มิตรผล
ได้จ้างผู้พิการเหล่านี้ตามรูปแบบสัญญาจ้างและให้ท�ำงานในสถานที่
ใกล้บา้ นในพืน้ ที่ เช่น องค์การบริหารส่วนต�ำบล โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบล โรงเรียน และวัด เป็นต้น โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
คอยช่วยเหลือดูแล
นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาตนเอง
อาทิ การจัดตั้งชมรมผู้พิการในระดับต�ำบล การรวมกลุ่มเพื่อสร้าง
อาชีพให้ผู้พิการ การสร้างศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพผู้พิการ มีการ
ยกร่างแผนคนพิการเพื่อสนับสนุนให้ผู้พิการได้เกิดการพึ่งพาตนเอง
เช่น การท�ำเกษตรผสมผสาน เป็นต้น
ปัจจุบนั กลุม่ มิตรผล มีการจ้างงานผูพ้ กิ าร ทัง้ สิน้ 87 คน เป็นผูช้ าย
58 คน หญิง 29 คน ตามมาตรา 33 จ�ำนวน 84 คน และการจ้างงาน
ตามมาตรา 35 จ�ำนวน 3 คน เราเชือ่ ว่าการที่ได้มอบโอกาสให้กบั ผูพ้ กิ าร
ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนจากค�ำว่า “ภาระ” ให้เป็น “พลัง” เพื่อให้พวกเขา
ได้มีส่วนช่วยชุมชนให้เข้มแข็ง ถือเป็นสิ่งที่กลุ่มมิตรผลมุ่งมั่นในการ
สร้างคุณค่า สร้างอนาคตให้กับสังคมและประเทศชาติ

โครงการทำ�ตามพ่อ ปลูกเพ(ร)าะสุข
เป็นโครงการที่กลุ่มมิตรผลมีความมุ่งมั่นที่จะสานต่อการสร้าง
แรงบันดาลใจและจุดประกายการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแบบยั่งยืน
ตามแนวทางของพ่อ โดยให้ชมุ ชนสามารถพึง่ พาตนเองได้ผา่ นแนวคิด
การท�ำเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยโครงการดังกล่าวตั้งเป้าหมายในการ
ให้ความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่กับชุมชน ซึ่งเริ่มจากการจัดตั้งคณะ
ท�ำงานและปราชญ์เกษตรทีม่ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญในการถ่ายทอด
ความรู้จ�ำนวน 8 ท่าน ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี
สิงห์บุรี ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ เลย อ�ำนาจเจริญ และตาก พร้อม
คัดเลือกเกษตรกรในชุมชนที่มีความพร้อมในกรจัดสรรพื้น ที่และ
ถ่ายทอดความรู้ 70 คน ในการจัดตั้งศูนย์ปลูกเพ(ร)าะสุข จ�ำนวน
70 แห่ง เพื่อขยายผลลัพธ์สู่ 700 ครัวเรือนในปี พ.ศ. 2561 และตั้ง
เป้าหมาย 7,000 ครัวเรือนในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งนอกจากการพัฒนา
พื้นที่ทางการเกษตรแล้ว กลุ่มมิตรผลยังมุ่งปลูกความสุขสู่คนเมือง
จากการประยุกต์ใช้หลักการและแนวคิดในการสร้างความสุขอย่าง
ยั่งยืนของชาวไร่ มาสู่คู่มือเพาะความสุขในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน
ของทุกคน ผ่านหนังสือ “ปลูก เพ(ร)าะสุข” ที่จะเผยแพร่หลักการ
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และแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง หลักของเกษตรทฤษฎีใหม่ และการประยุกต์ใช้แนวคิดในชีวิตประจ�ำวันของคนเมือง เพื่อน�ำไปสู่ผลลัพธ์
แห่งความสุขทั้ง 5 ประการ ประกอบด้วย สุขกาย สุขใจ สุขในสังคม สุขในคุณภาพชีวิตที่ดี และสุขในสิ่งแวดล้อมที่ดี

โครงการเพื่อสังคม
กลุ่มมิตรผล มีหน่วยงานฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ที่อยู่ในพื้นที่แต่ละโรงงาน ซึ่งชุมชนสัมพันธ์จะเป็นหน่วยงานสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้มีส่วนได้เสียรอบโรงงานของกลุ่มมิตรผล ซึ่งครอบคลุมหลายพื้นที่เพื่อให้การดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึง รวมทั้งเข้าไป
มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อความยั่งยืน ใน 6 มิติที่ส�ำคัญ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข
ด้านกีฬา และด้านศิลปวัฒนธรรม ผ่านโครงการที่มีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ

- โครงการตลาดชุมชน ตลาดสดน่าซื้อ
ในปีนี้กลุ่มมิตรผลได้มีการขยายความร่วมมือไปยังชุมชนชาวสวนยางพารา ซึ่งอยู่พื้นที่รอบโรงงานพาเนล พลัส อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา เนื่องจากพบว่าสถานการณ์ราคายางพาราตกต�่ำ ท�ำให้ความเป็นอยู่ของชุมชนชาวสวนยางพาราประสบปัญหารายได้ไม่พอ
เลี้ยงครอบครัว จึงต้องให้ทีมชุมชนสัมพันธ์เข้าไปส่งเสริมด้านความเป็นอยู่ให้กับชาวสวน ผ่านการเรียนรู้การลดรายจ่าย สร้างรายได้
ให้เพิม่ ขึน้ ผ่านการอบรมฝึกอาชีพให้กบั ชุมชนรอบโรงงาน เช่น ฝึกท�ำอาหารว่าง ปลูกผัก และท�ำผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน พร้อมน�ำ
ผลผลิตมาจ�ำหน่ายเพื่อสร้างรายได้เสริมในพื้นที่ต่างๆ รอบโรงงาน
นอกจากนี้ยังมีการอบรมให้กับพนักงานที่มีความสนใจ เพื่อสร้างรายได้เสริม รวมทั้งช่วยเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานในวัย
ใกล้เกษียณ เพื่อจะได้มีอาชีพเสริมติดตัว และสามารถดูแลตนเองได้
ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญพบว่า มีการสานต่อโครงการตลาดชุมชน ตลาดสดน่าซื้อในพื้นที่บริเวณหน้าโรงงาน รวมทั้งยกระดับ
เป็นตลาดสีเขียว (Green Market) ในพื้นที่หน้าโรงงานน�้ำตาลมิตรผลด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี และพื้นที่หน้าโรงงานน�้ำตาลมิตรภูเวียง
จ.ขอนแก่น เพื่อเป็นสถานที่จ�ำหน่ายพืชผัก อาหารว่างและผลิตภัณฑ์ จากพนักงานและชุมชน โดยพนักงานและชุมชนที่สนใจ
สามารถเข้ามาซื้อหาผักปลอดสาร ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในครัวเรือนในราคาย่อมเยาว์และเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้เกิดขึ้น ซึ่งจาก
ผลการด�ำเนินงานของตลาดสีเขียวเป็นดังนี้
ตลาดสีเขียว
ตลาดสีเขียวหน้าโรงงานน�้ำตาลมิตรผล
จ.สุพรรณบุรี
ตลาดสีเขียวหน้าโรงงานน�้ำตาลมิตรภูเวียง
จ.ขอนแก่น
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พนักงานเข้าร่วมออกร้าน ชุมชนเข้าร่วมออกร้าน

เปิดขายมาแล้ว (ครั้ง)

ยอดขาย (บาท)

20 ร้านค้า

12 ร้านค้า

86 ครั้ง

1,015,310 บาท

8 ร้านค้า

15 ร้านค้า

56

217,275 บาท

จากผลการด�ำเนินงานของตลาดสีเขียวทั้ง 2 แห่ง ท�ำให้เห็นว่าการด�ำเนินงานดังกล่าวสามารถสร้างรายได้และเกิดยอดขายทั้งสิ้น
1,232,585 บาท

ด้านสังคมสิ่งแวดล้อม

- โครงการปั่นจักรยานมิตรอาสา สร้างฝายให้ชุมชน
กลุ่มมิตรผลได้เล็งเห็นความส�ำคัญ ด้านความมั่นคงในทรัพยากรผืนดิน น�้ำ ป่า อันเป็นต้นทุนในการผลิตวัตถุดิบ จึงได้ร่วมกับ
ชุมชนเครือข่ายฝาย สร้างฝายเพื่อให้เป็นสถานที่เก็บกักน�้ำในล�ำคลอง มีประชาชนร่วมท�ำ คือ ท�ำโดยไม่ใช้งบประมาณ ใช้แรงงาน
ในชุมชนและปรองดองกับธรรมชาติและใช้วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นทั้งไม้ไผ่สด เชือก ทราย และใช้กระสอบน�้ำตาลที่ใช้แล้วมาสร้าง
ประโยชน์ ซึ่งกลุ่มมิตรผล ได้บริจาคกระสอบเพื่อบรรจุทรายในปี พ.ศ. 2560 กว่า 50,000 กระสอบ มีพนักงานจิตอาสาปั่นจักรยาน
ร่วมกันเดินทางไปสร้างฝายวังปลาก้วน อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ส�ำหรับฝายดังกล่าวนั้นนอกจากจะเป็นกระบวนการสร้างฝายรูปแบบ
ประชารัฐทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแล้ว ยังได้มีการตั้งธรรมนูญฝายหรือกฎกติการ่วมกัน ซึ่งฝายแห่งนี้จะมีอายุการใช้งานประมาณ
7-10 ปี ยังมีประโยชน์ในการช่วยชะลอน�้ำในฤดูฝน ป้องกันน�้ำท่วม และสามารถกักเก็บน�้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง เพิ่มพื้นที่ชุมน�้ำรอบๆ ฝาย
ช่วยยกระดับน�้ำใต้ดิน และรักษาระบบนิเวศน์ให้มีความสมดุลอนุรักษ์สัตว์น�้ำ พืชพรรณให้คงอยู่ ตลอดจนยังเป็นการสร้างจิตส�ำนึก
ในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นอีกด้วย

ด้านการศึกษา

- กลุ่มมิตรผลสนับสนุนทุนการศึกษา
กลุ่มมิตรผล ให้ความส�ำคัญกับการสร้างคุณค่า สร้างอนาคตให้กับเยาวชนไทย โดยมอบทุนการศึกษาประจ�ำปี พ.ศ. 2560 ซึ่ง
ประกอบด้วย ทุนการศึกษาส�ำหรับบุตรเกษตรกร ทุนการศึกษาโครงการ Mitr Phol Career Camp และทุนการศึกษาโครงการทวิภาคี
รวมมูลค่า 11 ล้านบาท มุ่งสนับสนุนองค์ความรู้ด้านเกษตรสมัยใหม่ และส่งเสริมให้เยาวชนไทย เห็นคุณค่าของอาชีพเกษตรกร เพื่อ
เตรียมพร้อมสู่การเป็น Smart Farmer ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนภาคเกษตรที่ส�ำคัญของชาติ และนอกจากเป้าหมายทางสังคมที่ช่วย
ในการพัฒนาการศึกษาให้กับเยาวชนแล้ว ยังเป็นการเตรียมบุคลากรรุ่นใหม่ของกลุ่มมิตรผล โดยเยาวชนที่ได้รับทุนจากโครงการ
ดังกล่าวจะได้รับโอกาสในการเข้าเป็นพนักงานของกลุ่มมิตรผลต่อไป
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- โครงการ กลุม่ มิตรผล สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลัง
ประชารัฐ
กลุ ่ ม มิ ต รผล ร่ ว มกั บ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และหอการค้าเยอรมัน-ไทย จัดโครงการความ
ร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแบบทวิภาคี
ส�ำหรับนักศึกษาอาชีวะในพื้นที่โรงงานน�้ำตาลมิตรผล โดย
ใช้รูปแบบทวิภาคีของประเทศเยอรมนี ที่มีการบูรณาการ
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อผลิตบุคลากร
สายอาชีพที่มีความรู้และทักษะในอุตสาหกรรมน�้ำตาลและ
ชีวพลังงาน รวมทั้งเสริมความแข็งแกร่งของกลุ่มมิตรผลใน
การก้าวไปสู่การบริหารจัดการไร่ยุคใหม่ และการผลิตที่มี
มาตรฐานระดับโลก
• เป้าหมายของโครงการที่มีต่อกลุ่มมิตรผล
โครงการดังกล่าวท�ำให้กลุ่มมิตรผลเพิ่มขีดความ
สามารถในการเตรียมบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ
เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ ส�ำหรับนักศึกษาจะ
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะที่เหมาะสม ทั้งการ
สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจในอุตสาหกรรมน�้ำตาล และ
ชีวพลังงาน ผ่านการฝึกหัดอาชีพในกระบวนการผลิต
และการจัดการอาหาร การจัดการคุณภาพ และอาชีว
อนามัยและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ซึ่งเมื่อ
นักศึกษาส�ำเร็จการศึกษาจะถูกบรรจุให้เป็นพนักงาน
มิตรผล และสามารถน�ำความรู้และประสบการณ์ที่เคย
ได้รับไปปรับใช้ในการท�ำงานได้ทันที ช่วยให้การท�ำงาน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• เป้าหมายของโครงการที่มีส่วนช่วยพัฒนาสังคมไทย
โครงการนี้ที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

- โครงการผู้น�ำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
กลุ่มมิตรผลเข้าร่วมกับองค์กรเอกชนชั้น น�ำ ในการ
ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาพื้นฐานตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ ผ่านโครงการผู้น�ำเพื่อการพัฒนาการศึกษา
ที่ยั่งยืน หรือ คอนเน็กซ์-อีดี ซึ่งเป็นโมเดลการยกระดับ
มาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย และนับเป็นมิติใหม่
ของการผสานพลังทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ประชาสังคม โดยผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มมิตรผล และ
ผู้บริหารจาก 11 องค์กรจะท�ำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนหลัก
หรือ School Sponsors ให้ค�ำปรึกษาด้านยุทธศาสตร์พร้อม
งบประมาณ ให้แก่ School Partners โดยในปีนี้มีการ
ขยายผลเข้าสู่ระยะที่ 2 ซึ่งจะขยายเครือข่ายไปกว่า 4,600
โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อตอบโจทย์วิสัยทัศน์ในการพัฒนา
คุณภาพคน ลดความเหลือ่ มล�ำ้ เพิม่ ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ตาม 10 ยุทธศาสตร์ทมี่ มี าตรฐานและดัชนีชวี้ ดั ระดับ
สากลรองรับชัดเจนซึ่งอาศัยแนวทางขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
การเร่งรัด (Quick Win) ดังนี้
• Job Demand Platform-การสร้างฐานข้อมูลการตลาด
ทุกภาคอุตสาหกรรม เพือ่ ประโยชน์ในการเตรียมก�ำลังคน
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พัฒนาสมรรถนะบุคลากร ทัง้ ฝ่ายสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการภาคธุรกิจ ซึง่ จะช่วยให้สถานศึกษาสามารถ
ผลิตนักศึกษาที่มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานได้ดียิ่งขึ้น นับว่าเป็นความส�ำเร็จในการ
ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน อีกทั้ง
ยังสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนไทยหันมาศึกษาต่อในสาย
วิชาชีพทีก่ ำ� ลังขาดแคลนมากขึน้ เนือ่ งจากเห็นประโยชน์
ของหลักสูตรที่สามารถน�ำไปใช้ได้จริงและมีโอกาสใน
การพัฒนาอาชีพยิ่งขึ้นไป ทั้งในและต่างประเทศ
ปัจจุบนั กลุม่ มิตรผล ร่วมกับวิทยาลัยในพืน้ ทีธ่ รุ กิจด�ำเนินการคัด
เลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแล้ว 4 รุน่ จ�ำนวน 399 คน โดยรุน่ ที่ 1
ส�ำเร็จการศึกษาแล้วและเข้าร่วมงานกับกลุ่มมิตรผลจ�ำนวน 113 คน
หรือ 76.3% ของจ�ำนวนนักศึกษาทั้งหมดในรุ่น (148 คน) เมื่อกลางปี
พ.ศ. 2560 และรุน่ ที่ 2 ส�ำเร็จการศึกษาแล้วและอยูร่ ะหว่างการบรรจุ
เข้าร่วมงานกับกลุ่มมิตรผล ในปี พ.ศ. 2561
นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมิตรผล จะต้องใช้เวลา 1 ปี
แรกในการศึกษาวิชาพื้นฐานต่างๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการก�ำหนด
ในสถานศึกษาของตน และใช้เวลาอีก 1 ปี ในการเรียนรู้พร้อมฝึก
ทักษะส�ำคัญ ตามวิชาชีพของตนในพื้นที่ปฎิบัติงานจริงของกลุ่มมิตร
ผล และเพือ่ ให้มนั่ ใจว่านักศึกษาทุนของกลุม่ มิตรผลทุกคนมีสมรรถนะ
ที่พึงประสงค์และเทียบเคียงกับมาตรฐานระดับสากล จากนั้นกลุ่ม
มิตรผลจะให้ทางหอการค้าเยอรมัน-ไทย ซึ่งได้รับสิทธิ์จากประเทศ
เยอรมันเข้ามาจัดการสอบและรับรองมาตรฐานอาชีวศึกษา แบบ
เยอรมัน ส�ำหรับนักศึกษาที่ส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรฯ และผ่าน
การรับรองมาตรฐานวิชาชีพแบบเยอรมันจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม
อีกทั้งยังมีโอกาสเติบโตในสายอาชีพพร้อมกับการพัฒนาธุรกิจของ
กลุ่มมิตรผลทั้งภายในและต่างประเทศ

•
•

•

•

และพัฒนาทักษะต่างๆ ตอบโจทย์ความต้องการของ
ตลาดงานในปัจจุบันและอนาคต
โรงเรี ย นประชารั ฐ ระยะที่ 2-ขยายการสนั บ สนุ น
โรงเรียนประชารัฐเพิม่ อีก 1,246 โรงเรียน มุง่ สูเ่ ป้าหมาย
10-15% ของโรงเรียนทั่วประเทศ
Capability Center-ภาคเอกชนเข้ า ร่ ว มพั ฒ นา
Capability Center ในสถาบันอาชีวศึกษา ภายใต้การ
สนับสนุนงบประมาณของภาครัฐ เพือ่ เป็นศูนย์การเรียนรู้
ฝึกทักษะอาชีพ
Partnership School-การต่อยอดโรงเรียนประชารัฐสู่
“โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา” หรือ “Partnership
School Project” ทีเ่ ปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ มีสว่ นร่วม
ในการบริหารจัดการโรงเรียน
Media & Digital Media-การเพิ่ม 1 นาทีในทุกชั่วโมง
ช่วง Prime Time เพื่อสื่อสารคอนเทนต์ด้านการศึกษา
และผลักดัน Media & Digital Media เข้ามาส่งเสริมการ
รับรู้เพื่อสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษา
ของทุกภาคส่วน

ด้านสาธารณสุข

- มิตรผล ห่วงใยสุขภาพชุมชน
กลุม่ มิตรผล ห่วงใยสุขภาพของชุมชนรอบโรงงาน มุง่ หวัง
ให้ชุมชนมีสุขภาพที่แข็งแรง เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
ในทุกปีได้จัดหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพชุมชน ซึ่งมาจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาวะต�ำบลของพืน้ ที่ใกล้เคียงโรงงาน
มาเป็นผูใ้ ห้บริการตรวจสุขภาพชุมชน โดยมีชมุ ชนเข้าร่วมรับ
บริการปีละ 3,000 คน

- โครงการเปิดประตูเคาะบ้าน ใส่ใจสุขภาพผูพ้ กิ าร ผูท้ พุ พลภาพ
บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จ�ำกัด ภายใต้การ
ด�ำเนินงานของกลุม่ มิตรผล ได้รเิ ริม่ น�ำมาพนักงานจิตอาสา
ลงพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน เพื่อเข้าไปส�ำรวจความต้องการ
การดูแลด้านสุขภาพของผู้พิการ และผู้ทุพพลภาพในพื้นที่
โดยมุง่ หวังให้ผพู้ กิ ารทีส่ ามารถช่วยเหลือตัวเอง พร้อมได้รบั
การดูแลเพือ่ สุขภาพความเป็นอยูท่ ดี ขี นึ้ ซึง่ มีการมอบเครือ่ ง
นุ่งห่มและยารักษาโรคที่จ�ำเป็นไว้ให้ผู้ที่ดูแลผู้พิการได้ไว้ใช้
ช่วยเหลือผู้พิการ
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ด้านกีฬา

- โครงการ “มิตรผลคลินิกฟุตบอล”
ด้วยกลุ่มมิตรผลให้ความส�ำคัญในการส่งเสริมและ
พัฒนาการกีฬาของเยาวชน โดยใช้การกีฬาเป็นสื่อในการ
ป้องกัน ปัญหายาเสพติด อีกทั้งยังเป็นการช่วยยกระดับ
มาตรฐานการกีฬาฟุตบอลเยาวชนให้ไทย กว่า 6 ปีที่
กลุ่มมิตรผล จัดท�ำคลินิกฟุตบอลส่งเสริมให้เยาวชนกว่า
2,600 คน ในพืน้ ที่ 6 จังหวัด สุพรรณบุรี สิงห์บรุ ี เลย ชัยภูมิ
ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ ได้เรียนรู้และฝึกทักษะการเล่น
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ฟุ ต บอลอย่ า งถู ก ต้ อ งกั บ ที ม ผู ้ ส อนมื อ อาชี พ อย่ า ง ที ม
นักเตะฟุตบอลของสโมสร “ราชบุรีมิตรผลเอฟซี” มาปีนี้
กลุ่มมิตรผล ได้ต่อยอดให้มีการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทน
ระดับโรงเรียน ระดับภาค เพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาขีดความ
สามารถทางด้านการกีฬา ซึ่งทีมเยาวชนที่ชนะเลิศจะได้รับ
โอกาสให้เข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมที่สโมสร “ราชบุรีมิตรผล
เอฟซี” เพื่อฝึกทักษะด้านการกีฬาต่อไป

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

- โครงการ “ค่ายศิลปะเพื่อเยาวชนกลุ่มมิตรผล” ครั้งที่ 4
ค่ายศิลปะเพื่อเยาวชนกลุ่มมิตรผลปีที่ 4 (Mitr Phol
Art Camp 2017) ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสามารถ
มี ใจรักในงานศิลปะ ได้ฝึกฝนทักษะและพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการประกวดสร้างสรรค์ศิลปะสื่อ
ผสม (Mixed Media) กับอาจารย์สังคม ทองมี บุคคลดีเด่น
แห่ ง ชาติ ส าขาทั ศ นศิ ล ป์ ข องคณะกรรมการเอกลั ก ษณ์
แห่งชาติ พร้อมด้วยคณะศิษ ย์ ที่ ให้เกียรติมาร่วมเป็น
วิทยากรช่วยถ่ายทอดวิชาความรู้ รวมถึงเทคนิคต่างๆ ใน
การสรรค์สร้างผลงานศิลปะ หัวข้อส�ำหรับการประกวดใน
ปีนี้คือ “สุข...จากสิ่งที่พ่อท�ำ” เพื่อร่วมน้อมร�ำลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
ที่เปรียบเสมือน “พ่อ” ของพวกเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็น
“สิ่งที่พ่อท�ำ ค�ำที่พ่อสอน” ทุกสิ่งล้วนแต่ท�ำเพื่อพวกเราจน
เกิดเป็นโครงการในพระราชด�ำริ และปรัชญาการใช้ชีวิต
อย่างพอเพียง เพื่อให้พวกเรามีความสุขที่ยั่งยืน
โดยในปีนี้จัดขึ้น 4 พื้นที่ ได้แก่ จ.เลย จ.สุพรรณบุรี
จ.ขอนแก่ น และจ.กาฬสิ น ธุ ์ เพื่ อให้ น ้ อ งๆ ในชุ ม ชน
รอบโรงงานที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้อย่างทั่วถึง และ
นอกจากกิจกรรมด้านศิลปะสร้างสรรค์แล้ว ยังเสริมความรู้
ในด้านวัฒนธรรมของแต่ละพืน้ ที่ เพือ่ ปรับพืน้ ฐานความเข้าใจ
ในศิลปะวัฒนธรรมในแต่ละชุมชนอีกด้วย
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มิตรสร้างสรรค์
กลุม่ มิตรผลมีพชื การเกษตร ได้แก่ อ้อย และเศษไม้ยางพาราเป็น
ปัจจัยทีส่ ำ� คัญในการด�ำเนินธุรกิจ ซึง่ ผลผลิตจากการเกษตรตลอดจน
กระบวนการผลิตจะเจริญเติบโตได้ดีหรือไม่นั้น ประกอบด้วยปัจจัย
หลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น อากาศ น�้ำ พันธุ์พืช เทคโนโลยีการ
เก็บเกี่ยว ตลอดจนกระบวนและเทคโนโลยีการผลิต กลุ่มมิตรผล
จึงให้ความส�ำคัญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันทั้งด้าน

บวกและด้านลบ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่ง
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของพืช โรคของพืช ตลอดจน
ศัตรูพชื หรือการเชือ่ มโยงของข้อมูลในโลกดิจทิ ลั การพัฒนาเทคโนโลยี
ต่างๆ ซึง่ ทัง้ หมดนีล้ ว้ นเป็นทัง้ อุปสรรค และโอกาสในการด�ำเนินธุรกิจ
ของกลุ่มมิตรผลทั้งสิ้น

การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม จึงเป็นตัวแปรสำ�คัญที่ช่วยให้กลุ่มมิตรผลสามารถดำ�เนิน
ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกลุ่มมิตรผลมีการดำ�เนินงานด้านการวิจัย พัฒนา
และนวัตกรรมที่สำ�คัญ ใน 4 ส่วนด้วยกัน ดังนี้

PROCESS

1

นวัตกรรมบุคลากร

การขับเคลื่อนนวัตกรรม
ผานการสงเสร�มและพัฒนาบุคลากร
วัฒนธรรมมิตรผล

2

นวัตกรรมกระบวนการ

การขับเคลื่อนนวัตกรรม
ดวยเคร�อขายของกลุมมิตรผล

3

นวัตกรรมธุรกิจ

การขับเคลื่อนนวัตกรรมของธุรกิจ
ผานศูนยนวัตกรรมและว�จัยกลุมมิตรผล

4

นวัตกรรมผลิตภัณฑ

ขับเคลื่อนนวัตกรรม
ผานการสรางสรรคผลิตภัณฑ

1. นวัตกรรมบุคลากร-การขับเคลื่อนนวัตกรรมผ่านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
วัฒนธรรมมิตรผล
กลุม่ มิตรผล มีการวางแผนการดำ�เนินงานเพือ่ ขับเคลือ่ นการสร้างนวัตกรรมไว้อย่างชัดเจน โดยเริม่ จากการปลูกฝังนวัตกรรมโดยให้
หน่วยงานหลักคือสายการผลิตเป็นแกนนำ� และขยายผลสูก่ ารขับเคลือ่ นนวัตกรรมทัง้ หน่วยงานหลัก และหน่วยงานสนับสนุนทุกหน่วยงาน
จนกลายเป็นวัฒนธรรมในองค์กร รวมทั้งมุ่นเน้นการพัฒนานวัตกรรมสู่กระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ เช่น การพัฒนาความสามารถของ
ผู้บริหารและพนักงาน
การดำ�เนินการเพือ่ พัฒนาความสามารถและทักษะการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารและพนักงานของกลุม่ มิตรผล ภายใต้กรอบการพัฒนา
ความสามารถหลักของกลุ่มมิตรผล ได้แก่ ความสามารถทางกลยุทธ์ (Strategic Competency) และคุณลักษณะของผู้นำ�ที่พึงประสงค์
(Leader Attribute) รวมทั้งการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง ณ ปัจจุบันและอนาคต เช่น S-Curve, Digital
Disruption เป็นต้น ตัวอย่างโครงการหรือหลักสูตรในการพัฒนาผู้บริหารและพนักงาน ในรูปแบบการทำ�โครงการ Project Based
Learning ที่สามารถวัดผลเป็นตัวเงินหรือ ROI from Development Cost ได้ ดังนี้
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การพัฒนาผ่านการจัดทำ�โครงการ
ใน CE-Mitr Phol Learning Camp

หลักสูตร Signature
Development Program

การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
กลุ่ม Gen Y

ตามแนวทางกระบวนการสร้ า งสรรค์
ทางปัญญา (Constructionism) ที่มุ่งเน้นการ
เรียนรู้ผ่านการคิดและลงมือ, การพัฒนาสร้าง
วินัยในการเรียนรู้ 5 ประการ, การเรียนรู้ผ่าน
การทำ�โครงการที่สามารถวัดผลได้ การจัดทำ�
องค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่าน
Collaboration Tool

ได้แก่ หลักสูตร BDP,SDP,MDP,EDP โดย
เนื้อหาของหลักสูตร จะมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันและสามารถ
นำ�ไปประยุกต์ใช้งานได้จริง โดยใช้แนวทาง
Blended Learning ซึ่งเป็นการผสมผสานกัน
ระหว่างการพัฒนาความรู้ในเชิงทฤษฎี และ
แนวคิ ด ที่ เ ป็ น ตั ว อย่ า งหรื อ ประสบการณ์ จ ริ ง
การเรียนรูผ้ า่ นกรณีศกึ ษา การจัดทำ�โครงการที่
เน้นผลลัพธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง

ผ่านโครงการ Mitr Phol Acceleration
Program ซึ่งเป็นโครงการที่พัฒนาศักยภาพให้
กับบุคคลากรรุ่นใหม่ (New Generation) ของ
กลุ่มมิตรผลให้มีความคิดริเริ่มแบบผู้ประกอบ
การและการสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมทางธุ กิ จ
โดยเน้นการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และวิธีคิดของ
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset)
ในการทำ�งาน รวมทั้ ง เป็ น การสร้ า งให้ เ กิ ด
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในกลุ่มมิตรผลอีกด้วย

Idea

Generation
Boot Camp

โดยโครงการดั ง กล่ า วเป็ น โครงการ
พัฒนาระยะยาวด้วยรูปแบบการเรียนรู้ผ่าน
การเข้า Idea Generation Boot Camp
จำ�นวน 4 วัน เพื่อระดมสมองในการหา
แนวความคิดใหม่ๆ จำ�นวนมาก ที่สามารถ
ต่อยอดธุรกิจของกลุ่มมิตรผลได้ จากนั้นจะ
มีการรวมกลุ่มกัน เพื่อกำ�หนดโค้ชประจำ�
กลุ่ ม ในการให้ คำ�แนะนำ�และช่ ว ยให้ ข้ อ
เสนอแนะและพั ฒ นาแนวความคิ ด ให้ มี
ความพร้อมสำ�หรับการนำ�เสนอโครงการ
ต่ อ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง (Idea Pitching)
และแนวความคิ ด ที่ ผ่ า นเข้ า รอบจะได้ รั บ
เงินรางวัล และกำ�หนด Project Sponsor
ในการช่วยสนับสนุนและต่อยอดแนวความ
คิดดังกล่าวให้กลายเป็นโครงการที่มีการ
วิเคราะห์ตลาด ออกแบบ Business Model
และวิเคราะห์ศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อให้
ประมาณการงบประมาณในการทำ�โครงการ
ให้สำ�เร็จได้

ในปี พ.ศ.2560 โครงการ Mitr Phol
Accelerate Program รุ่นที่ 1 นี้ ได้มีแนว
ความคิดทีส่ ง่ เข้าประกวดทัง้ สิน้ 30 โครงการ
และผ่ า นเข้ า สู่ ร อบการโค้ ช จำ�นวน 17
โครงการ และมีจำ�นวน 10 โครงการที่ผ่าน
เข้าสู่รอบการนำ�เสนอโครงการต่อผู้บริหาร
ระดับสูง (Idea Pitching) ซึ่งมีจำ�นวนทั้งสิ้น
9 โครงการได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร
ระดับสูง ให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการทำ�
โครงการต่อไป

พ.ศ.

2560

โครงการ
Mitr Phol
Accelerate
Program

30 โครงการ

ผ่านเข้าสู่

เข้ารอบ

ได้รับอนุมัติ

รอบการโค้ช

นำ�เสนอ
ผู้บริหารระดับสูง

จากผู้บริหารระดับสูง

17
โครงการ

10
โครงการ

9
โครงการ
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นอกจากนี้กลุ่มมิตรผลยังดำ�เนินโครงการ Talent Mobility
ในรูปแบบของงานวิชาการ และงานวิจัย เพื่อช่วยเสริมสร้าง
นวัตกรรมกระบวนการของกลุ่มมิตรผลอีกด้วย ตัวอย่างเช่น

โครงการการพัฒนาโปรแกรม และการวิเคราะห์การท�ำงาน
ของกระบวนการในโรงน�้ำตาล และโรงไฟฟ้า
โดยมุ ่ ง เน้ น การใช้ เ ทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย โดยปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
นวัตกรรมกระบวนการที่น�ำระบบซอฟต์แวร์เข้ามาวิเคราะห์การ
ท�ำงานในกระบวนการผลิตน�้ำตาล และกระบวนการผลิตไฟฟ้า เพื่อ
ช่วยให้กระบวนการท�ำงานเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น ในกรณีที่เกิด
ปัญหาจากกระบวนการท�ำงาน ก็มคี วามแม่นย�ำในการหาสาเหตุ และ
สามารถด�ำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง

โครงการการพัฒนาแบบสามมิติของระบบท่อ และวาล์วใน
กระบวนการผลิตน�้ำตาล
ในกระบวนการผลิตน�ำ้ ตาลของกลุม่ มิตรผล ได้พฒ
ั นาซอฟต์แวร์ในรูป
แบบของระบบสามมิติ เพือ่ ใช้ในการติดตาม ควบคุมการท�ำงาน และ
ตรวจสอบกระบวนการท�ำงานของระบบท่อและวาล์ว เพื่อเพิ่มความ
รวดเร็วและแม่นย�ำในกระบวนการผลิต สามารถทราบสถานการณ์
ในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนจากห้องควบคุมที่ท�ำให้ประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานเพิ่มขึ้น ลดความผิดตลาดแทนการใช้แรงงานคน
(Machanization)
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ศูนย์นวัตกรรมและวิจัยมิตรผล หรือ Research and
Development Institutes (RDI) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540
โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาธุรกิจกลุ่มมิตรผลด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพือ่ กลุม่ มิตรผลมีความยัง่ ยืนและเป็นผูน้ ำ� ด้านธุรกิจ
น�้ำตาล โดยงานวิจัยของ RDI แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่
ar
Sug
technology

กลุ่มมิตรผลมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์กระบวนการผลิตให้มี
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับผู้บริโภค
และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต สิ น ค้ า กลุ่ ม มิ ต รผลจึ ง
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
ทำ�โครงการร่วมมือ (MOU) เพื่อการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กับกลุ่มมิตรผล
ตลอดจนรวมถึ ง นั ก ศึ ก ษา เกษตรกร และบุ ค ลากรด้ า น
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้โครงการ Mitr Phol Career
Camp ซึง่ เป็นโครงการร่วมในการพัฒนานักศึกษาทีด่ ำ�เนินการ
ให้ทุนการศึกษาสำ�หรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่สมัครเข้าโครงการ
โดยนักศึกษาจะนำ�เสนอโครงการการปรับปรุงกระบวนการการ
ผลิตของมิตรผล ภายใต้การกำ�กับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อมุ่งใช้เทคโนโลยี ในการสร้างความเปลี่ยนแปลง และเมื่อ
จบการศึกษาก็จะเข้าเริ่มงานกับกลุ่มมิตรผล จนถึงปัจจุบัน
มีนักศึกษาที่เข้ารับทุนการศึกษาแล้ว 27 คน

3. นวัตกรรมธุรกิจ-การขับเคลื่อน
นวัตกรรมของธุรกิจผ่านศูนย์นวัตกรรม
และวิจัยกลุ่มมิตรผล

PRO CR
DUCOP
TIO
N

2. นวัตกรรมกระบวนการ-การขับเคลื่อน
นวัตกรรมด้วยเครือข่ายของกลุ่มมิตรผล

Bio-based
chemical and
energy

1
2
3

Crop production
งานวิจยั มุง่ เน้นการจัดการไร่ออ้ ยให้ได้ผลผลิต
สูงสุด ครอบคลุมเรื่องการพัฒนาพันธุ์อ้อย
การผลิตพันธุอ์ อ้ ยสะอาด การควบคุมศัตรูออ้ ย
โดยชีววิธี โดยเฉพาะการควบคุมโรคใบขาว และ
การจัดการแปลงไร่ออ้ ย
Sugar technology
งานวิจัยมุ่งเน้นเทคโนโลยีน�้ำตาล เพื่อ
พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ และแก้ไขปัญหาในโรงงานน�ำ้ ตาล
Bio-based chemical
and energy
งานวิจัยมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบ
เหลือใช้จากกระบวนการผลิตน�้ำตาล เช่น
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากชานอ้อย การผลิต
เอทานอลจากกากน�้ ำ ตาลรวมถึ ง การน� ำ
เทคโนโลยี ท างชี ว ภาพมาใช้ ใ นการเพิ่ ม
ศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อพัฒนา
กลุ่มธุรกิจใหม่ รูปแบบการท�ำวิจัยของ RDI
นั้ น ด� ำ เนิ น การสอดคล้ อ งกั บ การเข้ า สู ่ ยุ ค
อุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคต (New S-curve)
และเพือ่ พัฒนากลุม่ มิตรผลให้กา้ วต่อไปอย่าง
ยั่งยืนทันต่อการเจริญเติบโตของเทคโนโลยี

• ผลิตภัณฑ์นำ�้ ตาล น�ำ้ เชือ่ มแต่งกลิน่ มิตเต้ และสารทดแทน
ความหวาน

โดยในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มมิตรผลได้ทำ�ความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจยั ชัน้ นำ�ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมต่างๆ ดังนี้
3.1 ความร่วมมือในประเทศ
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• คณะเกษตร กำ�แพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำ�แพงแสน
• มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• มหาวิทยาลัยสุรนารี
• ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
• สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.)
• สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
• สำ�นักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
และนอกจากนัน้ แล้ว กลุม่ มิตรผลยังลงนามความร่วมมือกับ
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง และสถาบันเทคโนโลยีนวิ เคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อทำ�ความร่วมมืองานวิจัยและ
นวัตกรรมเฉพาะด้าน เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติ
เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและช่วยปรับโครงสร้างของดิน
ให้มีความเหมาะสมต่อการปลูกอ้อยอีกด้วย
3.2 ด้านความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ
• สถาบันวิจยั CSIRO ประเทศออสเตรเลีย เพือ่ ศึกษาวิจยั
ด้าน Phenomics และ Precision Agriculture ร่วมกัน
• สถาบัน CIRAD ประเทศฝรัง่ เศส มีความร่วมมือด้านการ
แลกเปลีย่ น ทดสอบพันธุแ์ ละการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจ
ที่สำ�คัญ เช่น อ้อย มันสำ�ปะหลังและข้าวฟ่างหวาน
• Montpellier SupAgro ประเทศฝรั่งเศส เพื่อพัฒนา
งานวิจยั ร่วมกันตลอดรับทำ�ให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ระหว่างหน่วยงาน
• มหาวิทยาลัย National Chung Cheng ประเทศไต้หวัน
มีความร่วมมือพัฒนางานวิจยั Oligosaccharides สำ�หรับ
เป็นผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ Prebiotic สำ�หรับสัตว์

4. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์–ขับเคลื่อน
นวัตกรรมผ่านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
เพือ่ สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ และขยายฐานลูกค้า
ของกลุ่มมิตรผล ในปี พ.ศ.2560 กลุ่มมิตรผลได้มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ดังนี้

- Mitte Thai series 4 กลิน่ คือ มะพร้าวน�ำ้ หอม บัวหลวง
ตะไคร้ และมะขามโดยมีจดุ เด่นคือ การพัฒนาสูตรและ
ส่วนผสมเฉพาะของมิตเต้ ซึ่งนอกจากจะให้กลิ่นและ
รสชาติของเครือ่ งดืม่ ทีเ่ ป็นธรรมชาติแล้ว ยังสามารถใช้
และน�ำมาท�ำเป็นเครือ่ งดืม่ ได้อย่างหลากหลาย เช่น ผสม
เป็นเครื่องดื่มชนิดต่างๆ เพื่อดื่มสังสรรค์ในครอบครัว
หรื อ งานเลี้ ย งฉลอง สร้ า งสรรค์ เ ป็ น เมนู เ ครื่ อ งดื่ ม
ที่ น ่ า สนใจในร้ า นคาเฟ่ แ ละร้ า นอาหาร และมิ ต เต้
Thai series ยังเหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้ท�ำเป็นเครื่องดื่ม
ส�ำหรับต้อนรับแขกในโรงแรมหรือสถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ (Welcome drinks)
- กลุ่มมิตรผลได้ตกลงร่วมลงทุนกับบริษั ท Dynamic
Food Ingredients (DFI) ซึ่งเป็นผู้น�ำในการพัฒนา
และวิจัยน�้ำตาล Erythritol และ Xylitol ด้วยเทคโนโลยี
electrochemistry โดยน�้ำตาล Erythritol และ Xylitol
เป็นน�ำ้ ตาลแอลกอฮอล์ทดี่ ตี อ่ สุขภาพ ผลิตจากธรรมชาติ
และยังคงรสชาติทดี่ ตี อ่ ผูบ้ ริโภค ซึง่ ต่างจากสารทดแทน
ความหวานทีผ่ ลิตจากกระบวนการเคมี และการร่วมมือ
กันในครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนารูปแบบเทคโนโลยี
ในการผลิตน�ำ้ ตาลแคลอรีตำ�่ จากธรรมชาติ และคาดหวัง
ว่าจะสามารถผลิตผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติทดี่ ตี อ่ คุณภาพ
ชีวิตของผู้บริโภคและทดแทนการใช้สารเคมีทดแทน
ความหวานในตลาดได้
• ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ซอยล์เมต ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม
ปุย๋ ซอยล์เมต ผูน้ ำ� ตลาดปุย๋ เคมีผสมคุณภาพสูงชนิดคลุกเคล้า
ด้วยวิธีการผลิตครั้งละ 50 กิโลกรัม เพื่อรับประกันความ
สม�่ำเสมอของคุณภาพปุ๋ยในทุกๆกระสอบ ได้คิดค้นและ
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์ เ ม็ ด จากวั ส ดุ เ หลื อใช้ ข อง
กลุม่ มิตรผล เช่น กากตะกอนโรงงานน�ำ้ ตาล และกากตะกอน
โรงงานเอทานอล เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึม
ธาตุอาหารในดินส�ำหรับพืชทุกชนิด ได้ผ่านการรับรอง
ระบบงานเกษตรอินทรีย์ (IFOAM) วัตถุดบิ ซึง่ เหมาะส�ำหรับ
ไร่สวนเกษตรอินทรีย์ (Organic Farm) และครัวเรือน
ผู้รักการปลูกดอกไม้ และบริโภคพืชผักออแกนิค
• ผลิตภัณฑ์ยีสต์อาหารสัตว์ KOBOTEN
KOBOTEN คือ ผลิตภัณฑ์ยีสต์อาหารสัตว์ จัดอยู่ในกลุ่ม
Inactive Dried Yeast ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ผ่าน
การพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมในการต่อยอด
เป็นธุรกิจใหม่จากธุรกิจเอทานอล โดยการนำ�วัตถุดิบ
ที่เป็น Co-Product มาเพิ่มคุณค่าแล้วนำ�กลับไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ เกิดการพึ่งพาตนเองและสร้างความมั่นคงของ
วัตถุดิบภายในประเทศ ภายใต้มาตรฐานการผลิต GMP+
ที่ ได้รับการรับรองมาตรฐานเป็นแห่งแรกในประเทศไทย
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยในปี พ.ศ. 2560 ผลิตภัณฑ์
KOBOTEN ถูกนำ�มาใช้ภายในประเทศประมาณ 8,000
ตัน/ปี
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GRI Content Index (102-55)
GRI Standard

Disclosures

GRI 101: Foundation 2016
General Disclosures
GRI 102: General Organization Profile
Disclosures 2016
102-1 Name of the organization
102-2 Activities, brands, products,
and services
102-3 Location of headquarters
102-4 Location of operations
102-5 Ownership and legal form
102-6 Markets served
102-7 Scale of the organization
102-8 Information on employees
and other workers
102-9 Supply chain
102-10 Significant changes to the
organization and its supply chain
102-11 Precautionary Principle or
approach
102-12 External initiatives
102-13 Membership of associations
Strategy
102-14 Statement from senior
decision-maker
102-15 Key impacts, risks, and
opportunities
Ethics and Integrity
102-16 Values, principles, standards,
and norms of behavior
Governance
102-18 Governance structure
Stakeholder Engagement
102-40 List of stakeholder groups
102-41 Collective bargaining
agreements
102-42 Identifying and selecting
stakeholders
102-43 Approach to stakeholder
engagement
102-44 Key topics and concerns raised
Reporting Practice
102-45 Entities included in the
consolidated financial statements
132
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Page Number Omissions

Direct Answer

8
12-18
28
14-18
28-29
20
14-18
83
22-23
48, 53
24-27
24-27, 48
4
11, 35-39
9, 10
30-31
40-41
95
40-41
40-41
40-41
44-45

No significant change
No significant change

External Assurance

GRI Standard

Disclosures

102-46 Defining report content and
topic Boundaries
102-47 List of material topics
102-48 Restatements of information
102-49 Changes in reporting
102-50 Reporting period
102-51 Date of most recent report
102-52 Reporting cycle
102-53 Contact point for questions
regarding the report
102-54 Claims of reporting in
accordance with the GRI Standards
102-55 GRI content index
102-56 External assurance
Economic Performance
GRI 103: Management 103-1 Explanation of the material
Approach 2016
topic and its Boundary
103-2 The management approach
and its components
103-3 Evaluation of the management
approach
GRI 201: Economic
201-1 Direct economic value
Performance 2016
generated and distributed
Procurement Practices
GRI 103: Management 103-1 Explanation of the material
Approach 2016
topic and its Boundary
103-2 The management approach
and its components
103-3 Evaluation of the management
approach
GRI 204: Procurement 204-1 Proportion of spending on
Practices 2016
local suppliers
Anti-corruption
GRI 103: Management 103-1 Explanation of the material
Approach 2016
topic and its Boundary
103-2 The management approach
and its components

Page Number Omissions Direct Answer

External Assurance

44-47
46
44
44
44
44
44
48
44
131-136
-

No External
Assurance

14-18
14-18
14-18
19
102-103
102-103
102-103
102-103
34-35
25-27
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GRI Standard

Disclosures

103-3 Evaluation of the
management approach
GRI 205: Anti-corruption 205-2 Communication and training
2016
about anti-corruption policies and
procedures
Materials
GRI 103: Management 103-1 Explanation of the material
Approach 2016
topic and its Boundary
103-2 The management approach
and its components
103-3 Evaluation of the
management approach
GRI 301: Materials
301-1 Materials used by weight or
2016
volume
Energy
GRI 103: Management 103-1 Explanation of the material
Approach 2016
topic and its Boundary
103-2 The management approach
and its components
103-3 Evaluation of the
management approach
GRI 302: Energy 2016 302-1 Energy consumption within
the organization
Water
GRI 103: Management 103-1 Explanation of the material
Approach 2016
topic and its Boundary
103-2 The management approach
and its components
103-3 Evaluation of the
management approach
GRI 303: Water 2016 303-1 Water withdrawal by source
303-3 Water recycled and reused
Emissions
GRI 103: Management 103-1 Explanation of the material
Approach 2016
topic and its Boundary
103-2 The management approach
and its components
103-3 Evaluation of the
management approach
GRI 305: Emissions 2016 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions
305-5 Reduction of GHG emissions
305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur
oxides (SOX), and other significant
air emissions
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34-35
34

53
53
53
54
57
57
57
57
55
55
55
55-56
67-68
75
75
75
75
75-76
61-62

External Assurance

GRI Standard

Disclosures

Page Number Omissions Direct Answer

External Assurance

Effluents and Waste
GRI 103: Management 103-1 Explanation of the material
63-67
Approach 2016
topic and its Boundary
103-2 The management approach
63, 67
and its components
103-3 Evaluation of the
63, 67-69
management approach
GRI 306: Effluents and 306-1 Water discharge by quality
67-69
Waste 2016
and destination
306-2 Waste by type and disposal
63-67
method
Environmental Compliance
GRI 103: Management 103-1 Explanation of the material
77-79
Approach 2016
topic and its Boundary
103-2 The management
78-79
approach and its components
103-3 Evaluation of the
79
management approach
GRI 307: Environmental 307-1 Non-compliance with
79
Compliance 2016
environmental laws and regulations
Supplier Environmental Assessment
GRI 103: Management 103-1 Explanation of the material
102
Approach 2016
topic and its Boundary
103-2 The management approach 71-72, 103-105
and its components
103-3 Evaluation of the
72
management approach
GRI 308: Supplier
308-1 New suppliers that were
102
Environmental Assessment screened using environmental criteria
2016
Employment
GRI 103: Management 103-1 Explanation of the material
82
Approach 2016
topic and its Boundary

GRI 401: Employment
2016

103-2 The management approach
and its components
103-3 Evaluation of the
management approach
401-1: New employee hires and
employee turnover
401-2: Benefits provided to full-time
employees that are not provided
to temporary or part-time employees
401-3: Parental leave

82
82
85-86
95
95
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GRI Standard

Disclosures

Labor/Management Relations
GRI 103: Management 103-1 Explanation of the material
Approach 2016
topic and its Boundary
103-2 The management approach
and its components
103-3 Evaluation of the management
approach
402-1 Minimum notice periods
GRI 402: Labor/
Management Relations regarding operational changes
2016
Occupational Health and Safety
GRI 103: Management 103-1 Explanation of the material
Approach 2016
topic and its Boundary
103-2 The management approach
and its components
103-3 Evaluation of the management
approach
GRI 403: Occupational 403-2 Types of injury and rates of
Health and Safety 2016 injury, occupational diseases, lost
days and absenteeism, and number
of work-related fatalities
Training and Education
GRI 103: Management 103-1 Explanation of the material
Approach 2016
topic and its Boundary
103-2 The management approach
and its components
103-3 Evaluation of the
management approach
GRI 404: Training and 404-1 Average hours of training per
Education 2016
year per employee
404-2 Programs for upgrading
employee skills and transition
assistance programs
404-3 Percentage of employees
receiving regular performance and
career development reviews
Diversity and Equal Opportunity
GRI 103: Management 103-1 Explanation of the material
Approach 2016
topic and its Boundary
103-2 The management approach
and its components
103-3 Evaluation of the
management approach
GRI 405: Non405-1 Diversity of governance
discrimination 2016
bodies and employees
Supplier Social Assessment
GRI 103: Management 103-1 Explanation of the material
Approach 2016
topic and its Boundary
103-2 The management approach
and its components
103-3 Evaluation of the
management approach
GRI 414: Supplier
414-1 New suppliers that were
Social Assessment 2016 screened using social criteria
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93-95
93-95
93-95
95

96
96
96
96-97

87-91
87-91
87-91
92
87-91
93

82-83
82-83
82-83
83-85
102
102
102
102

External Assurance

95 91 E20 E85

แกสโซฮอลล แกสโซฮอลล

95 91

แกสโซฮอลล

แกสโซฮอลล

E20 E85
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