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เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
การยกระดับภาคการเกษตรไทยเพื่อเข้าสู่ Thailand 4.0 โดยเกษตรกรที่ทันสมัย
“เกษตรกรทีท่ นั สมัย” หมายถึง เกษตรกรท่่ีใช้ “การตลาด” นำ� “การผลิต” มีจติ วิญญาณของการเป็นผูป้ ระกอบการ
รู้จักใช้การบริหารจัดการและเทคโนโลยี ทั้งในการผลิต การแปรรูป และบริการ แปลงออกมาเป็นโมเดลธุรกิจ
ทางการเกษตรสมัยใหม่ มีความเป็นผู้นำ� รู้เท่าทันการเปล่ี่ยนแปลงของโลกและให้ความสำ�คัญกับความยั่งยืน

ยุค 1.0
เป็นยุคของเกษตรกรรม ภาครัฐเน้นการลงทุนทางภาค
เกษตรกรรม โดยคนไทยจะปลูกข้าว พืชสวน พืชไร่ เลีย้ งหมู
เป็ด ไก่ น�ำผลผลิตไปขาย สร้างรายได้และยังชีพ

ยุค 2.0
เป็นยุคอุตสาหกรรมเบา ในยุคนี้มีการใช้แรงงาน
จ� ำ นวนมากแทน เรามี เ ครื่ อ งมื อ เข้ า มาช่ ว ย
เราผลิตเสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องดื่ม เครื่องเขียน
เครื่องประดับ เป็นต้น ประเทศเริ่มมีศักยภาพ
ด้านการผลิตมากขึ้น

ยุค 4.0
เป็นวิสยั ทัศน์เชิงนโยบายทีเ่ ปลีย่ นเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม นับเป็นโมเดลการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคนี้

ยุค 3.0
ยุคปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นยุคอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก
มีการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น
เน้นเรื่องชิ้นส่วนยานยนต์ และเรื่องของการลงทุน

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (G4-1)

“สร้างคุณค่า สร้างอนาคต
เพื่อสร้างกลุ่มมิตรผล
ให้เติบโตอย่างยั่งยืน”
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ปีพ.ศ.2559 นับเป็นปีแห่งการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่สําหรับ
พสกนิกรชาวไทย จากประกาศสํานักพระราชวัง เมื่อวันที่ 13
ตุลาคม ส�ำหรับการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช และด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
หาที่สุดมิได้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มมิตรผล
ขอมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธาน โดยน้อมน�ำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ ใช้ ในการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อเจริญรอยตาม
เบื้องพระยุคลบาทสืบไป
ในปีพ.ศ.2559 จากพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อโลกเศรษฐกิจการค้าที่ต้องปรับตัว
ทั้งโครงสร้างทางธุรกิจ และโครงสร้างการบริหารงานภายใน
องค์กร เพื่อรับมือให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงและกลุ่มมิตรผล
เป็ นหนึ่ ง ในองค์ ก รทางด้านอุต สาหกรรมเกษตรที่มีวิสัย ทั ศ น์
เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ความเป็นองค์กรระดับโลก
ด้ ว ยการวางระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศในการเชื่ อ มโยง
ระบบข้อมูลองค์กร เพื่อวางแผนจัดการทรัพยากรและพัฒนา
ขีดความสามารถ อีกทั้งแผนการขยายธุรกิจสู่เศรษฐกิจชีวภาพ
(Bioeconomy) อย่างต่อเนื่องในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่
(New S-Curve) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 และ
เตรียมพร้อมความเปลีย่ นแปลงในธุรกิจด้วยการน�ำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ ในการบริหารจัดการ
โดยน�ำการจัดการไร่ออ้ ยสมัยใหม่ (Mitr Phol ModernFarm)
เพือ่ ส่งเสริมชาวไร่ออ้ ยให้มกี ารบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
และยกระดับชาวไร่ออ้ ยให้เป็น Smart farmer มีการน�ำเทคโนโลยี
มาช่วยลดต้นทุนด้านแรงงาน และพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท�ำไร่ออ้ ย พร้อมทัง้ ช่วยเพิม่ ประสิทธิผลของอ้อยทัง้ ในด้าน
คุณ ภาพและปริมาณ และท�ำให้กลุ่มมิตรผลขยับเข้าสู่ผู้ผลิต
น�้ำตาลอันดับ 4 ของโลก
การจัดการไร่อ้อยสมัยใหม่ ยังช่วยลดปัญหาการขาดความ
ต่อเนื่องด้านแรงงาน เนื่องจากชาวไร่อ้อยส่วนใหญ่ก�ำลังเข้าสู่
สังคมผูส้ งู อายุ จึงเกิดความเสีย่ งในด้านแรงงาน การใช้เทคโนโลยี
และเครื่ อ งจั ก รกลการเกษตรจึง เป็น ส่ว นส�ำคัญในการดึ ง ดู ด
เกษตรกรรุ่นใหม่ๆ เข้าสู่ด้านการเกษตร เป็นการแก้ปัญหา

การขาดแคลนแรงงานในอนาคต นอกจากนั้นแล้วกลุ่มมิตรผล
ได้เอาใจใส่ชมุ ชนอย่างต่อเนือ่ ง ด้วยการขยายโครงการต่างๆ เช่น
โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนจาก 9 ต�ำบลสู่ 21 ต�ำบล
ขยายการจ้างแรงงานผู้พิการ การขยายการผลิตสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น เพื่อสร้างชุมชนในประเทศไทย
ให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนัน้ แล้ว การจัดการไร่ออ้ ยสมัยใหม่ของกลุม่ มิตรผล
ยังเป็นวิธีการช่วยลดการใช้สารเคมีก�ำจัดวัชพืชและยาฆ่าแมลง
ซึ่งเป็นการช่วยลดต้นทุนและท�ำให้สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
ดีขนึ้ รวมทัง้ ยังมุง่ มัน่ สร้างระบบการจัดการของเสียทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ของโรงงานทุกแห่งเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของไทยให้ดีและ
คงอยู่ต่อไป
และส�ำหรับปีนี้มีเรื่องน่ายินดีที่กลุ่มมิตรผล ได้รับรางวัล
สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจ�ำปีพ.ศ.2559 หรือ
The Best Employer 2016 ที่จัดขึ้นโดยบริษัทเอออน ฮิววิท
(ประเทศไทย) จ�ำกัด โดยกลุ่มมิตรผลสามารถคว้ารางวัลใหญ่
ได้แก่ รางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจ�ำปี
พ.ศ.2559 กลุม่ มิตรผลจะมุง่ มัน่ สร้างและรักษาความสัมพันธ์อนั ดี
ของพนักงานทีม่ ตี อ่ กลุม่ มิตรผล และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้ ใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนธุรกิจ
ให้เจริญเติบโต พร้อมทั้งยึดมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มมิตรผล
อย่างยั่งยืน โดยเอาใจใส่ทั้งผลที่เกิดขึ้นในด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และเศรษฐกิจในทุกมิติไปพร้อมกัน และให้ความส�ำคัญ
ในการดูแลและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
พร้อมสร้างคุณค่า สร้างอนาคต เพื่อสร้างกลุ่มมิตรผลให้เติบโต
และยั่งยืน

นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
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รู้จักกลุ่มมิตรผล

Energy
Industry

รู้จักกลุ่มมิตรผล
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
วัฒนธรรมองค์กร
ทิศทางเชิงกลยุทธ์
ข้อมูลทั่วไป
•

ประวัติกลุ่มมิตรผล

•

ผลการดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ

•

กำ�ลังการผลิตจำ�แนกตามโรงงานน้ำ�ตาลภายในประเทศ ปี 2559

•

สัดส่วนการตลาด และสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีการส่งออกต่างประเทศ

•

ห่วงโซ่มูลค่า

ความภูมิใจของกลุ่มมิตรผล
มาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์
•

การปฏิบัติด้านแรงงาน

•

ความรับผิดชอบต่อคุณภาพและผลิตภัณฑ์

•

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

•

มาตรฐานความยั่งยืนของธุรกิจ

โครงสร้างการถือหุ้น
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
การบริหารความเสี่ยง
การมีส่วนร่วมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
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(G4-3)

วิสัยทัศน์
เราจะเป็นบริษัทชั้นน�ำระดับโลกในอุตสาหกรรมน�้ำตาลและ Bio-based
โดยการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีร่วมกับการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
เพื่อสร้างคุณค่าสร้างอนาคตให้สังคม

ปรัชญา (G4-56)
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ที่มิตรผล เราทุกคน มุ่งผลิต สินค้าคุณภาพมาตรฐานสูงแก่ผู้บริโภค
ด้ ว ยการด� ำ เนิ น งานอย่ า งเอาใจใส่ ตั้ ง แต่ ขั้ น ตอนเริ่ ม ต้ น จนถึ ง
กระบวนการสุดท้ายของการผลิตและส่งมอบถึงมือลูกค้า

เชื่อในคุณค่าของคน
ทีม่ ติ รผล เราทุกคน เชือ่ ว่า คนเป็นทรัพยากรทีท่ รงคุณค่าขององค์กร
จึงส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกคนให้มีความรอบรู้ ในงานที่ท�ำ
อีกทั้งยังสามารถน�ำความรู้ ประสบการณ์ และความช�ำนาญงาน
ทีแ่ ตกต่างกันของแต่ละบุคคลมาผนึกรวมเป็นหนึง่ เดียวกันเพือ่ สร้าง
พลังที่แข็งแกร่งให้กับองค์กร

ตั้งอยู่ ในความเป็นธรรม
ที่มิตรผล เราทุกคน มุ่งมั่น ด�ำเนินธุรกิจอย่างเที่ยงธรรม โปร่งใส
และตรวจสอบได้ ด้ ว ยพั น ธะสั ญ ญาที่ จ ะมอบประโยชน์ สู ง สุ ด
แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุม่ คน ไม่วา่ จะเป็น พนักงาน ชาวไร่ออ้ ย ผูค้ า้ ร่วม
ลูกค้าหรือผูบ้ ริโภค

รับผิดชอบต่อสังคม
ทีม่ ติ รผล เราทุกคน พัฒนาธุรกิจควบคูก่ บั การพัฒนาชุมชน
และสิง่ แวดล้อม เพราะเชือ่ ในแนวคิด “ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ”
ที่ต่างต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
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วัฒนธรรมองค์กร (G4-56)
กลุ่มมิตรผลมีวัฒนธรรมองค์กรเป็นพื้นฐานส�ำคัญที่ใช้เป็นแนวทางในการท�ำงาน โดยวัฒนธรรมองค์กรมีส่วนช่วยให้พนักงาน
สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง ปรับตัวได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การแข่งขัน และยังเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะช่วยให้เราขับเคลื่อน
องค์กรไปสูค่ วามมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน ได้ ในยุคโลกดิจทิ ลั และโลกของการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยวัฒนธรรมองค์กรประกอบไปด้วย
5 ส่วนส�ำคัญ ได้แก่
1. มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Excellence)
มุ่งมั่นปฏิบัติงาน และพัฒนางานให้ได้ผลส�ำเร็จที่ดีเลิศ
อย่างมืออาชีพในทุกๆ ด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ขยันและอดทน (Integrity)
ยึดมั่นในคุณธรรม สุจริต และซื่อตรง โปร่งใส ใส่ใจ
และดู แ ลจริยธรรมของสัง คมรอบข้าง รวมทั้ ง ยึ ดมั่ น
ในกฎระเบียบของบริษัทและกฎหมาย
3. จริงใจและเชื่อถือได้ (Trustworthiness)
มีความจริงใจ ยึดมัน่ ในพันธะสัญญา และตอบสนองความ
ต้องการของทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อถือ
ไว้วางใจและศรัทธา
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4. ใส่ใจและรับผิดชอบต่อสังคม (Care & Accountability)
ส�ำนึก ใส่ใจ ดูแล และรับผิดชอบต่อทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
และเกื้อกูลกัน ตั้งแต่ชาวไร่ ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม
คู ่ ค ้ า และพนั ก งานมิ ต รผล ตามแนวคิ ด “ร่ ว มอยู ่
ร่วมเจริญ”
5. สรรค์สร้างนวัตกรรม (Innovation)
กล้ า คิ ด นอกกรอบ ไม่ ก ลั ว ความผิ ด พลาด ล้ ม เหลว
แสวงหาแนวคิดใหม่ๆ นวัตกรรม มาประยุกต์ ใช้ พัฒนา
ให้เกิดผลิตภัณฑ์ ใหม่ หรือเพิ่มมูลค่าของสินค้าที่มีอยู่
เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืน

ทิศทางเชิงกลยุทธ์

1. การเติบโตที่ยั่งยืน (Sustainable Growth)

การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาน�้ำตาล
และผลิตผลพลอยได้ ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และสร้าง
ความร่ ว มมื อ ร่ ว มกั น กั บ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย โดยยึ ด หลั ก
ธรรมาภิบาลและมีการบริหารความเสี่ยง

2. สร้างความสามารถในการแข่งขัน
(Competitiveness)

3. การเกษตรและการผลิตสมัยใหม่
(Modern farming and Manufacturing)

ส่งเสริมการท�ำไร่แบบสมัยใหม่ (Modern Farming) ได้แก่
การบริหารจัดการน�้ำ การพัฒนาพันธุ์อ้อย และระบบ
การขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน ตลอดจนพัฒนาการผลิตให้ได้
มาตรฐานระดับโลก

สร้างวัฒนธรรมองค์กรทีเ่ อือ้ ต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม
และใช้ น วั ต กรรมการและเทคโนโลยี ด ้ า นสารสนเทศ
มาเพิ่มประสิทธิภาพและควบคุมต้นทุน และเข้าร่วมกับ
พันธมิตรระดับโลกเพื่อเข้าถึงเทคโนโลยี
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ข้อมูลทั่วไป (G4-4)
ประวัติกลุ่มมิตรผล
กลุ่มมิตรผลถือก�ำเนิดครั้งแรกในปีพ.ศ.2489 ที่ต�ำบลกรับใหญ่ อ�ำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยเริ่มจากอุตสาหกรรม
ในครัวเรือนขนาดเล็กทีผ่ ลิตน�ำ้ เชือ่ มเข้มข้นส่งขายให้ โรงงานผลิตน�ำ้ ตาลทรายและก้าวสูก่ ารพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมโรงงานทีส่ ามารถ
ผลิตน�ำ้ ตาลทรายได้เองในปีพ.ศ.2499 และต่อมาได้ขยายกิจการโรงงาน เพือ่ รองรับความต้องการของตลาดทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง จน
กลายเป็นผู้ผลิตและส่งออกน�้ำตาลอันดับหนึ่งของประเทศไทยและเป็นผู้ผลิตชั้นน�ำของโลก
กอตัง้ โรงงานน้ำตาลมิตรผลกาฬสินธุ
อำเภอกุฉนิ ารายณ จังหวัดกาฬสินธุ
Mitr Phol Kalasin Sugar Mill
was established in Kuchinarai
District, Kalasin Province.

กอตั้งโรงงานน้ำตาลมิตรผล
อำเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี
Mitr Phol Dan Chang Sugar Mill was
established in Dan Chang District,
Suphanburi Province.
กอตั้งธุรกิจปารติเกิลบอรดขึ้นเปนครั้งแรก
Particle Board business was
initially established.
2533
1990
น้ำตาลมิตรผลถือกำเนิดขึ้น
เปนครั้งแรกที่ตำบลกรับใหญ
อำเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
โดยเริ่มจากอุตสาหกรรมครัวเรือน
ขนาดเล็กที่ผลิตน้ำเชื่อมเขมขน
สงขายใหโรงงานผลิตน้ำตาลทราย
Mitr Phol Sugar Business
was initially established
in Ratchaburi province
as a small family business
producing and trading
condensed syrup to
sugar mills.
2489
1946

กอตัง้ บริษทั มิตรผลวิจยั พัฒนาออย
และน้ำตาล จำกัด อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
ขยายการลงทุนธุรกิจน้ำตาล
Mitr Phol Sugarcane Research
สูมณฑลกวางสี
Center was established in
สาธารณรัฐประชาชนจีน
Phu Khiao District,
Expansion of sugar business Chaiyaphum Province.
to Guangxi county,
People’s Republic of China.
2540
1997

น้ำตาลมิตรผลกาวสูการ
พัฒนาเปนอุตสาหกรรม
โรงงานที่สามารถผลิต
น้ำตาลทรายไดเอง
เปนครั้งแรก
Mitr Phol Sugar
Corporation was
formally set up with
in-house capacity to
produce its own sugar.

กอตัง้ โรงงานผลิตเอทานอล
มิตรผล ไบโอฟูเอล
ทีอ่ ำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
The fﬁ irst ethanol plant,
Mitr Phol Bio Fuel,
was established in
Phu Khiao District,
Chaiyaphum Province.

2548
2005

2536
1993
2545
2002
2538
1995
2526
1983

2499
1956
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กอตัง้ โรงงานน้ำตาลมิตรผลสิงหบรุ ี
อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบรุ ี
Sing Buri Sugar Mill was
established in Bangrachan
District, Sing Buri Province.

กอตั้งโรงงานน้ำตาลมิตรผล
ภูเขียว อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
Mitr Phol Phu Khiao
Sugar Mill was
established in
Phu Khiao District,
Chaiyaphum Province.

กอตั้งโรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน
Mitr Phol Phu Wiang
Sugar Mill was established
in Phu Wiang District,
Khon Kaen Province.

กอตั้งโรงไฟฟาชีวมวล
มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร
ที่อำเภอดานชาง
จังหวัดสุพรรณบุรี
และที่อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
The ﬁfirst two bio power
plants, Mitr Phol Bio Power,
were established in
Dan Chang District,
Suphanburi Province
and Phu Khiao District,
Chaiyaphum Province.

กอตัง้ โรงงานผลิตเอทานอล
ทีอ่ ำเภอแมสอด จังหวัดตาก
(โครงการรวมทุนกับบริษทั
ผาแดงอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และ
บริษทั ไทยออยล จำกัด (มหาชน))
กอตัง้ โรงไฟฟาชีวมวล
ทีเ่ มืองฝูหนาน โรงไฟฟาชีวมวล
Mae Sod Clean Energy Ethanol จากชานออยแหงแรกของ
Plant, a joint venture project
สาธารณรัฐประชาชนจีน
with Padaeng Industry Public
Company Limited and Thai Oil
The fﬁ irst bio power plant
Public Company Limited
was set up in Mae Sod District, was established in Funan,
People’s Republic of China,
Tak Province.
recognized as China’s fﬁ irst
bio power plant from
sugarcane bagasse.
2550
2007

2553
2010

กอตัง้ โรงงานน้ำตาลมิตรผล
ภูหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
Mitr Phol Phu Luang Sugar Mill
was established in Wang Sapung
District, Loei Province.
กอตัง้ โรงไฟฟาชีวมวล มิตรผล
ไบโอ-เพาเวอร ทีอ่ ำเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย
Mitr Phol Bio Power Plant was
established in Wang Sapung District,
Loey Province.
ขยายการลงทุนธุรกิจน้ำตาลสู
รัฐควีนสแลนด ประเทศออสเตรเลีย
Mitr Phol expanded sugar business
to Queensland State,
Australia.
2555
2012

2549
2006
กอตั้งโรงงานผลิตเอทานอล
มิตรผล ไบโอฟูเอล
ที่อำเภอกุฉินารายณ
จังหวัดกาฬสินธุ
Mitr Phol Bio Fuel Plant
was established in
Kuchinarai District,
Kalasin Province.
ขยายการลงทุนธุรกิจน้ำตาล
สูแขวงสะหวันเขต
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
Mitr Phol Sugar
was expanded into
Savannakhet Province,
Lao People’s Democratic
Republic.

2552
2009

กอตั้งโรงงานผลิตเอทานอล
มิตรผล ไบโอฟูเอล
ที่อำเภอดานชาง
จังหวัดสุพรรณบุรี
Mitr Phol Bio Fuel
Plant was established
in Dan Chang District,
Suphanburi Province.

กอตัง้ โรงงานผลิตปุย ผสม
คุณภาพสูงรวมกับ
บริษทั ศักดิส์ ยาม จำกัด
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
Fertilizer Plant joined with
Sak Siam Group was
established in China
กอตัง้ โรงงานผลิตยีสตสำหรับ
อาหารสัตว อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
Fodder Yeast Plant
was established in
Phu Khiao District,
Chaiyaphum Province.

2558
2015

2554
2011
กอตัง้ โรงไฟฟาชีวมวลจาก
ชานออยแหงแรกในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย ประชาชนลาว
The first bio power plant was
established in the Lao People’s
Democratic Republic, recognized
as Laos’s fﬁ irst bio power plant
from sugarcane bagasse.
กอตัง้ โรงไฟฟาชีวมวล มิตรผล
ไบโอ-เพาเวอร ทีอ่ ำเภอ
กุฉนิ ารายณ จังหวัดกาฬสินธุ
Mitr Phol Bio-Power
Plant was established
in Kuchinarai District,
Kalasin Province.

2557
2014
กอตั้งศูนยนวัตกรรมและการวิจัยแหงที่ 2
ณ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
จังหวัดปทุมธานี
Established 2nd Innovation
and Research Center,
Pathumthani Province
กอตั้งโรงงานรีไฟนเนอรี่ระบบอัตโนมัติ
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน
Automatic Reﬁfinery Plant was
established in Phu Wiang District,
Khon Kaen Province.
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กลุม่ มิตรผลมุง่ มัน่ พัฒนาธุรกิจเพือ่ เพิม่ มูลค่า “อ้อย” ซึง่ เป็น
พื ช เศรษฐกิ จ ที่ ส� ำ คั ญ ของเกษตรกรท้ อ งถิ่ น และของประเทศ
ควบคู่ไปกับการพัฒนาเกษตรกรชาวไร่อ้อยและชุมชนและการ
ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือว่า เป็นวิถีการปฏิบัติสู่การ
ท�ำเกษตรกรรมที่ยั่งยืนมาตลอดกว่า 60 ปี ส่งผลให้ปัจจุบัน
กลุม่ มิตรผลสามารถผลิตน�ำ้ ตาลได้เป็นอันดับ 1 ประเทศ และเป็น
อันดับ 4 ของโลก
นอกจากนั้นแล้ว กลุ่มมิตรผลยังคงพัฒนาการด�ำเนินงาน
ของกลุ่มธุรกิจให้สอดคล้องนโยบายของภาครัฐในการพัฒนา
ประเทศ โดยผนวกแนวความคิดของการจัดการแบบ “From
Waste to Value” หรื อ การเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ กั บ สิ่ ง เหลื อ ทิ้ ง

ด้วยนวัตกรรม และน�ำมาพัฒนาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมพลังงาน
หมุนเวียน (Renewable Energy) พลังงานทางเลือก (Alternative
Energy) ปุ๋ย และธุรกิจอื่นๆ อาทิ การน�ำชานอ้อย (Bagasse)
มาเป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับผลิตไฟฟ้าชีวมวล (Bio Power) หรือ
การน�ำกากน�้ำตาล หรือโมลาส (Molasses) มาผ่านกระบวนการ
หมั ก กั บ ยี ส ต์ เ พื่ อ ผลิ ต เป็ น เอทานอล ส� ำ หรั บ เป็ น ส่ ว นผสม
ในการผลิตแก๊สโซฮอลล์ การน�ำของเสียจากกระบวนการผลิต
เอทานอล หรือ กากส่า (วีแนส : Vinasse) และกากหม้อกรอง
(Filter Cake) จากกระบวนการผลิ ต น�้ ำ ตาลมาพั ฒ นาเป็ น
ปุย๋ อินทรียช์ วี ภาพ เพือ่ น�ำกลับไปใช้ ในไร่ออ้ ย นอกจากนีย้ งั พัฒนา
ยีสต์ส�ำหรับผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เพื่อต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์
แห่งอนาคต (New S-Curve) ต่อไป

จนวันนี้กลุ่มมิตรผลสามารถขยายกิจการทั้งในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประเทศออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา โดยมีธุรกิจครอบคลุมทั้งสิ้น 5 ธุรกิจ ดังนี้
ธุรกิจกลุ่มมิตรผล
ประเภท

16

รายละเอียด

กลุ่มธุรกิจน�้ำตาล

เป็นธุรกิจหลักของกลุ่มมิตรผล โดยการรับซื้ออ้อยจากเกษตรกร เพื่อน�ำมา
ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์นำ�้ ตาลแบ่งเป็น 11 ประเภท รวมถึงผลิตภัณฑ์
ผลพลอยได้ 1 ประเภท คือ กากน�้ำตาล

กลุ่มธุรกิจส่งเสริม
และพัฒนาอ้อย

เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ ส นั บ สนุ น ธุ ร กิ จ หลั ก โดยเริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารวิ จั ย และพั ฒ นา
ในการพัฒนาผลผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการไร่อ้อย ควบคู่กับ
การส่งเสริมการปลูกอ้อยในชุมชนอย่างยั่งยืน

กลุ่มธุรกิจพลังงาน

เป็นธุรกิจต่อเนื่องจากกลุ่มธุรกิจน�้ำตาล โดยน�ำชานอ้อยที่เหลือจากการ
ผลิตน�ำ้ ตาลมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าชีวมวล รวมถึงการน�ำเอากากน�ำ้ ตาล
หรือโมลาส มาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นท�ำเพื่อผลิตเป็นเอทานอล 99.5% ใช้ ใน
เป็นส่วนผสมพลังงานทางเลือกของน�้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ใช้ ในประเทศ

กลุ่มธุรกิจด้านการลงทุน
และการค้า

เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการส่งสินค้าและการลงทุนทางการค้า

กลุ่มธุรกิจวัสดุทดแทนไม้
และธุรกิจใหม่

เป็ น ธุ ร กิ จ ต่ อ เนื่ อ งจากกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ น�้ ำ ตาล โดยน� ำ ชานอ้ อ ยที่ เ หลื อ จาก
การผลิตน�้ำตาลมาเป็นวัตถุดิบหลัก จนภายหลังพัฒนาวัตถุดิบหลักให้เป็น
ไม้ยางพาราที่หมดอายุการให้น้�ำยางแล้วมาใช้ ในการผลิตวัสดุทดแทนไม้
ที่มีคุณภาพสูง นอกจากนั้นยังมีการด�ำเนินธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มขึ้น โดยเน้น
การพัฒนาต่อยอดของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน�้ำตาล เช่น ธุรกิจปุ๋ย
ทีน่ ำ� กากส่า (วีแนส : Vinasse) และกากหม้อกรอง (Filter Cake) มาพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

ผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ (G4-9)
ในปีพ.ศ.2559 นี้ กลุ่มมิตรผลให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจไทย โดยเน้นการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์
ด้วยนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจและขยายไปสู่เศรษฐกิจเชิงมหภาคของประเทศ บนพื้นฐานแนวคิดธุรกิจ “ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ”
และกลุ่มมิตรผลด�ำเนินการโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้

ผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
รายละเอียดผลการดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ

มูลค่า (ล้านบาท)

การสร้างมูลค่าเศรษฐกิจทางตรง (Direct economic value generated)
• รายได้ (Revenues)

58,066

การกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง
(Direct economic value distributed)
• ต้นทุนการด�ำเนินงาน (Operating costs)
• ค่าจ้างและผลประโยชน์ของพนักงาน (Employee wages and benefits)
• เงินที่ช�ำระแก่เจ้าของเงินทุน (Payments to providers of capital)
• เงินที่ช�ำระแก่รัฐ (Payments to government)
• การลงทุนในชุมชน (Community Investment)

48,702
3,391
5,014
28
17

มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม (Economic value retained)

914

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559 | กลุ่มมิตรผล
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ก�ำลังการผลิตจ�ำแนกตามโรงงานน�ำ้ ตาลภายในประเทศ ปี 2559 (G4-6)(G4-9)
ก�ำลังการหีบอ้อยแยกตามโรงงาน

49,000

40,000

ก�ำลังการผลิต ตัน/วัน

36,000

32,000

20,000

15,000

รวม 192,000 ตัน/วัน

ก�ำลังการผลิตน�้ำตาลแยกตามโรงงาน
นํ้าตาล
ทรายขาว
บริสุทธิ์*

อย

1,600

670

1,600

ก�ำลังการผลิต ตัน/วัน

2,000

850

0

รวม 6,720 ตัน/วัน

MPDC
โรงงาน
น�้ำตาลมิตรผล
ด่านช้าง
จ. สุพรรณบุรี

MPSB
โรงงาน
น�้ำตาลมิตรผล
สิงห์บุรี
จ. สิงห์บุรี

MPPK
โรงงาน
น�้ำตาลมิตรผล
ภูเขียว
จ. ชัยภูมิ

MPPV
โรงงาน
น�้ำตาลมิตรผล
ภูเวียง
จ. ขอนแก่น

MPKS
โรงงาน
น�้ำตาลมิตรผล
กาฬสินธุ์
จ. กาฬสินธุ์

MPPL
โรงงานน�้ำตาล
มิตรผลภูหลวง
จ. เลย

หมายเหตุ *ก�ำลังการผลิตของน�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ หมายถึง ก�ำลังการผลิตของน�้ำตาลทรายขาว, น�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ และน�้ำตาลทรายขาว
บริสุทธิ์พิเศษ
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สัดส่วนการตลาด และสัดส่วนผลิตภัณฑ์ทมี่ กี ารส่งออกต่างประเทศ (G4-8)
44%
จ�ำหน่ายในประเทศ

สัดส่วน
การตลาด

56%
ส่งออกต่างประเทศ

จ�ำนวน และสัดส่วนของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทที่ส่งออก
น�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์
และน�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์พิเศษ

น�้ำตาลดิบ

น�้ำตาลทรายขาว

10.10%

8.87%

77.66%

93,500 ตัน

82,100 ตัน

718,900 ตัน

สัดส่วนของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทที่ส่งออก แยกตามทวีป (G4-8)

เอเชีย

96.30%
0.00%
0.00%
0.00%
3.70%
0.00%

น�้ำตาลดิบ

93.84%
1.90%
1.37%
0.28%
0.17%
2.44%

น�้ำตาล
ทรายขาวบริสุทธิ์
และ
ทรายขาวบริสุทธิ์
พิเศษ

แอฟริกา

ออสเตรเลีย

กลุ่มน�้ำตาลพิเศษ

3.37%

31,200 ตัน
รวม 925,700 ตัน

100%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

น�้ำตาลทรายขาว

71.79%
23.09%
0.00%
0.04%
0.81%
4.27%

กลุ่มน�้ำตาลพิเศษ

ยุโรป

อเมริกาเหนือ

อื่นๆ

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559 | กลุ่มมิตรผล
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ห่วงโซ่มูลค่า (G4-12)

ไรออยของบริษัท
Corporate Farm

ไรออยของชาวไร
Farmer Farm

โรงงานนํ้าตาล
Sugar Mill
ผลพลอยไดจากกระบวนการผลิตนํ้าตาล
By Products Form Sugar Process

ชานออย
Bagasse

อุตสาหกรรมอ�นๆ

กากนํ้าตาล
Molasses

เชน ผงชูรส ซีอิ้ว
อาหารสัตว กรดน้ำสม และน้ำสกัดชีวภาพ

Other Industries
ขี้เถา
Ash

- Monosodium Glutamate (MSG)
- Soy Sauce
- Animal Feed
- Acetic Acid
- Bio Extract

ไฟฟาชีวมวล Bio Power

เอทานอล
Ethanol

วีแนส
Vinasse

Energy
Industry

การไฟฟาฝายผลิต
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)

20

อุตสาหกรรมพลังงาน
Energy Industry

Sugar
ผลิตภัณฑน้ำตาล
Sugar Products

น้ำทิ้ง
Waste Water

กากตะกอนหมอกรอง
Filter Cake
การบำบัดนํ้าเสีย
Waste Water
Treatment
ปุยอินทรีย
Organic Fertilizer

กาซชีวภาพ
Bio Gas

นํ้าที่ผานการบำบัด
Treated Water
รานคาชุมชนและบานเรือน
Community Store
and Household

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559 | กลุ่มมิตรผล
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ความภูมิใจของกลุ่มมิตรผล(G4-15)(G4-16)

เศรษฐกิจ
รางวัลโรงงานน้ำตาลดีเดน

โดยสำนักงานคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย
กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลโรงงานน้ำตาลดีเดนอันดับ 1
(บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ จำกัด)

รางวัลโรงงานน้ำตาลดีเดนอันดับ 2

(บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด)

รางวัลโรงงานน้ำตาลดีเดน

(บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (สาขามิตรภูเวียง),
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด,
บริษัท น้ำตาลสิงหบุรี จำกัด)

สิ่งแวดลอม
รางวัลดีเดนสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการ
ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมีการจัดการสภาพแวดลอมดีเดนประจำป พ.ศ.2559
(EIA Monitoring Awards 2016)

โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (สาขามิตรภูเวียง))

รางวัลออยรักษโลกประจำปพ.ศ. 2559

โดยสำนักงานคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย
กระทรวงอุตสาหกรรม
(บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด)
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ความยั่งยืน
Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2016
ประเภท Social Empowerment
ภายใตโครงการ “ชุมชนเขมแข็งดวยแรงผูพ กิ าร”
Community Enhancement through
the Collaboration of Disability
โดย Enterprise Asia
(กลุมมิตรผล)

Global CSR Leadership Award 2016
โดย World CSR Day
(กลุมมิตรผล)

รางวัลรายงานความยั่งยืน
ระดับดีเดน (Outstanding) ประจำปพ.ศ. 2559

โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และสถาบันไทยพัฒน
(กลุมมิตรผล)

สังคม
รางวัลสุดยอดนายจางดีเดนแหงประเทศไทย
ประจำปพ.ศ. 2559 หรือ The Best Employer 2016
โดยบริษัทเอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) จำกัด
(บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด)

รางวัล องคกรสนับสนุนงานดานคนพิการดีเดน
ประจำปพ.ศ. 2559

โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
(กลุมมิตรผล)

ประธานกรรมการกลุมมิตรผลเขารวมเปนหัวหนาทีม
ภาคเอกชนในคณะกรรมการสานพลังประชารัฐและ
เปนหัวหนาทีมภาคเอกชนสานพลังประชารัฐ คณะการพัฒนาการ
เกษตรสมัยใหม (D6)และคณะประชารัฐเพ�อสังคม (E6)
(กลุมมิตรผล)

ประธานกรรมการกลุมมิตรผลเขารวม
ภาคีสมาชิกขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ
(United Nations Global Compact: UNGC)

และเปน 1 ใน 15 องคกรสมาชิกผูรวมกอตั้งเครือขาย
โกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย
(Global Compact Network Thailand)
(กลุมมิตรผล)
รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559 | กลุ่มมิตรผล
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มาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ (G4-15)
นอกเหนือจากความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า กลุ่มมิตรผลยังใส่ใจ
ในทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้มั่นใจว่า ทุกผลิตผลภายใต้กลุ่มมิตรผลนั้นมีคุณภาพที่เทียบเท่าตามมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งมาตรฐาน
การผลิ ต และมาตรฐานเพื่ อ ความยั่ ง ยื น นอกจากนี้ ก ารบริ ห ารจั ด การในกระบวนการผลิ ต อย่ า งเข้ ม งวดของการผลิ ต น�้ ำ ตาล
ท�ำให้ผลิตภัณฑ์น�้ำตาลของมิตรผลสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล

การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labour Practice)

• มรท. 8001 ระบบมาตรฐานแรงงานไทย

ความรับผิดชอบต่อคุณภาพและผลิตภัณฑ์ (Quality & Product Responsibility)
•
•
•
•
•
•

ISO 9001:2008 มาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ISO 22000 มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
GMP & HACCP หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร และการจัดการด้านการควบคุมกระบวนการผลิต
FSSC 22000 ระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยส�ำหรับการผลิตอาหาร
ISO/IEC 17025 การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ
Halal & Kosher มาตรฐานอาหารฮาลาลและมาตรฐานอาหารยิว

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety, Occupational Health and Environment)
• OHSAS 18001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• ISO 14001:2004 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
• Green System จากโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว กระทรวงอุตสาหกรรม

มาตรฐานความยั่งยืนของธุรกิจ (Sustainability)
•
•
•
•
•
•
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มาตรฐานการผลิตเพื่อความยั่งยืนอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาล หรือ บองซูโคร (Bonsucro Production Standard)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก.9999 เล่ม 1-2556)
ฉลากลดคาร์บอน (Carbon Reduction Label)
มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการต่อสังคม (CSR-DIW), กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
มอก. 26000 – 2553 แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนส�ำหรับธุรกิจตามกรอบงานของสหประชาชาติ
(UN Guiding Principles on Business and Human Rights – UNGP)

โครงสร้างการถือหุ้น
องค์ประกอบของกลุ่มมิตรผลประกอบธุรกิจทั้งหมด 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจน�้ำตาล, กลุ่มธุรกิจส่งเสริมและพัฒนาอ้อย, กลุ่ม
ธุรกิจพลังงาน, กลุ่มธุรกิจด้านการลงทุนการค้า และกลุ่มธุรกิจวัสดุทดแทนไม้และธุรกิจใหม่
โดยกลุ่มมิตรผล ได้เข้าร่วมลงทุนกับกิจการอื่นๆ ที่เป็นบริษัทย่อย และบริษัทร่วม เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของกลุ่มมิตรผล
ตามที่ระบุในโครงสร้างการถือหุ้น ซึ่งระบุไว้ดังต่อไปนี้

กลุ่มมิตรผล Mitr Phol Group

ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้
Wood Substitute
Material Business
Panel Plus
Panel Plus MDF
Panel Decor

ธุรกิจขนส่ง
Logistics Business
United Standard
Terminal
MP Warehouse
AawThai
Warehouse

ธุรกิจพลังงาน
Energy Business
MP Energy
Renewable
Power
MP Bio-Power
(Dan Chang)
MP Bio-Power
MP Bio-Power
(Kalasin)
MP Bio-Power
(Phu Laung)
Guangxi Funan
Bio
Guangxi Ningming
Bio
MP Bio-Power
(Kuchinarai)
MP Chusak
Bio-Power
Power Prospect
Panel Bio-Power

Ethanol &
Others
MP Bio-Fuel
Ratchasima
Green Energy
MP ESCO
MP Bio-Fuel
(Kuchinarai)
MP Specialty
Biotech

Associates
Maesod Clean
Energy

ธุรกิจนํ้าตาล
ในประเทศ
Thai Sugar
Business
Mitr Phol RDI
Pacific Sugar
Rai Dan Chang
Rai E-san
United Farmers
& Industry
Mitr Kalasin
Sugar
Mitr Phuviang
Sugar
Sugar
Excellence
MP Particle
Board
Singburi Sugar

ธุรกิจนํ้าตาล
ประเทศจีน
China Sugar
Business
Guangxi
Chongzuo
Guangxi
Tuolu
Guangxi
Ningming
Guangxi
Haitang
Guangxi
Funan
Guangxi Funan
Refined

ธุรกิจนํ้าตาล
อาเซียน
ASEAN
Business
Mitr Lao Sugar
Angkor Sugar

ธุรกิจน�้ำตาล
ออสเตรเลีย
Australia Business
MP Australia
Holdings
MP Australia
Investment

ธุรกิจปุ๋ย
Fertilizer Business
Productivity Plus
Guangxi East
Asia Sak Siam
Fertilizer
Savahn Fertilizer

MSF Sugar
ธุรกิจอื่นๆ
Other Business
MP Treasury
Center
MP USA Holdings
MP International
Holdings

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 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 8488 เว็บไซต์ http://www.mitrphol.com(G4-5)(G4-7)
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การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (G4-34)
กลุ่มมิตรผลให้ความส�ำคัญต่อการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมถึงการปฏิบัติต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดถือเป็นหนึ่งในปรัชญาองค์กรเสมอมา
โดยกลุ่มมิตรผลก�ำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร ซึ่งแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการ
บริษัท ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 13 ท่าน มีหน้าที่ก�ำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบาย แนวปฏิบัติ
และระบบควบคุมภายใน รวมถึงการก�ำกับ ติดตาม และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดการเติบโตเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่มมิตรผลจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง เพื่อรับทราบการด�ำเนินงานตามนโยบายและ
ผลการด�ำเนินงานของกิจการ ตลอดจนพิจารณาเรือ่ งส�ำคัญของบริษทั ทีน่ ำ� เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร รวมถึงการจัดให้มกี ารประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อรายงานผลการด�ำเนินงานและแผนการด�ำเนินการต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
ส�ำหรับคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารจ�ำนวน 8 ท่าน ซึ่งเป็นผู้น�ำในแต่ละส่วนงาน ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต
การตลาด และการเงิน โดยรับหน้าที่ในการวางแผนและบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบายต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการท�ำหน้าที่ตัดสินใจในการด�ำเนินงานของกลุ่มมิตรผล รวมถึงวิเคราะห์ กลั่นกรองและน�ำเสนอ
เรื่องส�ำคัญต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัท
(ประธานกรรมการบริษัท)
คณะกรรมการพัฒนาองค์กร
และก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการทีป่ รึกษาโครงการ
พัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืน

- ส�ำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
- ส�ำนักงานตรวจสอบ
- ส�ำนักงานกฎหมาย
- ด้านโครงการร่วมทุน
และการค้าระหว่างประเทศ
- สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
- ศูนย์นวัตกรรมกลุ่มมิตรผล

คณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

กลุ่มงานทรัพยากร
บุคคลและบริหาร
สายงานองค์กรสัมพันธ์
และบริหารองค์กรเพือ่ ความยัง่ ยืน

กลุ่มธุรกิจ
กลุ่มงานอ้อย

กลุ่มธุรกิจ
กลุ่มงานการผลิต
และการตลาด

กลุ่มธุรกิจ
ประเทศจีน

กลุ่มงานอ้อย

กลุ่มงานโรงงาน

ธุรกิจน�้ำตาล

กลุ่มงานพัฒนา
และจัดการด้านอ้อย

กลุ่มงานการตลาด

ธุรกิจไฟฟ้า

สายงานวิศวกรรม
และประกันคุณภาพ

กลุ่มงานการเงิน

กลุ่มธุรกิจประเทศ
ออสเตรเลียและ
สปป.ลาว

กลุ่มธุรกิจ
พลังงาน

กลุ่มธุรกิจ
วัสดุทดแทนไม้
และธุรกิจใหม่

MSF
(Australia)

ธุรกิจเอทานอล

ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้

บริษทั น�ำ้ ตาลมิตรลาว
จ�ำกัด

ธุรกิจไฟฟ้า

ธุรกิจใหม่

ธุรกิจ
Alternative Power
ธุรกิจ
Bio Chemical
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ทั้งนี้การก�ำกับดูแลให้กลุ่มมิตรผลสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้น กลุ่มมิตรผลให้ความส�ำคัญในเรื่องของการสร้างวัฒนธรรม
องค์กร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติงานโดยตั้งมั่นอยู่ในความเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยกลุ่มมิตรผล
มีหน่วยงานธรรมาภิบาลท�ำหน้าทีส่ ง่ เสริมและสร้างความตระหนักให้เกิดการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ ง และจัดให้มกี ารทบทวน
และปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือเรียกว่า “จรรณยาบรรณมิตรผล” เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อองค์กรและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในการด�ำเนินธุรกิจอยู่เสมอ รวมถึงมีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกคนผ่านช่องทางต่างๆ
อีกทัง้ กลุม่ มิตรผลเปิดโอกาสให้มกี ารแจ้งเบาะแสหรือแจ้งการร้องเรียนเกีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าที่ หรือการกระท�ำต่างๆ ที่ไม่เหมาะสม
เกี่ยวกับจรรณยาบรรณ ผ่านช่องทางการร้องเรียนที่ก�ำหนด ซึ่งมีกระบวนการตรวจสอบที่เป็นระบบ โดยมีหน่วยงานธรรมาภิบาล
ท�ำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่รวบรวมและด�ำเนินการรับข้อร้องเรียนให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ เรื่องการร้องเรียนต่อไป ซึ่งพนักงาน
มิตรผลสามารถแจ้งเบาะแสหรือแจ้งการร้องเรียนผ่านช่องทางตามขั้นตอนด�ำเนินการเมื่อพบข้อร้องเรียน ดังนี้

ขั้นตอนดําเนินการเมื่อพบการรองเรียน
ขั้นตอนดําเนินการเมื่อพบการรองเรียน
ชองทางการรองเรียน
ผูรับเรื่องการรองเรียน
ลายลักษณอักษรชอหรืงทางการร
อวาจา : องเรียน
ผูรับเรื่องการรองเรียน
ลายลักษณอักษร หรือวาจา :

o เว็บไซตภายใน Mymitrphol
o เว็บไซตภายนอก
o เว็www.mitrphol.com
บไซตภายใน Mymitrphol
o เว็บไซตภายนอก www.mitrphol.com
o กรรมการบริษัท / ผูบริหาร /
ผูบังคับบัญชา
านไววางใจษัท / ผูบริหาร /
o ที่ทกรรมการบริ
ผูบังคับบัญชา ที่ทานไววางใจ
o หนวยงานธรรมาภิบาล /
o จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail)
กลุ  ม งานทรัoพ ยากรบุ
ค คลและ บาล /
หนวยงานธรรมาภิ
cg@mitrphol.com
o จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail)
บริหาร / สํานักงานตรวจสอบ
กลุ  ม งานทรั พ ยากรบุ ค คลและ
cg@mitrphol.com
บริหาร / สํานักงานตรวจสอบ
* ผูร บั เรือ่ งรองเรียนแจงไปยังหนวยงาน
ธรรมาภิบาล * ผูร บั เรือ่ งรองเรียนแจงไปยังหนวยงาน
ธรรมาภิบาล
o จดหมายไปรษณีย
o ชองทางอื่นใดที
o ่เหมาะสมและสะดวกต
จดหมายไปรษณีย อ
ผูรองเรียน o ชองทางอื่นใดที่เหมาะสมและสะดวกตอ
ผูรองเรียน
* ผูรองเรียน จะระบุชื่อและชองทางการ
ติดตอในการแจงเรื* ่อผูงรรองเรียน หรื
อไมกช็ไื่อดและชองทางการ
จะระบุ
ติดตอในการแจงเรื่องรองเรียน หรือไมก็ได

ขั้นตอนดําเนินการ
ขั้นตอนดําเน

1. ผูรองเรียนดําเนินการการรองเร
1. ผูรองเรียนดํา
2. หนวยงานธรรมาภิบาล ตอบรับ
และประสานงาน
ไปยัวยงานธรร
งหนวยงา
2. หน
กรณี ไดรับแจงเกีและประสานงา
่ยวกับการกระ
ไปยังกลุมงานทรัพกรณี
ยากรบุ
ไดครับคลแ
แจ
ไปยั
ง
กลุ

ม
งานท
กรณี ไดรับแจงเกี่ยวกับการกระ
เรื่องไปยังสํานักงานตรวจสอบ
กรณี ไดรับแจ
เรื่องไปยังสําน
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ พิจ
กรณีพบวา3.1
มีมูลคณะกรรมกา
ความจริง หรือ

พบวาง หม
กรณีพบวา ไมมมี กรณี
ลู ความจริ
หนวยงานทีร่ บั ผิดกรณี
ชอบ พจากนั
บวา น้ ไมห
กลับผูรองเรียน หนวยงานทีร่ บั
กลับผูรองเรียน
3.2 คณะสอบสวน รายงานผลสอบ
สอบสวน 3.2 คณะสอบสวน
สอบสวน

4.1 สํานักงานตรวจสอบ เมือ่ สิน้ ส
หนวยงานธรรมาภิ
อ่ แจงผ
4.1 สํบาาลนักเพืงานตร
หนวยงานธรรม
4.2 กลุมงานทรัพยากรบุ
คคล แ
การรองเรียนมี
จริง คณพ
4.2ความผิ
กลุมดงานทรั
และบริหาร เพือ่ พิการร
จารณากํ
องเรีายหนด
นมีค
และบริหาร เพ
5. หนวยงานธรรมาภิบาล แจงผ
5. หนวยงานธรร

** กรณี ผูรองเรียนมีการเปดเผยชื่อใ

** กรณี ผูรองเร

60
60

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559 | กลุ่มมิตรผล

27

นน
ขัขั้น้นตอนดํ
ตอนดําาเนิ
เนินนการ
การ

องเรี
องเรียยนน
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การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
ในปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรต่างๆ มากมาย และมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาต่อ
ความมั่นคงและยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว กลุ่มมิตรผลจึงมีนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อยับยั้งปัญหาการทุจริตที่อาจ
เกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ โดยได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติที่ส�ำคัญ ดังนี้
• กลุ่มมิตรผลมีการประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชัน รวมถึงส่งเสริมให้มีระบบติดตามและตรวจสอบ
การด�ำเนินงาน การสร้างความตระหนักรู้ และส่งเสริม
ให้พนักงานต่อต้านการทุจริต โดยผ่านกลไกต่างๆ เช่น การ
จัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องการก�ำกับดูแลกิจการ การก�ำหนด
กฎหรื อ ระเบี ย บปฏิ บั ติ ใ นกิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ มี โ อกาสเกิ ด
การทุจริต ก�ำหนดช่องทางการร้องเรียนและรับข้อเสนอแนะ
เพื่อแจ้งเบาะแส หรือรายงานการละเมิดหรือฝ่าฝืนนโยบาย
ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ของบริ ษั ท ฯ โดยไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ
ผู้รายงาน รวมถึงสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตให้กับ
องค์กรอื่นที่ท�ำธุรกิจร่วมกัน
• ในกรณีที่มีการทุจริตเกิดขึ้น ให้มีการสอบสวนอย่างเป็น
ระบบตามแนวปฏิบัติ เรื่องการร้องเรียน เพื่อหาข้อเท็จจริง
โดยให้เป็นไปตามระเบียบของบริษทั ฯ ตลอดจนด�ำเนินการ
ตามกฎหมายโดยเคร่ ง ครั ด ทั้ ง นี้ บริษัทฯ จะปฏิ บั ติ ต ่ อ
ผู้ถูกสอบสวนอย่างเป็นธรรม ภายใต้มาตรการคุ้มครองและ
รักษาความลับ และเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน
• กลุ ่ ม มิ ต รผลมี ก ารรวบรวมแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี และมี ก าร
ทบทวนให้มีความเป็นปัจจุบันอย่างสม�่ำเสมอ เหมาะสมต่อ
สภาพแวดล้อมในการด�ำเนินธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป โดยเรียกว่า
“จรรณยาบรรณมิตรผล” เพื่อให้บุคลากรมิตรผลให้เป็น
แนวทางในการปฏิบตั งิ านได้อย่างเหมาะสม เช่น แนวทางเรือ่ ง
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การใช้สิทธิทางการเมือง
เป็นต้น

• กลุม่ มิตรผลไม่สนับสนุนและการรับหรือให้ของขวัญ ทรัพย์สนิ
การเลี้ยงรับรอง การอ�ำนวยความสะดวก หรือผลประโยชน์
อื่นใด ที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจ หรือน�ำมาซึ่งการตัดสินใจที่
ไม่ชอบธรรม การติดสินบน การแสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบ
และได้ก�ำหนดเป็นแนวปฏิบัติ เรื่อง การรับหรือให้ของขวัญ
การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่นใดขึ้นและประกาศใช้
โดยทั่วกัน
• บุ ค ลากรมิ ต รผลต้ อ งหลี ก เลี่ ย งการรั บ หรื อ ให้ ข องขวั ญ
ทรัพย์สิน การเลี้ยงรับรอง การอ�ำนวยความสะดวก หรือ
ประโยชน์อื่นใด ต่อหน่วยงานหรือบุคคลทั้งภายในและ
ภายนอก ที่ประเมินแล้วเกินกว่าการแสดงความสัมพันธ์
ตามปกติ ห รื อ มี มู ล ค่ า เกิ น ความเหมาะสมตามเทศกาล
ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี ข องท้ อ งถิ่ น และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง กรณีที่เป็นการรับที่ ไม่เหมาะสมหรือไม่แน่ใจ
ในมูลค่า ให้ท�ำการส่งคืนแก่ผู้ ให้ หรือน�ำส่งไปยังหน่วยงาน
ธุรการในพื้นที่ เพื่อท�ำการรวบรวมและน�ำไปบริจาคเพื่อการ
กุศลหรือสาธารณประโยชน์ตามความเหมาะสม
• ห้ามไม่ให้บุคลากรมิตรผล รวมถึงเครือญาติและพวกพ้อง
มี ก ารเรี ย กรั บ ของขวั ญ ทรั พ ย์ สิ น การเลี้ ย งรั บ รอง
การอ�ำนวยความสะดวก หรือประโยชน์อนื่ ใดจากลูกค้า คูค่ า้
ผู ้ รั บ เหมา หรื อ ผู ้ ที่ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
เพราะอาจก่อให้เกิดแรงจูงใจ หรือน�ำมาซึ่งการตัดสินใจ
ที่ไม่ชอบธรรม
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ในปีพ.ศ. 2559 กลุม่ มิตรผลได้สอื่ สารเรือ่ งก�ำกับดูแลกิจการ
ให้กับพนักงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น วารสารมิตรสัมพันธ์
ป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้งภายในพื้นที่ของกลุ่มมิตรผล และ
บริษัทฯ ในเครือ เพื่อสร้างความตระหนักและเห็นความส�ำคัญ
ต่อการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น
นอกจากนี้ กลุ่มมิตรผลได้เตรียมความพร้อมในการเข้า
ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action

Coalition against Corruption: CAC) ของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors
Association หรือ IOD) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง
การมีส่วนรวมของภาคเอกชนไทยในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์ รั ป ชั น และเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมรณรงค์ ต ่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั น
ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) อันเป็น
กิจกรรมที่กลุ่มมิตรผลเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อร่วมแสดง
พลังแห่งความมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี พร้อมยืนหยัดที่จะต่อสู้กับคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

รวมถึงกลุ่มมิตรผลเข้าร่วมเป็น 1 ในองค์กร “เครือข่ายอนาคตไทย” ซึ่งได้มีการเปิดตัวโครงการ “อย่าให้ ใครว่าไทย” เพื่อรณรงค์
ให้คนมิตรผล เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างและพัฒนาของชุมชนและสังคมไทย ไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับรากฐานของความ
คิด ค่านิยม และพฤติกรรมใน 4 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ผ่านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ เครือข่าย
โซเชียลมีเดีย ตลอดจนกิจกรรมรณรงค์และโครงการต่างๆ ที่แต่ละองค์กรเครือข่ายได้สร้างสรรค์ขึ้น
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การบริหารความเสี่ยง
กลุ่มมิตรผลได้ ให้ความส�ำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงในทุกมิติ และจัดให้มีการทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยง โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นทุกปี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความมั่นคงเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มมิตรผล
และสอดคล้องตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งกลุ่มมิตรผลได้ก�ำหนดนโยบายบริหาร
ความเสี่ยงที่เป็นไปอย่างสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน และแผนงานโครงการ รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของกลุ่มมิตรผล โดยมีหลักส�ำคัญในการปฏิบัติ ดังนี้
1. รั ก ษาสมดุ ล ระหว่ า งระดั บ ความเสี่ ย ง (Risk) และ
ผลตอบแทน (Return) เพื่อให้มั่นใจถึงการบรรลุตาม
เป้าหมายจากการด�ำเนินธุรกิจ ความคาดหวังของผูม้ สี ว่ น
ได้เสีย และประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้ความเสี่ยง
ในระดับที่ยอมรับได้

กลุ ่ ม มิ ต รผลได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
(Risk Management Committee) โดยมอบหมายหน้าที่ส�ำคัญ
อาทิ ก�ำหนดนโยบายแนวทางและวิธีปฏิบัติ การก�ำกับดูแล
รวมถึงทบทวนแนวปฏิบตั เิ พือ่ น�ำมาปรับปรุงการบริหารความเสีย่ ง
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เป็นต้น

2. กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจต้องสอดคล้องกับระดับความ
เสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณายอมรับได้

ในการบริหารความเสี่ยงกลุ่มมิตรผลได้ ใช้กรอบการบริหาร
ความเสี่ยงสากล คือ COSO Enterprise Risk Management
– Integrated Framework มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการทั่วทั้งองค์กร ซึ่งมีการน�ำองค์ประกอบที่เกี่ยวโยงกัน อาทิ
การก�ำหนดวัตถุประสงค์ การระบุเหตุการณ์ การประเมินความเสีย่ ง
การตอบสนองต่อความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม และการติดตาม
ประเมินผล ภายใต้สภาพแวดล้อมภายในองค์กร สารสนเทศ
และการสื่ อ สาร มาจั ด ท� ำ Risk Profile เพื่ อ ประเมิ น
ความเสี่ยงของธุรกิจทุกปี โดยภาพรวมองค์ประกอบสามารถ
แสดงความสัมพันธ์ ในการด�ำเนินงาน ดังนี้

3. การบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมส�ำคัญของ
องค์กร ที่จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลโดยผู้บริหารและพนักงานทุกคน
4. ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
และกลยุ ท ธ์ ข องกลุ ่ ม มิ ต รผลจะต้ อ งได้ รั บ การจั ด การ
อย่างทันเวลาและต่อเนื่อง 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
คณะกรรมการบริ ษั ท และฝ่ า ยจั ด การยอมรั บ ได้
ทั้งนี้ ต้องมีการพิจารณาความเหมาะสมของต้นทุน
และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นควบคู่กันไปด้วย
4.4 ต้ อ งมี ก ารติ ด ตามและรายงานความเสี่ ย งอย่ า ง
สม�่ำเสมอ เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงของ
กลุ่มมิตรผล ได้เหมาะสมและทันเวลา

COSO Enterprise Risk Management - Integrated Framework
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การมีส่วนร่วมต่อผู้มีส่วนได้เสีย (G4-24) (G4-25)
กลุ ่ ม มิ ต รผลเชื่ อ มั่ น ว่ า การมี ส ่ ว นร่ ว มกั บ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย เป็ น องค์ ป ระกอบส�ำ คั ญ ที่ จ ะช่ ว ยสร้ า งรากฐานสู ่ ก ารเป็ น องค์ ก ร
แห่งความยั่งยืน โดยในปีพ.ศ.2559 กลุ่มมิตรผลได้สานสัมพันธ์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลาย และด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ตลอดทั้งปี พร้อมทั้งส�ำรวจเพื่อศึกษาความต้องการ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อกังวลที่ส�ำคัญ เพื่อน�ำมาปรับปรุงพัฒนา
การด�ำเนินงานของกลุ่มมิตรผลต่อไป
ซึ่ ง กลุ ่ ม มิ ต รผลได้ ร ะบุ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย และจั ด ล�ำดั บ ความส� ำ คั ญ ออกเป็ น 7 กลุ ่ ม อั น ได้ แ ก่ พนั ก งาน ผู ้ ถื อ หุ ้ น /ผู ้ ล งทุ น
คู ่ ค ้ า ลู ก ค้ า /ผู ้ บ ริ โ ภค เกษตรกรชาวไร่ อ ้ อ ย ภาครั ฐ และองค์ ก รภาคประชาสั ง คม ชุ ม ชน โดยมี ก ารก� ำ หนดกระบวนการ
สื่อสาร/หน่วยงานรับผิดชอบที่ร่วมสื่อสารผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้รับทราบข้อกังวลที่ส�ำคัญ และน�ำไปสู่แนวทางการตอบสนอง
เพื่อสร้างการยอมรับแก่ผู้มีส่วนได้เสียส�ำคัญ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(G4-24)

กลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย

(G4-26)

กระบวนการสื่อสาร

พนักงาน

1. แบบส�ำรวจ
ความพึงพอใจ
ของพนักงาน

ความถี่
ปีละครั้ง

ความคาดหวัง /
ข้อกังวลของ(G4-27)
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
1. ทรัพยากรต่างๆ
ที่ใช้ ในการท�ำงาน
มีเพียงพอและ
เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน
2. สามารถรับทราบ
ข่าวสารเกี่ยวกับ
องค์กรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

การตอบสนอง

(G4-27)

• ส�ำรวจและวิเคราะห์ความจ�ำเป็นของ
พนักงาน สื่อสาร สร้างความเข้าใจ
แนวปฏิบัติในการใช้งานและขั้นตอน
การขอใช้อุปกรณ์ และทรัพยากร
พร้อมเสนอ และจัดเตรียม ตรวจสอบ
สภาพ และประสิทธิภาพ ของอุปกรณ์
และทรัพยากรให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
• ปรับปรุงช่องทางการสือ่ สาร โดยเฉพาะ
การสือ่ สารระหว่างผูบ้ ริหารในระดับต่างๆ
และพนักงาน เช่น Town Hall (CEO /
COO และพนักงาน), COO Talk (COO
และพนักงาน), HR Talk / HR Site Visit
(HR และพนักงาน), Morning Talk,
Small group (หัวหน้างาน และพนักงาน),
CEO SEE YOU (CEO
พบพนักงานใหม่), CEO Official
(ช่องทางการสื่อสารของพนักงาน
Generation Y กับ CEO)
• พัฒนาทักษะการสื่อสารของผู้บริหาร
เช่น ทักษะของหัวหน้างาน เรื่องการ
สื่อสารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ บทบาท
ของการเป็นหัวหน้างานที่ดี
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(G4-24)

กลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย

(G4-26)

กระบวนการสื่อสาร

ความถี่

ความคาดหวัง /
ข้อกังวลของ(G4-27)
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

(G4-27)

การตอบสนอง

• ปรับปรุงบอร์ดประชาสัมพันธ์ ให้น่าสนใจ
และครอบคลุมในพื้นที่ อัพเดทข้อมูล
ข่าวสารให้กับพนักงาน
• พัฒนาระบบการสื่อสารภายใน เช่น
พัฒนาระบบเสียงตามสาย ให้ครอบคลุม
ทุกจุด ทุกพื้นที่ ทุกกะการท�ำงาน
ในโรงงาน, จัดกลุ่มการส่งข่าวตามเนื้อหา
ที่ต้องการสื่อสารประจ�ำวันและ
ให้พนักงานทราบผ่านทาง Internal PR
3. ได้รับค่าตอบแทน
• สื่อสารสร้างความเข้าใจในรูปแบบที่
เหมาะสมกับต�ำแหน่ง
เข้าใจง่าย เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ค่าจ้าง
ความรับผิดชอบ
ค่าตอบแทน และสวัสดิการ ของ
ของพนักงาน และ
กลุ่มมิตรผลให้ผู้บริหารและพนักงาน
ได้รับสวัสดิการที่ดี
รับทราบ
• บริหารค่าตอบแทนตามทักษะ
ความสามารถของพนักงาน
(Skill Based Pay) วิเคราะห์ทบทวน
ค่าตอบแทน โดยการศึกษาเปรียบเทียบ
ข้อมูลค่าตอบแทนจากภายในและภายนอก
ในธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน และสื่อสารให้
พนักงานรับทราบ
• ปรับปรุงสวัสดิการเพื่อให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ ในปัจจุบัน พร้อมทั้ง
เปรียบเทียบข้อมูล และแนวทางการให้
สวัสดิการกับบริษัทชั้นน�ำ เช่น จัดท�ำ
คู่สัญญาร้านค้า โรงพยาบาล ร้านอาหาร
ธนาคาร ให้พนักงานได้รับสิทธิพิเศษ,
จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจ ส่งเสริม
และพัฒนาสร้างความรู้ ให้กับพนักงาน
ปลูกฝังการใช้ชีวิตอย่างไรให้ปลอดหนี้
4. การยกย่องชมเชย
ในผลงาน

• จัดกิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน
โครงการ Management walk to
cheer / Best Practice Celebration /
กิจกรรม Show & Share
รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559 | กลุ่มมิตรผล
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(G4-24)

กลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย

(G4-26)

กระบวนการสื่อสาร

ความถี่

ความคาดหวัง /
ข้อกังวลของ(G4-27)
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

(G4-27)

การตอบสนอง

• จัดโครงการ / Campaign ส่งเสริม
การสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน และ
ลูกน้อง เช่น กิจกรรมวันเกิดให้กับ
พนักงาน, โครงการ Mitr Phol The Idol
เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างบรรยากาศ
การยกย่องชมเชยในองค์กร
5. การประเมินผล
• ชี้แจงและให้ความรู้ เรื่องการประเมิน
การปฏิบัติงาน
ผลการปฏิบัติงาน การก�ำหนดเป้าหมาย
อย่างเป็นธรรม
HR เข้าไปร่วมจัดท�ำ KPI Setting
และมีโอกาสก้าวหน้า
Alignment และส่งเสริมให้การท�ำ
ในการท�ำงาน
Performance Feedback เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจ และความยุติธรรรม
• จัดกิจกรรม HR Briefing : HR พบปะ
พนักงาน โดย HR สื่อสารกลยุทธ์
นโยบายในการบริหารงานบุคคล
กลุม่ มิตรผล และสวัสดิการทีม่ กี ารปรับปรุง
รวมทั้งเป็นช่องทางในการเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นจากพนักงานในเรื่องต่างๆ
• ชี้แจงระบบ Career Management
ให้พนักงานแต่ละกลุ่มงานรับทราบ
โดยแบ่งชี้แจงเป็นกลุ่มย่อยตามกลุ่มงาน
และระดับพนักงาน
• จัดอบรม HR for non HR ให้
กลุ่มหัวหน้าให้มีความเข้าใจในการ
บริหารงานบุคคล การสอนงาน และ
การเป็นแบบอย่างที่ดี
• พัฒนาระบบการสรรหาจากภายใน
(Internal Recruitment) โดยเป็นการ
เปิดโอกาสให้กับพนักงานภายในองค์กร
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(G4-24)

ผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุน

กลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย

(G4-26)

กระบวนการสื่อสาร

ความถี่

1. จัดประชุมเพื่อ
สื่อสารข้อมูล
ให้ผู้ถือหุ้นและ
ผู้ลงทุน

ปีละครั้ง

2. รายงานข้อมูล
ผลการด�ำเนินงาน
ผ่านรายงาน
ประจ�ำปี หรือ
รายงานความยัง่ ยืน
ของกลุ่มมิตรผล

ปีละครั้ง

ความคาดหวัง /
ข้อกังวลของ(G4-27)
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

(G4-27)

การตอบสนอง

1. การพัฒนาศักยภาพ
ของธุรกิจ

• วางแผนการพัฒนาและลงทุนทางธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง และโปร่งใส

2. การบริหารงาน
อย่างโปร่งใส
มีธรรมาภิบาลที่ดี

• มีแผนการบริหารความเสี่ยง
และการบริหารจัดการธุรกิจอย่างรัดกุม

3. ผลประกอบการดี
ให้ผลตอบแทน
คุ้มค่ากับการลงทุน

• เผยแพร่การด�ำเนินงานพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผ่านการจัดท�ำรายงานความยัง่ ยืนขององค์กร

• รายงานผลการด�ำเนินงานแก่ผู้ถือหุ้น

4. มีการบริหารความเสีย่ ง
ของการด�ำเนินธุรกิจ

คูค่ า้

5. ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
ในการด�ำเนินธุรกิจ

1. การเยี่ยมชมและ
ตรวจประเมิน
สถานประกอบการ
ส�ำหรับคู่ค้าที่
เกี่ยวข้องกับ
Food safety
เช่น บรรจุภัณฑ์
และสารเคมีใน
กระบวนการผลิต

ปีละ 1 ครั้ง 1. ทราบข้อตกลงที่
ชัดเจนในการด�ำเนิน
ธุรกิจร่วมกับ
กลุ่มมิตรผล

• แจ้งข้อตกลงคุณธรรมคู่ค้ามิตรผล
ให้คู่ค้ารับทราบ และก�ำหนดให้คู่ค้า
ลงนามรับทราบและปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด

2. ลด Non Conformance • เยี่ยมชมหรือตรวจประเมินคู่ค้าอย่าง
Report (NCR) และ
ยุติธรรม พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์
พัฒนาการด�ำเนินธุรกิจ
ให้ข้อมูลและค�ำแนะน�ำตามความเป็นจริง
อย่างยั่งยืนร่วมกัน
โดยมีการให้คะแนนตาม check list
ในแบบฟอร์มมาตรฐานของกลุ่มมิตรผล
2. การฝึกอบรม /
ทุกครั้ง
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ข้อแก้ไข
กระบวนการ
ก่อนขึน้ ระบบ
ปรับปรุง กลับแก่คู่ค้า เพื่อน�ำไปสู่การ
การทดสอบระบบ หรือพัฒนา
พัฒนาเป็นคู่ค้าที่มีมาตรฐานและ
ก่อนใช้งานจริง
ระบบใหม่
พัฒนาเป็นพันธมิตรทีย่ งั่ ยืนกับกลุม่ มิตรผล
User Acceptance ที่เกี่ยวข้อง
Test (UAT)
กับคู่ค้า
ท�ำร่วมกับคู่ค้า
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(G4-24)

กลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย

(G4-26)

กระบวนการสื่อสาร

3. แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
คู่ค้า Mitr Phol
Procurement
System
(MPS – on web)
4. ระบบ Mitr Phol
Procurement
System
(MPS – on web)

ความถี่

ความคาดหวัง /
ข้อกังวลของ(G4-27)
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ปีละ 1 ครั้ง 3. ทราบและเข้าใจ
การใช้งานระบบ
จัดซื้อร่วมกัน
เพื่อให้สามารถ
ท�ำงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและ
เกิดความพึงพอใจ
ตลอดเวลา

(G4-27)

การตอบสนอง

• ฝึกอบรม / User Acceptance Test
(UAT) พร้อมวัตถุประสงค์ และให้คู่มือ
แก่คู่ค้ารับทราบ เพื่อให้คู่ค้าได้ศึกษา
ข้อมูลเบื้องต้นก่อนวันฝึกอบรม และ
หลังจากฝึกอบรมแล้ว จะให้คู่ค้าประเมิน
ความพึงพอใจในการฝึกอบรม หรือ
ความพึงพอใจในการใช้งานในระบบ
ที่พัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อน�ำมาใช้ปรับปรุง
ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

4. การได้เป็นคู่ค้า
• ประเมินผลคู่ค้าอย่างโปร่งใสและ
(Approved Vendor
เป็นธรรม มีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน
List, AVL) ที่มี
และมีการแจ้งผลประเมินไปยังคู่ค้า
ศักยภาพ และ
ให้รับทราบ
พัฒนาเป็นพันธมิตร
กับมิตรผล สามารถท�ำ
ยอดขายได้เพิ่มขึ้น
5. ได้รับทราบข้อมูล
• ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมการใช้งานระบบ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ MPS เพื่อให้คู่ค้ารับทราบ และเข้าใช้งาน
จากฝ่ายจัดซื้อมิตรผล
ได้เต็มรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถเสนอราคา
มีการจัดท�ำแบบประเมินความพึงพอใจ
ตรวจสอบใบสั่งซื้อ
ในการใช้งานระบบ MPS เพื่อน�ำมา
และสถานะใบสั่งซื้อ
ปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลผู้ขาย
แบบ real time เพือ่ ให้
การบริหารจัดการ
ได้รวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
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(G4-24)

ลูกค้าและผูบ้ ริโภค

กลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย

(G4-26)

กระบวนการสื่อสาร

ความถี่

1. ศูนย์รบั ข้อร้องเรียน

ทุกวัน

2. การส�ำรวจ
ความพึงพอใจ
ของลูกค้า

ปีละครั้ง

ความคาดหวัง /
ข้อกังวลของ(G4-27)
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
1. ได้รับผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ มีบริการทีด่ ี
และมีความปลอดภัย
ด้านสุขภาพในการ
บริโภค
2. มีผลิตภัณฑ์
ที่หลากหลาย
สามารถตอบสนอง
ความต้องการได้

(G4-27)

การตอบสนอง

• สื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ผ่าน
ฉลากผลิตภัณฑ์
• ด�ำเนินการผลิตตามมาตรฐานสากล
• จัดท�ำสื่อ/กิจกรรมต่างๆ
เพื่อสร้างความเข้าใจในผลิตภัณฑ์
และสร้างความมั่นใจในการบริโภค
• มีผลิตภัณฑ์ ใหม่ เพือ่ รองรับความต้องการ
ของลูกค้าแต่ละกลุ่ม เช่น มีผลิตภัณฑ์
น�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ชนิดซอง
ขนาด 4 กรัม ส�ำหรับลูกค้าทีม่ คี วามห่วงใย
ด้านสุขภาพ

เกษตรกรชาวไร่ออ้ ย

1. วารสารมิตรชาวไร่

ทุก 2 เดือน 1. ราคารับซื้อผลผลิตสูง • แจ้งราคารับซื้อล่วงหน้ากับเกษตรกร
และเป็นธรรม
ชาวไร่อ้อย
2. การประชุมเกษตรกร ทุกเดือน
ชาวไร่อ้อย
2. การเพิ่มผลผลิตและ • มีเจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากรด้านอ้อยและ
คุณภาพผลผลิต
ฝ่ายส่งเสริม เข้าไปอบรมให้ความรู้
3. สื่อสารข้อมูล
ทุกเดือน
กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย ในแนวทางการ
และจัดกิจกรรม
3. เงินทุน หรือ
เพิ่มผลผลิต เช่น การท�ำ Mitr Phol
เกี่ยวกับการท�ำ
เงินกู้ยืมเพื่อท�ำ
ModernFarm การพัฒนาระบบ
ไร่อ้อย
การเกษตร
ชลประทาน การอบรมด้านการใช้ชีววิถี
ก�ำจัดศัตรูพืช
• ด�ำเนินโครงการให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย
กูย้ มื เงิน เพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ออ้ ย
ให้สามารถน�ำเงินดังกล่าวไปใช้ ในการ
จัดการไร่อ้อย
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(G4-24)

ภาครัฐและองค์กรภาคประชาสังคม

กลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย

(G4-26)

กระบวนการสื่อสาร

ความถี่

1. เข้าร่วมประชุม
และพบปะ
หน่วยงานภาครัฐ
ทีเ่ กีย่ วข้อง

ทุกเดือน

2. ท�ำงานร่วมกัน
กับองค์กร
ภาคประชาสังคม

ทุกเดือน

3. สือ่ สารผ่าน
เวทีสาธารณะ
หรือ งานเสวนา
ทีอ่ งค์กรสากล
จัดขึน้

ทุกเดือน

4. การสือ่ สารผ่าน
รายงานความยัง่ ยืน
ประจ�ำปี เพือ่ สือ่ สาร
ประเด็นต่างๆ
ทีอ่ งค์กรระดับ
สากลให้ความสนใจ
เช่น สิทธิมนุษยชน
การต่อต้านการใช้
แรงงานเด็ก

ปีละครั้ง

ความคาดหวัง /
ข้อกังวลของ(G4-27)
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

(G4-27)

การตอบสนอง

1. การมีส่วนร่วม
• สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ในกิจกรรมของภาครัฐ
ของภาครัฐ
2. การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย

• ปฏิบัติ และด�ำเนินธุรกิจตามที่
กฎหมายก�ำหนด

3. มีความโปร่งใส
ในการด�ำเนินธุรกิจ

• มีความโปร่งใสและก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ
• ร่วมกิจกรรมการต่อต้านทุจริต
ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
(ประเทศไทย)

4. มีความรับผิดชอบ
ในการด�ำเนินธุรกิจ
ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

• ร่วมขับเคลื่อนโครงการหรือกิจกรรม
กับองค์กรภาคประชาสังคม
• มีแผนงานและปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในการด�ำเนินธุรกิจ
• มีหน่วยงานชุมชนสัมพันธ์ ในการ
ประสานความร่วมมือในการด�ำเนินงาน
กับองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่

5. ความร่วมมือในการ • เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรสากล
ขับเคลื่อนประเด็น
เช่น BONSUCRO และ United Nation
ต่างๆ เพื่อสร้างความ
Global Compact (UNGC)
ยั่งยืนในการด�ำเนิน • สนับสนุนการด�ำเนินงานร่วมกับองค์กร
ธุรกิจ
สากล เช่น UNICEF โดยน�ำหลักการ
6. ความโปร่งใสใน
สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ
การด�ำเนินธุรกิจและ
มาประยุกต์ ใช้ ในกลุ่มมิตรผล
สิทธิมนุษยชน
(Children’s Rights and Business
Principles - CRBP)
• ด�ำเนินงานด้วยความโปร่งใส
มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งเคารพ
สิทธิมนุษยชน มีการด�ำเนินงานด้าน
สิทธิมนุษยชนกับเครือข่ายโกลบอล
คอมแพ็กประเทศไทย พร้อมทั้งน�ำ
UN Sustainable Development Goals
มาประยุกต์ ใช้ ในการด�ำเนินธุรกิจ
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(G4-24)

ชุมชน

กลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย

(G4-26)

กระบวนการสื่อสาร

ความถี่

1. พบปะชุมชน
ที่อยู่โดยรอบ เพื่อ
ท�ำความเข้าใจและ
สร้างความสัมพันธ์
อันดี

ทุกเดือน

2. ประชุม
คณะกรรมการ
ไตรภาคี

ไตรมาส
ละครัง้

3. ประชุม
คณะกรรมการ
รักษ์สิ่งแวดล้อม
ท้องถิ่น

ทุกเดือน

ความคาดหวัง /
ข้อกังวลของ(G4-27)
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
1. ด�ำเนินธุรกิจ
อย่างโปร่งใส
เป็นธรรม
2. ใช้ทรัพยากร
อย่างรู้คุณค่า
มีจิตส�ำนึก

(G4-27)

การตอบสนอง

• สร้างการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารของกลุม่ มิตรผล
เช่น จัดกิจกรรมสานเสวนา เพือ่ แลกเปลีย่ น
รับฟังความคิดเห็นของชุมชน การจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต และการดูแลสุขภาพ
ของคนในชุมชน
• มีหน่วยงานชุมชนสัมพันธ์ ท�ำหน้าที่
พบปะชุมชน เพื่อสื่อสารข้อมูลข่าวสาร
ของกลุม่ มิตรผลทีม่ กี ารด�ำเนินงานร่วมกับ
ชุมชน รวมทัง้ รับฟังความคิดเห็นของชุมชน
ที่มีต่อกลุ่มมิตรผล

3. มีการปฏิบัติ
เพื่อลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
หรือพัฒนา
กระบวนการผลิต
• กลุ่มมิตรผลจัดให้มีการเปิดโรงงาน
ขององค์กรที่ส่งผล
ของกลุ่มมิตรผล ให้ชุมชนและผู้ที่สนใจ
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เข้าเยี่ยมชมการด�ำเนินงาน เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงการด�ำเนินธุรกิจภายใต้การใช้
4. ให้ข้อมูลข่าวสารต่อ
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า “From Waste to
สาธารณะชนอย่าง
Value” แสดงให้เห็นถึงการใส่ใจดูแล
ถูกต้อง
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการด�ำเนินงานภายใต้
5. คนในชุมชนที่อยู่
มาตรฐานสากล และ CSR-DIW
รอบโรงงานมีสุขภาพดี
• กลุ่มมิตรผลจัดให้มีการตรวจสุขภาพ
6. ได้รับการสนับสนุน
ชุมชนที่อยู่รอบโรงงานทุกปี
องค์ความรู้ ทรัพยากร
• กลุ่มมิตรผลสร้างความผูกพันอันดี
โอกาส และมี
กับชุมชน สนับสนุนความต้องการ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ของชุมชน ในการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืน
ประเพณี ตลอดทั้งเสริมสร้างความรู้
พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา
การกีฬาให้กับเยาวชน เช่น การให้ทุน
สนับสนุนการศึกษา โครงการมิตรอาสา
สร้างฝายชะลอน�้ำ อาสาพัฒนาโรงเรียน
อาสาพัฒนาวัด อาสาปลูกป่า โครงการ
ตลาดสีเขียว โครงการปุ๋ยอินทรีย์
โครงการค่ายศิลปะมิตรผล Art Camp
โครงการมิตรผลคลินิกฟุตบอล เป็นต้น
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02

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
หลักการเลือกประเด็นสาระสำ�คัญ (Aspects) และขอบเขตผลกระทบ
ขอบเขตรายงานจากการประเมินประเด็นที่มีสาระสำ�คัญ
การสอบถามข้อมูล
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ (G4-22) (G4-28) (G4-29) (G4-30)
กลุ่มมิตรผลได้จัดท�ำรายงานความยั่งยืนตามแนวทางของ
Global Reporting Initiatives (GRI) ฉบับนี้เป็นปีที่ 2 โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ เปิดเผยข้อมูลผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนา
เพื่อความยั่งยืนของกลุ่มมิตรผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งระยะเวลา
ของการรายงานในครั้งนี้จะปรับการรายงานผลการด�ำเนินงาน
จากรอบปีปฏิทิน (เดือนมกราคมถึงธันวาคม) ให้เป็นไปตาม
ปีงบประมาณของกลุ่มมิตรผล (เดือนพฤศจิกายนถึงตุลาคม
ในปีถัดไป)
เพื่อความครอบคลุมของการเปิดเผยผลการด�ำเนินงานของ
กลุ่มมิตรผล ระยะเวลาการรายงานจึงมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
• ปีที่ 1 (พ.ศ.2558) รายงานครอบคลุมผลการด�ำเนินงาน
เป็นระยะเวลา 12 เดือน คือ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ.2558 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558
• ปีที่ 2 (พ.ศ.2559) รายงานครอบคลุมผลการด�ำเนินงาน
เป็นระยะเวลา 10 เดือน คือ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ.2559 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2559

• ปีต่อไป (พ.ศ.2560 เป็นต้นไป) รายงานครอบคลุมผล
การด�ำเนินงานเป็นระยะเวลา 12 เดือน คือ ระหว่าง
วันที่ 1 พฤศจิกายน จนถึงวันที่ 31 ตุลาคมในปีถัดไป
โดยรายงานฉบับนี้มีแนวทางการรายงานที่สอดคล้องกับ
แนวทางของ Global Reporting Initiatives (GRI) ฉบับ G4
และก�ำหนดให้มีความสมบูรณ์ของเนื้อหาและสอดคล้องกับหลัก
เกณฑ์ที่ระดับ Core (G4-32)
ทัง้ นีร้ ายงานฉบับนีจ้ ะมุง่ เน้นการน�ำเสนอข้อมูลผลการด�ำเนิน
งานในปีพ.ศ. 2559 ของกลุม่ มิตรผล ซึง่ ครอบคลุมทุกกิจกรรมของ
ทุกภาคส่วน โดยรายงานฉบับนี้จะจ�ำกัดธุรกิจเฉพาะกลุ่มน�้ำตาล
ภายในประเทศไทย ซึง่ กลุม่ มิตรผลมิได้รายงานครอบคลุมรวมถึง
บริษัทอื่นๆ และบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ตามภายใน
อนาคตกลุม่ มิตรผล ได้วางแผนเพิม่ เติมทีจ่ ะรายงานข้อมูลผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัทอื่นๆ และบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องให้มีความ
ครบถ้วนยิ่งขึ้นต่อไป
(G4-6)(G4-9)(G4-17)

กลุม่ น�ำ้ ตาลภายในประเทศของกลุม่ มิตรผล ประกอบด้วยโรงงานน�ำ้ ตาลทัง้ สิน้ 6 โรงงานและส�ำนักงานใหญ่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

01

06

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
(สำนักงานใหญและ MPDC)
ทีต่ ง้ั บริษทั น้ำตาลมิตรผล จำกัด
(สำนักงานใหญ) จ.กรุงเทพมหานคร
และ โรงงานน้ำตาลมิตรผล
ดานชาง จ.สุพรรณบุรี

บริษัท
รวมเกษตรอุตสาหกรรม
จำกัด (สาขามิตรภูหลวง)
(MPPL)

บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ
จำกัด (MPKS)
ทีต่ ง้ั โรงงานน้ำตาลมิตรผล
กาฬสินธุ จ.กาฬสินธุ

ทีต่ ง้ั โรงงานน้ำตาลมิตรผล
สิงหบรุ ี จ.สิงหบรุ ี

ทีต่ ง้ั โรงงานน้ำตาลมิตรผล
ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

บริษัท รวมเกษตรอุตสาหกรรม
จำกัด (สาขามิตรภูเวียง) (MPPV)
ทีต่ ง้ั โรงงานน้ำตาลมิตรผล
ภูเวียง จ.ขอนแกน
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02

บริษทั รวมเกษตรอุตสาหกรรม
จำกัด (MPPK)

ทีต่ ง้ั โรงงานน้ำตาลมิตรผล
ภูหลวง จ.เลย

05

บริษัท น้ำตาลสิงหบุรี จำกัด
(MPSB)

03

topic d
topic g
topic e

topic c

topic a

topic b topic d
topic h
topic f

topic g
topic e

Significance to Company

Significance to Stakeholders

topic a

Significance to Stakeholders

Significance to Stakeholders

หลักการเลือกประเด็นสาระสำ�คัญและขอบเขตผลกระทบ (G4-18)
topic c

topic a

topic c

topic b

topic b

topic d
topic h

topic h

topic g

topic f

topic e

topic f

Significance to Company

Significance to Company

การจัดลำ�ดับความสำ�คัญ
(Prioritization)

การระบุ (Identification)
คณะทำ�งานฯ พิจารณาคัดเลือก
ประเด็ น ด้ า นความยั่ ง ยื น ร่ ว มกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นที่
คัดเลือกมานั้นมีการคำ�นึงถึงหลักการ
บริบทความยั่งยืนอันได้แก่ ผลกระทบ
ทีเ่ กีย่ วข้องต่อกิจการผ่านมิตผิ ลกระทบ
ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
รวมทั้ ง คำ�นึ ง ถึ ง ความคาดหวั ง ของ
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ซึง่ ในการกำ�หนดขอบเขต
ของแต่ละประเด็นความยั่งยืนขึ้นอยู่
กับผลกระทบจากการดำ�เนินงานตลอด
ห่วงโซ่คุณค่าที่เกิดขึ้น ทั้งภายในและ
ภายนอกบริษัทฯ

1

การทบทวน (Validation)

ประเด็นด้านความยัง่ ยืนทีค่ ดั เลือก
จะได้รับการจัดลำ�ดับความสำ�คัญ โดย
พิจารณาจากการทดสอบสารัตถภาพ
(Materiality Test) ซึ่ง ได้ คัด กรอง
ประเด็นทัง้ หมดผ่านเกณฑ์การพิจารณา
ใน 2 มุ ม มอง คื อ ระดั บ อิ ท ธิ พ ล
ต่ อ การประเมิ น และตั ด สิ น ใจของ
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย (Influence on Stakeholder
Assessments and Decisions)
และระดั บ นั ย สำ�คั ญ ของผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม
ขององค์กร (Significance of The
Organization’s Economic,
Environmental and Social Impacts)
ผ่านการมีส่วนร่วมในการอภิปรายจาก
ผู้ บ ริ ห ารในแต่ ล ะส่ ว นงาน ร่ ว มกั บ
คณะทำ�งานฯ

คณะทำ�งานฯ ติ ด ตามและ
ตรวจสอบการจัดทำ�รายงาน โดย
ทบทวนผลการประเมินสาระสำ�คัญ
และเนื้อหา ผ่านความเห็นชอบต่อ
การเปิดเผยข้อมูลและให้คำ�แนะนำ�
เพื่อความสมบูรณ์ของรายงาน จาก
การให้ความเห็นของคณะผู้บริหาร
สูงสุด

2

3

โดยผลลัพธ์จากการกระบวนการกำ�หนดเนื้อหารายงาน สามารถสรุปประเด็นที่มีสาระสำ�คัญ (Material Aspects) ขอบเขตของ
ผลกระทบภายใน ซึ่งครอบคลุมกลุ่มธุรกิจน้ำ�ตาลภายในประเทศไทย และขอบเขตผลกระทบภายนอก ครอบคลุมถึง ผู้ถือหุ้น/ผู้ลงทุน,
เกษตรกรชาวไร่อ้อย, ชุมชน, คู่ค้า, ลูกค้า/ผู้บริโภค, พนักงาน, ภาครัฐและองค์กรภาคประชาสังคม
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GRI Index

Economic
Performance
Market
เศรษฐกิจ
บทบาทในตลาด
Presence
ผลการดำ�เนินงาน
Indirect
Economic Impact
ด้านเศรษฐกิจ
การจ้างงาน
Employment
Training
ทรัพยากร
การพัฒนาบุคลากร
and Education
บุคคล
ความปลอดภัย
Occupational
Health & Safety
และอาชีวอนามัย
ความพึงพอใจลูกค้า
Customer satisfaction
ความรับผิดชอบ
สุขภาพและ
Customer
ต่อลูกค้า
ความปลอดภัยของลูกค้า Health and Safety
เสรีภาพในการสมาคม
สิทธิมนุษยชน และการร่วมเจรจา
Human Rights
ต่อรอง
วัสดุ
Materials
พลังงาน
Energy
น้ำ�
Water
มลอากาศ
Emissions
Effluents
สิ่งแวดล้อม
น้ำ�ทิ้ง และของเสีย
and Waste
การขนส่ง
Transport
Products
ผลิตภัณฑ์และบริการ
and Services
การปฏิบัติตามกฎหมาย Compliance
Local
ชุมชนท้องถิ่น
communities
สังคม
Grievance
กลไกการร้องทุกข์
for
ต่อผลกระทบทางสังคม Mechanisms
Impacts on Society

ผลการดำ�เนินงาน
ด้านเศรษฐกิจ

ประเด็นสำ�คัญ















































































































สำ�นักงาน
MPDC MPSB MPPK
ใหญ่




































MPPV

ขอบเขตของผลกระทบภายใน

ขอบเขตรายงานจากการประเมินประเด็นที่มีสาระสำ�คัญ(G4-19) (G4-20) (G4-21)
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ผูถ้ อื หุน้ /
คูค่ า้
ผูล้ งทุน























ลูกค้า/
ผูบ้ ริโภค



























































เกษตรกร ภาครัฐ/องค์กร
ชาวไร่ออ้ ย ภาคประชาสังคม

ขอบเขตของผลกระทบภายนอก




























ชุมชน

การสอบถามข้อมูล (G4-31)

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำ�เพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
งานความยั่งยืนขององค์กร ด้านบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน
บริษัท น้ำ�ตาลมิตรผล จำ�กัด
เลขที่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์
ชั้น 3 สุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร. +662 794 1651
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การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

Sugar

การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
นโยบายเพื่อความยั่งยืน
การพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อความยั่งยืน
•

การพัฒนาเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อความยั่งยืน

•

รูปแบบการดำ�เนินงานเพื่อพัฒนาเกษตรกรชาวไร่อ้อย

•

โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

•

โครงการเพื่อสังคม
•

ด้านเศรษฐกิจ

•

ด้านสิ่งแวดล้อม

•

ด้านการศึกษา

•

ด้านสาธารณสุข

•

ด้านกีฬา

•

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
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การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี กลุ่มมิตรผลด�ำเนินธุรกิจภายใต้
ปรัชญาของการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคม
ผ่านการวางกรอบโครงสร้างการด�ำเนินงานทีโ่ ปร่งใสมีจรรยาบรรณ
ให้ ค วามเป็ น ธรรมและค� ำ นึ ง ถึ ง ประโยชน์ ข องผู ้ เ กี่ ย วข้ อ ง
ซึ่งรวมถึง คู่ค้า ลูกค้า ผู้บริโภค และที่ส�ำคัญกลุ่มมิตรผล

ให้ความส�ำคัญต่อการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและพัฒนา
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อว่าการด�ำเนินธุรกิจภายใต้หลักการ
“ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ” จะเป็นหนทางทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ในสังคมโลกปัจจุบัน

นโยบายเพื่อความยั่งยืน
ด้วยแนวความคิดดังกล่าว กลุ่มมิตรผลมุ่งมั่นที่จะสร้างธุรกิจให้มีความยั่งยืน และตระหนักถึงการที่จะต้องรวมกระบวนการ
ทางธุรกิจให้เข้ากับแนวปฏิบัติเพื่อความยั่งยืน จึงมีนโยบายการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติขององค์กร
มาตั้งแต่ปีพ.ศ.2558 และใช้มาจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
• วินิจฉัยกระบวนการ และขั้นตอนการท�ำงานของด�ำเนินธุรกิจ ให้อยู่ภายใต้ปรัชญาองค์กร และธรรมาภิบาล
• มุ่งมั่นในการด�ำเนินการและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปลูกอ้อยและการผลิตน�้ำตาลเป็นไปตามมาตรฐานการผลิต
เพื่อความยั่งยืนอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาล หรือบองซูโคร (Bonsucro Production Standard) รวมทั้งเป็นไปตาม
ห่วงโซ่ของการครอบครองสินค้าบองซูโคร (Bonsucro Chain of Custody Standard)
• ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การน� ำ เทคโนโลยี แ ละการมี ก ารวิ จั ย และพั ฒ นา พร้ อ มๆ ไปกั บ การบริ ห ารกระบวนการผลิ ต
และการกระจายสินค้า เพื่อให้มั่นใจถึงความสามารถในการส่งมอบสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
• สร้างสรรค์วิถีการด�ำเนินงานที่เป็นต้นแบบของการพัฒนาธุรกิจภายใต้กรอบปรัชญาและจรรยาบรรณทางธุรกิจขององค์กร
รวมทั้งมีความสอดคล้องต่อกฎหมาย
• ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยั เพือ่ พัฒนาเทคโนโลยี รวมทัง้ กระบวนการจัดการเพือ่ ผลิตจ�ำหน่ายสินค้าและบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• สร้างงาน และโอกาสในการพัฒนาอาชีพ เพื่อคุณ ภาพชีวิตที่ดีกว่าของชุมชนท้องถิ่น ผ่านการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ขององค์กร
• เคารพสิทธิของปัจเจกชน และดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นพนักงานในระดับใด
• มุง่ มัน่ ทีจ่ ะยกระดับความรู้ และความสามารถของพนักงาน เพือ่ ท�ำให้พนักงานเหล่านัน้ สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ให้ความสนใจต่อการพัฒนาสวัสดิการความเป็นอยู่ของชุมชน และความยั่งยืนของสังคม และสิ่งแวดล้อม
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นอกจากนัน้ แล้วเพือ่ ให้การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของกลุม่ มิตรผล
สามารถขยายและครอบคลุมทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานที่ส�ำคัญ ในปี
พ.ศ.2558 เป็นต้นมา กลุ่มมิตรผลยังมีข้อตกลงด้านคุณธรรม
ของผู้ค้ากลุ่มมิตรผล เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานเพื่อให้ผู้ค้า
ที่ส�ำคัญและเกี่ยวข้องน�ำข้อตกลงดังกล่าวไปปรับใช้ และช่วย
ยกระดับเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในมิติชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม

“ข้อตกลงด้านคุณธรรมของผู้ค้ากลุ่มมิตรผล” ได้ก�ำหนดขึ้น
โดยพิจารณาเนือ้ หาและขอบเขตให้อยูภ่ ายใต้ขอ้ ก�ำหนด ข้อบังคับ
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ จะช่วยผลักดันให้ผคู้ า้ ของกลุม่ มิตรผล
มี ก ารด� ำ เนิ น งานอย่ า งมี จ ริ ย ธรรม การเคารพสิ ท ธิ ม นุษยชน
การดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของลูกจ้าง รวมถึงการให้
ความส�ำคัญต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างยั่งยืน ดังนี้

ดานจริยธรรมธุรกิจ

01

ประกอบดวย ความซ�อสัตยทางธุรกิจ การรักษาความลับ การมีความรับผิดชอบตอสังคม
และเร�องผลประโยชนทบั ซอน

ดานสิทธิมนุษยชน

02

ประกอบดวย อิสรภาพของแรงงาน การใชแรงงานเด็ก คาตอบแทนและสิทธิประโยชน
เวลาทำงาน การปฏิบตั อิ ยางเทาเทียม การเลิกจาง ดานมนุษยธรรม เสรีภาพในการรวมกัน
เปนสมาคม สหภาพ สหพันธ

ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

03

ประกอบดวย ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน การเตรียมความพรอม
ในสถานการณฉกุ เฉิน อาชีวอนามัย การบาดเจ็บและเจ็บปวยจากการทำงาน

ดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม

04

ประกอบดวย การจัดการสิง่ แวดลอมตลอดวัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ/บริการ ของเสีย
และของเสียอันตราย มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศและกาซเรือนกระจก และ
ดินปนเปอ นและน้ำใตดนิ

ซึ่งผู้ค้าที่ด�ำเนินงานร่วมกับกลุ่มมิตรผล จ�ำเป็นต้องท�ำความเข้าใจ “ข้อตกลงด้านคุณธรรมของผู้ค้ากลุ่มมิตรผล” พร้อมทั้ง
ต้องใส่ข้อมูลรายละเอียด ทั้งชื่อบริษัทผู้ค้า ชื่อ ต�ำแหน่ง ลายเซ็น วันที่ลงนาม เพื่อเป็นการรับทราบข้อตกลงดังกล่าว
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การพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อความยั่งยืน
ด้วยความเชื่อของผู้บริหาร และปรัชญาของกลุ่มมิตรผล “ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ” ซึ่งให้ความส�ำคัญและความใส่ใจกับเกษตรกร
ชาวไร่อ้อยในการด�ำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจมาอย่างยาวนาน โดยในปีพ.ศ.2559 กลุ่มมิตรผล
รับซื้ออ้อยจากเกษตรกรชาวไร่อ้อย ดังนี้
รายการ

หน่วย

ปริมาณอ้อยรับซื้อ

มูลค่ารับซื้อรวม

ปริมาณและมูลค่ารับซื้ออ้อยแยกรายโรงงานของกลุ่มมิตรผล
MPDC

MPSB

MPPK

MPPV

MPKS

MPPL

รวม

พันตัน

2,975

1,045

2,773

2,567

2,450

1,710

13,520

ล้านบาท

3,326

1,167

2,824

2,634

2,371

1,758

14,080

มูลค่าการรับซือ้ ผลผลิตอ้อยจากเกษตรกรชาวไร่ออ้ ยรวมทุกโรงงานน�ำ้ ตาลในปีพ.ศ. 2559 คิดเป็นมูลค่าการรับซือ้ อ้อยกว่า 14,080
ล้านบาท ซึง่ กลุม่ มิตรผลได้ ให้ความส�ำคัญกับเกษตรกรทุกรายอย่างเท่าเทียม โดยจะท�ำการรับซือ้ อ้อยจากเกษตรกรชาวไร่ออ้ ยทุกกลุม่
เพือ่ ให้เกิดการกระจายมูลค่าโดยตรงในระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างสูงสุด ซึง่ มีการรับซือ้ จากเกษตรกรชาวไร่ออ้ ยแยกตามขนาดพืน้ ที่
ที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยถือครอง ดังนี้
ประเภท
เกษตรกร
ชาวไร่อ้อย

MPDC

MPSB

MPPK

MPPV

MPKS

MPPL

รวม

รายเล็ก

1,603

2,254

2,749

3,122

8,981

3,718

22,427

รายกลาง

513

329

1,195

884

1,016

582

4,519

รายใหญ่

316

68

312

263

167

167

1,293

2,432

2,651

4,256

4,269

10,164

4,467

28,239

รวม
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จ�ำนวนเกษตรกรชาวไร่อ้อยแยกรายโรงงานของกลุ่มมิตรผล (ราย)

การพัฒนาเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อความยั่งยืน
จากความส� ำ คั ญ ของเกษตรกรชาวไร่ อ ้ อ ยที่ เ ป็ น ต้ น ทาง
ของการด� ำ เนิ น ธุ ร กิจ ผนวกรวมกับแนวคิด ของกลุ่ม มิ ตรผล
“ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ” อันเป็นปรัชญาองค์กร ท�ำให้กลุ่มมิตรผล
ให้ความส�ำคัญกับเกษตรกรชาวไร่อ้อยและชุมชน ที่เน้นยกระดับ
ความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวไร่อ้อย โดยกลุ่มมิตรผลประสาน
การท�ำงานให้เข้ากับยุคปัจจุบนั อันเป็นยุคการท�ำงานด้วยเทคโนโลยี
และดิจิทัล ตามแนวทางประเทศไทย 4.0 ซึ่งท�ำให้เทคโนโลยี
ด้านการเกษตรทันสมัยและหลากหลายขึ้น ส่งผลให้การผลิต

ด้านการเกษตรมีประสิทธิภาพการผลิตที่สูงขึ้น แม่นย�ำ ท�ำให้
ประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้น ขณะเดียวกันสามารถควบคุมต้นทุน
การผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลสู่เกษตรกรชาวไร่อ้อย
มีรายได้ที่สูงขึ้น ดังนั้นกลุ่มมิตรผลจึงมุ่งเน้นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกษตรชาวไร่อ้อยเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตดังกล่าว
ให้มากที่สุด เพื่อรายได้จากผลผลิต และการจัดการบริหาร
ของเกษตรกรชาวไร่ที่ดีขึ้น

รูปแบบการด�ำเนินงานเพื่อพัฒนาเกษตรกรชาวไร่อ้อย
กลุ่มมิตรผล มีรูปแบบการด�ำเนินงานเพื่อพัฒนาเกษตรกรชาวไร่อ้อย ดังนี้
ระยะที่ 1 : การสงเสริมเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตออย

เพ�อลดปญหาการผลิตแกเกษตรกรทีข่ าดความรู การบริหารจัดการ
และเคร�องมืออุปกรณที่เหมาะสม ดวยการสงเสริมเทคโนโลยี
เพิ่มผลผลิตออยเฉพาะดาน

ระยะที่ 2 : การบริหารจัดการระบบชลประทานและการใชน้ำในไรออย

เพ�อลดปญหาการขาดแคลนน้ำ และขาดประสิทธิภาพในการใชน้ำ ดวยการสราง
การบริหารจัดการระบบชลประทานและการใชนำ้ ในไรออ ยอยางมีประสิทธิภาพ

ระยะที่ 3 : การบริหารจัดการในไรออยเพ�อสราง
ประสิทธิภาพ และผลผลิตสูงสุดของไรออย

ดวยการบริการจัดการแบบองครวม ดวยเทคโนโลยีแบบผสมผสาน
ตัง้ แตการเตรียมดิน การปลูกออย การใหนำ้ การดูแลรักษา และการเก็บเกีย่ ว

ระยะที่ 4 : การพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน
เพ�อพัฒนาดานสังคม

ดวยการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวติ เพ�อความเปนอยูท ด่ี ขี น้ึ
ของชุมชนเกษตรกรชาวไรออ ย
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ระยะที่ 1 : การส่งเสริมเทคโนโลยีเพิม่ ผลผลิตอ้อย
ด้วยระบบการจัดการสัญญาชาวไร่ที่เป็นธรรม
(Fair Contract Farming) ของกลุม่ มิตรผล
ปัญหาส�ำคัญของเกษตรกรชาวไร่อ้อย คือ การผันผวน
ของราคาสินค้าเกษตร ซึ่งท�ำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยไม่สามารถ
คาดการณ์รายได้ล่วงหน้า อันส่งผลต่อการวางแผนการผลิต
ที่ขาดประสิทธิภาพ และความมั่นคงด้านรายได้ของเกษตรกร
ชาวไร่อ้อย ระบบการจัดการเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม ที่มี
การตกลงเห็ น ชอบด้ ว ยกั น ทั้ ง สองฝ่ า ย เป็ น เครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ที่
สามารถช่วยให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยตกลงกับผู้รับซื้อในราคา
และก�ำหนดปริมาณรับซื้อที่แน่นอน
ระบบการจัดการสัญญาชาวไร่ที่เป็นธรรมของกลุ่มมิตรผล
จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยมี เ ป้ า หมายเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรชาวไร่ อ ้ อ ย
ในการท�ำการเกษตร และสร้างเครือข่ายเพือ่ มีอำ� นาจการต่อรองต่อ
ผูค้ า้ วัตถุดบิ และปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร เพือ่ ให้ได้ประโยชน์
ในการซื้อวัตถุดิบ และปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรที่มีคุณภาพ
และราคาถูกลง ซึ่งส่งผลประโยชน์ ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย
ได้ เ ป็ น อย่ า งดี โดยในปี พ .ศ.2559 กลุ ่ ม มิ ต รผลมี เ กษตรกร
ชาวไร่ อ ้ อ ยคู ่ สั ญ ญาจ� ำ นวนกว่ า 30,000 ราย ร่ ว มพั ฒ นา
ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต การรั บ ซื้ อ ผลผลิ ต ที่ แ น่ น อน รวมถึ ง
การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ที่ ส� ำ คั ญ อื่ น ๆ เช่ น การสนั บ สนุ น
เงินส่งเสริม การจัดหาปัจจัยการผลิต การให้ความรู้ การเพิม่ ทักษะ
และประสบการณ์ ซึ่งมีรายละเอียดที่ส�ำคัญ ดังต่อไปนี้

1. การสนับสนุน “เงินส่งเสริม” (Sources of funds)
กลุ่มมิตรผลมีการสนับสนุนเงินส่งเสริมให้แก่เกษตรกร
ชาวไร่อ้อย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยในช่วงของ
การท�ำการเกษตร โดยไม่ตดิ ขัดปัญหาเรือ่ งเงินทุน มีวธิ กี าร
และรายละเอียด ดังนี้
• คัดเลือกเกษตรกรคู่สัญญา
ทางกลุ่มมิตรผลจะมีการคัดเลือกเกษตรกรชาวไร่อ้อย
เพื่อเป็นคู่สัญญาในการด�ำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยมีเกณฑ์
การคัดเลือก ดังนี้
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• เกษตรกรชาวไร่ออ้ ย ต้องมีทดี่ นิ เป็นของตนเอง หรือ
ที่ดินเช่าบางส่วน โดยเป็นพื้นที่มีความเหมาะสม
ส�ำหรับการปลูกอ้อย
• พืน้ ทีป่ ลูกอ้อยต้องมีการคมนาคมสะดวก โดยมีพนื้ ที่
รัศมีห่างจากโรงงานระยะทางไม่เกิน 50 กิโลเมตร
• เกษตรกรชาวไร่ออ้ ย มีแรงงานในครอบครัวทีเ่ พียงพอ
ส�ำหรับการท�ำไร่อ้อย
• เกษตรกรชาวไร่อ้อย มีความตั้งใจในการท�ำไร่อ้อย
และมีความน่าเชื่อถือ เช่น ผลการส่งอ้อยในปีที่
ผ่านมา หลักฐานทางการเงิน เป็นต้น

50 ก.ม.

• ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูก ที่เหมาะสมต่อการปลูกอ้อย
• การระบุพกิ ดั พืน้ ทีแ่ ปลงปลูก และการตรวจสอบพืน้ ที่
ปลูกอ้อยของชาวไร่ เพือ่ ประเมินความเหมาะสมของ
พื้นที่ในด้านต่างๆ ส�ำหรับปลูกอ้อย เช่น ท�ำเล ที่ตั้ง
ลักษณะดิน การระบายน�้ำ และความอุดมสมบูรณ์
ของดิน โดยการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาด�ำเนินการ
เช่น เครื่อง GPS หรือ Tablet
• ประเมินและด�ำเนินการเอกสารฯ
• ในกรณี ที่ เ กษตรกรชาวไร่ อ ้ อ ย มี ค วามต้ อ งการ
ขอรับการส่งเสริมทางด้านการเงินจากกลุ่มมิตรผล
เกษตรกรชาวไร่ออ้ ยจะต้องท�ำการเตรียมหลักทรัพย์
ค�ำ้ ประกัน เพือ่ ประกอบหลักฐานการขอรับการส่งเสริม
ทางการเงิน หรือหากเป็นเกษตรกรชาวไร่ออ้ ยรายเล็ก
ทีข่ าดหลักทรัพย์คำ�้ ประกัน กลุม่ มิตรผลจะด�ำเนินการ
ช่วยเหลือโดยจัดระบบกลุ่มค�้ำประกัน เพื่อให้ทาง
เกษตรกรชาวไร่ออ้ ยรายเล็กสามารถขอรับการส่งเสริม
ทางด้านการเงินได้เช่นกัน
• การจ่ายเงินส่งเสริม
• การพิ จ ารณาวงเงิ น ในการสนั บ สนุ น เงิ น ส่ ง เสริ ม
กลุ ่ ม มิ ต รผลจะพิ จ ารณาตามประเภทของพื้ น ที่
ปลูกอ้อย โดยแบ่งเป็นอ้อยปลูก อัตรา 5,600 บาท/ไร่
และอ้อยตอ อัตรา 3,000 บาท/ไร่

• การจ่ายเงินส่งเสริม จะเน้นจ่ายตรงช่วงเวลาการจัดการ
ในไร่อ้อยอย่างทันเวลา
• การช�ำระเงินคืนนั้น จะใช้วิธีหักคืนในช่วงฤดูการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตโดยหักตามงวดการส่งอ้อย

2. การจัดหาปัจจัยการผลิต (Materials Support)
กลุ ่ ม มิ ต รผลช่ ว ยในการจั ด หาปั จ จั ย การผลิ ต ให้ แ ก่
เกษตรกรชาวไร่ออ้ ยทีอ่ ยูใ่ นระบบสัญญาชาวไร่ เพือ่ ช่วยเหลือ
ให้เกษตรกรสามารถท�ำการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ และมี
ผลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีทสี่ ดุ โดย
• สนับสนุนเงินสินเชื่อ เช่น ค่าไถเตรียมดิน ค่าปลูกอ้อย
ค่าจ้างแรงงานผ่านผู้รับเหมา หรือในรูปแบบเงินบ�ำรุง
เป็นต้น
• สนับสนุนพันธุ์อ้อยที่มีประสิทธิภาพ
• สนับสนุนปัจจัยการผลิตอื่นๆ เช่น ปุ๋ย สารเคมีก�ำจัด
วัชพืช อุปกรณ์การเกษตร เป็นต้น

• การจั ด ท� ำ เอกสารเผยแพร่ รวมถึ ง การจั ด อบรม
ให้ความรู้
• การอบรมให้ความรู้เกษตรกรคู่สัญญาในการจัดการ
ไร่ อ ้ อ ย โดยเจ้ า หน้ า ที่ ข องกลุ ่ ม มิ ต รผลจะเข้ า ไป
ให้ค�ำแนะน�ำ รวมทั้งตั้งจุดประสานงานในพื้นที่เพื่อ
อ� ำ นวยความสะดวกบริ ก ารเกษตรกรในพื้ น ที่ ร ่ ว ม
138 จุ ด และมี พ นั ก งานด้ า นส่ ง เสริ ม ชาวไร่ ร ่ ว ม
จ�ำนวน 500 ราย
• จัดท�ำโครงการพนักงานผู้เชี่ยวชาญ (Iron Man) ซึ่ง
เป็นการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มมิตรผลให้มีความรู้
ความช�ำนาญเกี่ยวกับมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม (Mitr Phol
ModernFarm) เพื่อถ่ายทอด และเป็นพี่เลี้ยงให้กับ
ชาวไร่อ้อยที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ให้สามารถท�ำไร่อ้อย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยกลุม่ มิตรผลมีเป้าหมาย
ในการสร้างผู้เชี่ยวชาญ (Iron Man) ให้ได้อย่างน้อย
500 คน ภายในปีพ.ศ.2562
• การจัดทัศนศึกษาดูงานผูป้ ระสบผลส�ำเร็จทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศในเรื่องการจัดการไร่อ้อยสมัยใหม่
รวมทั้งโครงการพัฒนาแผนธุรกิจร่วมกับชาวไร่อ้อย
ทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ เพื่อยกระดับเกษตรกร
ให้เติบโต และขยายธุรกิจ

50 ก.ม.

50 ก.ม.

3. การพัฒนาทักษะ ความรู้ (Knowledge) และ
ประสบการณ์ (Skills)
หนึง่ ในส่วนส�ำคัญทีม่ ผี ลต่อการท�ำการเกษตร หรือ ความรู้
ทักษะ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึง่ ทางกลุม่ มิตรผลเล็งเห็นถึง
การพัฒนาเกษตรกรชาวไร่ออ้ ยให้มคี วามรู้ และทักษะทีเ่ พิม่ ขึน้
และหลากหลาย เพื่อสามารถน�ำมาประยุกต์ ใช้ ในการท�ำ
การเกษตรในไร่ของตน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและสูงที่สุด
ทางกลุ่มมิตรผลจึงมีกระบวนการพัฒนาความรู้และทักษะ
ให้เกษตรกร ดังนี้
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4. การรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรชาวไร่อ้อย
เพือ่ ความยุตธิ รรมและความสะดวกในกระบวนการรับซือ้
ผลผลิตทีม่ ตี อ่ เกษตรกรชาวไร่ออ้ ย กลุม่ มิตรผลจึงมีขนั้ ตอน
รายละเอียด ดังนี้
• การรับซื้อผลผลิตอ้อย นอกจากเกษตรกรชาวไร่อ้อย
จะสามารถส่งอ้อยได้ที่โรงงานแล้ว กลุ่มมิตรผลได้มี
การจัดสถานีขนถ่ายที่ใกล้พนื้ ทีป่ ลูกอ้อยกว่า 166 สถานี
เพื่อเพิ่มความสะดวก และลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย และมีเป้าหมายที่จะเพิ่ม
จ�ำนวนสถานีขนถ่ายเป็น 287 สถานี ภายในปีพ.ศ.2561
• การซื้ อ ขายผลผลิ ต อ้ อ ยนั้ น จะมี ก ารซื้ อ ขายอ้ อ ย
อย่างเป็นธรรม ภายใต้ข้อก�ำหนดของ พ.ร.บ.อ้อย
และน�้ำตาลทราย โดยมีการให้ราคาตามปริมาณของ
น�้ำตาลซูโครสที่มีอยู่ในอ้อย ซึ่งซูโครสเป็นส่วนส�ำคัญ
ของน�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ และกระบวนการรับซื้อ
นั้ น จะมี ห น่ ว ยงานตั ว แทนทั้ ง 3 ส่ ว น อั น ได้ แ ก่
โรงงาน ราชการ สมาคมชาวไร่ เพื่อร่วมกันตรวจสอบ
การรั บ ซื้ อให้สามารถด�ำเนิน การอย่างถูกต้อง และ
เป็นธรรมที่สุด

50 ก.ม.

ระยะที่ 2 : การบริหารจัดการระบบชลประทาน
และการใช้น�้ำในไร่อ้อย ด้วยการพัฒนาระบบ
ชลประทานกลุม่ มิตรผล
หัวใจหลักที่ส�ำคัญในการปลูกอ้อยให้เกิดประสิทธิภาพ คือ
การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ ให้เพียงพออย่างต่อเนื่องภายใต้
ปัญหาความไม่แน่นอนของปริมาณน�้ำฝนที่ตกในพื้นที่ ปัญหา
ภั ย แล้ ง ที่ ท วี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น เกษตรกรจึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ ง
มี แ นวทางการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน�้ ำ ที่ เ หมาะสม โดย
ตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 กลุ่มมิตรผลได้ริเริ่มโครงการจัดสร้างและ
ส่งเสริมระบบชลประทานในพื้นที่ปลูกอ้อยด้วยความร่วมมือ
กับอนุกรรมการอ้อยท้องถิ่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ส�ำนักงานอ้อยและน�้ำตาลทราย เพื่อให้เกษตรกร
ชาวไร่อ้อยได้มีแหล่งน�ำ้ ในการท�ำการเกษตร และลดความเสี่ยง
เนื่องจากฝนแล้ง
ผลการด� ำ เนิ น งานในปี พ .ศ.2559 สามารถด� ำ เนิ น การ
ครอบคลุมพื้นที่ 478,000 ไร่ เทียบกับพื้นที่ส่งเสริมพัฒนาเป็น
พื้นที่ชลประทาน 1,725,000 ไร่ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 28 ของพื้นที่
ส่งเสริมพัฒนาเป็นพืน้ ทีช่ ลประทาน โดยกลุม่ มิตรผลได้สนับสนุน
องค์ความรู้ เงินทุน และเป็นที่ปรึกษาในการจัดตั้งกลุ่มผู้ ใช้น�้ำ
เพื่อให้ชุมชนมีแหล่งน�้ำเพาะปลูกที่เพียงพอและสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ ซึ่ ง การส่ ง เสริ ม และให้ ค วามรู ้ กั บ ชุ ม ชนเกษตรกร
มีสองประเด็นส�ำคัญ คือ การจัดให้มแี หล่งน�ำ้ เพือ่ การเพาะปลูก
เช่น การสร้างสระพักน�้ำ การขุดเจาะบ่อบาดาล สถานีสูบน�้ำ
การต่อท่อเข้าสู่พ้ืนที่เกษตร เป็นต้น และวิธีการให้น�้ำอย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบน�้ำระบบการให้น�้ำอัตโนมัติ (Center
Pivot Irrigation) เป็นต้น และกลุม่ มิตรผลยังสรรหาแหล่งน�ำ้ ที่ใช้
ในการเพาะปลูก การหมุนเวียนน�ำ้ ของต้นอ้อย หรือระบบการผลิต
ของโรงงาน เพือ่ กลับมาเป็นน�ำ้ ที่ใช้ ในการเพาะปลูกต่อไป
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ในปีพ.ศ.2559 จากการพัฒนาระบบชลประทานแบบให้น�้ำแบบตามความต้องการของอ้อย (Full Coverage Irrigation)
กลุ่มมิตรผลอย่างต่อเนื่องนั้น สามารถท�ำให้ผลผลิตของเกษตรกรที่ร่วมโครงการเพิ่มขึ้นจากเดิม 10 ตันต่อไร่เป็น 18 ตันต่อไร่
คิดเป็นการเพิ่มผลผลิตเฉลี่ย 8 ตันต่อไร่ หรือเทียบเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 ซึ่งปีพ.ศ.2559 กลุ่มมิตรผลได้จ่ายเงินส่งเสริม
การปลูกอ้อย ดังนี้

เงินส่งเสริมการปลูกอ้อยแยกตามโรงงาน

1,005 ลานบาท

433 ลานบาท

MPDC

542 ลานบาท
MPPL

MPSB

เงินสงเสริมการปลูกออย

4,355

919 ลานบาท
MPPK

ลานบาท

599 ลานบาท
MPPV

857 ลานบาท
MPKS

เงินส่งเสริมการปลูกอ้อยแยกตามประเภทการส่งเสริม

1

234 ลานบาท

การชลประทาน

รถตัดออย

การสงเสริม

2
3

22 ลานบาท

3,866 ลานบาท
153 ลานบาท
เคร�องมือ

4
5

80 ลานบาท

การจัดหาพื้นที่

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559 | กลุ่มมิตรผล

55

ระยะที่ 3 : การบริหารจัดการในไร่อ้อยเพื่อสร้างประสิทธิภาพ และผลผลิตสูงสุดของไร่อ้อย
ด้วยโครงการท�ำไร่ออ้ ยแบบใหม่ Mitr Phol ModernFarm
จากการที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยบางพื้นที่ยังขาดความรู้และความเข้าใจในการบริหารจัดการไร่อ้อยที่มีประสิทธิภาพ ในปีพ.ศ.2556
กลุ่มมิตรผลได้ริเริ่ม “โครงการ Mitr Phol ModernFarm” เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาการเพิ่มผลผลิตในไร่อ้อยอย่างยั่งยืน
ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องจักรตัดอ้อยเข้ามาทดแทน แรงงานตัดอ้อย ซึ่งมีแนวโน้มจ�ำนวนลดลง การปรับปรุงแนวร่อง
ให้เป็นแนวเดียวกันเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้รถตัด การดูแลมลภาวะ โดยเน้นการลดการน�ำเข้าอ้อยไฟไหม้ รวมถึงการสนับสนุน
รับซื้ออ้อยสดที่มิได้ผ่านการเผา เป็นต้น
โดยในปี พ .ศ.2559 กลุ ่ ม มิ ต รผลได้ พั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ ในการบริ ห ารจั ด การเกษตรกรรมการปลู ก อ้ อ ย (Farm Design)
แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย โดยเน้นการจัดสรรพื้นที่ของเกษตร
ให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

พื้นที่ปลูกพืชหลักร้อยละ 75
ถนนหลัก รอง จุดร่วมอ้อย ถนนล�ำเลียงหลัก/รอง ร้อยละ 8
สระเก็บกักน�้ำร้อยละ 5
พื้นที่เกษตรกรรมรอง (พืชรอง/ไม้ผล/พืชผัก/เลี้ยงสัตว์)
ร้อยละ 12
สมมติฐานผลลัพธ์จากการด�ำเนินงานตามแนวคิด Mitr Phol ModernFarm

การจัดรูปแปลงชาวไร่ขนาดเล็ก (พื้นที่ประมาณ 20 ไร่)
1.
2.
3.
4.
5.

สร้างแหล่งน�ำ้ เพือ่ การเกษตร (100 คิว) 0.5 ไร่
ทีอ่ ยูอ่ าศัย, นาข้าว, พืชผักสวนครัว, ไม้ผล 3 ไร่
พืน้ ทีป่ ลูกอ้อย/ระยะร่อง 1.65 ม./ จัดทิศทางร่องอ้อย 16.5 ไร่
ต้นทุนปลูกอ้อย 800 บาท/ตัน
ทีม่ ารายได้ของครอบครัว ก�ำไรจากอ้อย (15 ตัน/ไร่) 75,600 บาท
พืชผักสวนครัว, นาข้าว 100,000 บาท
6. เฉลีย่ รายได้ 14,633 บาท/เดือน
7. เป้าหมายการเติบโตของชาวไร่ ร้อยละ 20 /ปี
8. แผนการเพิม่ ผลผลิตอ้อย 3 ตัน/ไร่

การจัดรูปแปลงชาวไร่ขนาดกลาง (พื้นที่ประมาณ 100 ไร่)
1. สร้างแหล่งน�ำ้ เพือ่ การเกษตร (200 คิว/ไร่) 3 ไร่
2. ทีอ่ ยูอ่ าศัย, นาข้าว, พืชผักสวนครัว, ไม้ผล 4 ไร่
3. พืน้ ทีป่ ลูกอ้อย/ระยะร่อง 1.65 ม./ จัดทิศทางร่องอ้อย 93 ไร่
4. ต้นทุนปลูกอ้อย 800 บาท/ตัน
5. ทีม่ ารายได้ของครอบครัว ก�ำไรจากอ้อย (15 ตัน/ไร่)
368,550 บาท พืชผักสวนครัว,นาข้าว 150,000 บาท
6. เฉลีย่ รายได้ 43,213 บาท/เดือน
7. เป้าหมายการเติบโตของชาวไร่ ร้อยละ 20 /ปี
8. แผนการเพิม่ ผลผลิตอ้อย 3 ตัน/ไร่

ระยะที่ 4 : การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อ
พั ฒ นาด้ า นสั ง คม ด้ ว ยการยกระดั บ พั ฒ นา
คุณภาพชีวิตเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนของชุมชน
เกษตรกรชาวไร่ออ้ ย
กลุ ่ ม มิ ต รผลให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
และสังคม ท�ำความเข้าใจในความต้องการของคนในชุมชน
ตั้งแต่การลงพื้นที่ การวางแผนและการจัดท�ำโครงการ เพื่อให้
โครงการมีความเหมาะสมและตรงกับความต้องการ รวมทั้งให้มี
ความสอดคล้องกับแผนการพัฒนาของภาครัฐและกลุ่มมิตรผล
ทัง้ นีต้ งั้ แต่ปพี .ศ.2558 เป็นต้นมา กลุม่ มิตรผลได้ดำ� เนินโครงการ
ร่ ว มกั บ คณะกรรมการต� ำ บลมิ ต รผลร่ ว มพั ฒ นา ชาวไร่ อ ้ อ ย
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ขนาดเล็กและชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย 9 ต�ำบล ครอบคลุม
7 จังหวัด ซึ่งเป็นโครงการระยะยาวที่มีความต่อเนื่อง โดยมี
รายละเอียดดังนี้

โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
กลุ ่ ม มิ ต รผลมุ ่ ง เน้ น การสร้ า งคุ ณ ค่ า ร่ ว มกั บ ชุ ม ชน โดย
การพัฒนาคุณ ภาพชีวิตคนในชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิง่ แวดล้อม สุขภาวะ และการพัฒนาด้านจิตใจ อย่างเป็นองค์รวม
เพื่อให้ชุมชนกับโรงงานอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ตามแนวคิด
“ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ” ซึ่งกลุ่มมิตรผลริเริ่มโครงการหมู่บ้าน
เพิ่มผลผลิตในปีพ.ศ.2545 และได้ยกระดับสู่โครงการพัฒนา
ชุมชนอย่างยัง่ ยืนตัง้ แต่ปพี .ศ.2555 จนถึงปัจจุบนั เน้นการส่งเสริม
สนับสนุนเกิดการพัฒนาและหนุนเสริมให้เกิดความเข้มแข็ง

พื้นที่ดำเนินงาน 21 ตำบลใน 8 จังหวัด
โรงงานน้ำตาลมิตรผล ดานชาง

ในชุมชนของเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำด้าน
รายได้ และการเข้าถึงโอกาสต่างๆ เช่น โอกาสในการศึกษาเรียนรู้
การพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ รวมทัง้ โอกาสในกระบวนการ
มีส่วนร่วม ทั้งการสร้างพื้นฐานทางความคิด และการเข้าร่วม
กิจกรรมเพือ่ ก้าวสูก่ ารสร้างความยัง่ ยืนให้กบั ชุมชน ด้วยแนวทาง
การ “พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ” ในด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อม สู่การยกระดับเป็น “ชุมชนเข้มแข็ง” ภายใต้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การด�ำเนินโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืน ครอบคลุมพืน้ ที่
น�ำร่อง 9 ต�ำบล และจะมีการขยายผลไปอีก 12 ต�ำบลในปี
พ.ศ.2560 รวมเป้าหมายเป็น 21 ต�ำบลใน 8 จังหวัด

1. ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญาไซ
2. ตำบลหนองมะคาโมง อำเภอดานชาง
จังหวัดสุพรรณบุรี

โรงงานน้ำตาลมิตรผล สิงหบุรี
1. ตำบลไมดัด 2. ตำบลโพสังโฆ
อำเภอคายบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี

โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเขียว

1.ตำบลโคกสะอาด 2. ตำบลบานแกง
3.ตำบลหนองคอนไทย
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
4.ตำบลชุมแพ 5.ตำบลไชยสอ
อำเภอชุมแพ จังหวัดชัยภูมิ

โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง

1.ตำบลบานเม็ง 2.ตำบลกุดกวาง
3. ตำบลจระเข 4.ตำบลโนนสะอาด
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

โรงงานน้ำตาลมิตรผล กาฬสินธุ

1.ตำบลหนองใหญ อำเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด
2.ตำบลสมสะอาด 3. ตำบลกุดคาว 4. ตำบลจุมจัง
อำเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ

พื้นที่พัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน
พื้นที่นำรอง 9 ตำบลในป พ.ศ. 2559
พื้นที่ขยายผล 12 ตำบลในป พ.ศ.2560

โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูหลวง

1.ตำบลโคกขมิ้น 2.ตำบลศรีสงคราม
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

โรงงานน้ำตาลมิตรผล อำนาจเจริญ
1. ตำบลน้ำปลีก 2. ตำบลนายม
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
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ยุทธศาสตร การพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน
ครัวเรือนตนแบบ

1: ครัวเรือนตนแบบ
กลยุทธ

องคความรูชุมชน

• รูจักตัวเอง
• ปรับกระบวนทัศน
• สรางคนตนแบบ
• ขยายผลกลุมกิจกรรม

2: องคความรูชุมชน
กลยุทธ

องคกรชุมชน

• พัฒนาฐานเรียนรู
• พัฒนาศูนยเรียนรู
ระดับตำบล
• เคล�อนไหวความรู
สูนโยบายทองถิ่น

3: องคกรชุมชน
กลยุทธ

เครือขายรวมพัฒนา

• พัฒนาศักยภาพแกนนำ
• จัดตั้งคณะกรรมการตำบล
มิตรผลรวมพัฒนา
• ประสานความรวมมือกับ
หน�วยงานที่เกี่ยวของ

4: เครือขายรวมพัฒนา
กลยุทธ

• เสริมสรางความเขมแข็ง
ของเครือขายรวมพัฒนา
• สรางเครือขาย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู

กลุม่ มิตรผล ได้พฒ
ั นาเกษตรกรทัง้ สิน้ 1,218 ครัวเรือนอาสา
75 ครัวเรือนต้นแบบ ซึ่งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการพึ่งพา
ตนเอง ด้วยการแบ่งพื้นที่เกษตร ท�ำเกษตรผสมผสาน เช่น
การท�ำหลุมพอเพียง เลี้ยงกบ ปลา ไก่ไข่ ปลูกผักสวนครัว
เลี้ยงหมูหลุม ท�ำน�้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ รวมทั้งส่งเสริม
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การรวมกลุ่มกิจกรรมเพื่อสร้างอาชีพและรายได้เสริม ยกระดับ
และพัฒนากลุ่มให้เป็นวิสาหกิจชุมชน จ�ำนวน 30 กลุ่ม เช่น
กลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มแปรรูปกล้วย
กลุ ่ ม ถั่ ว ตั ด น�้ ำ อ้ อ ยสด กลุ ่ ม ข้ า วอิ น ทรี ย ์ กลุ ่ ม ตลาดสี เ ขี ย ว
เป็นต้น

เกษตรกรเข้าร่วม

1,218 ครัวเรือนอาสา

กลุ ่ ม มิ ต รผลมี ก ารขยายโอกาสการพั ฒ นาสู ่ ก ลุ ่ ม ผู ้ พิ ก าร
ในชุมชน โดยความร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน ส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิ
นวัตกรรมเพื่อสังคม ในโครงการ “ชุมชนเข้มแข็งด้วยแรง
ผู ้ พิ ก าร” ด้ ว ยการให้ ผู ้ พิ ก ารมี ส ่ ว นร่ ว มในงานพั ฒ นาชุ ม ชน
สามารถท� ำ งานได้ ในชุ ม ชนของตั ว เอง เช่ น งานช่ า งฝี มื อ
งานธุรการ งานการจัดการ และงานเอกสาร ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ที่ท�ำการผู้ ใหญ่บ้าน
หรืองานด้านเกษตรต่างๆ เช่น การเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง
การท�ำเกษตรผสมผสาน แทนการเดินทางไปท�ำงานในส�ำนักงาน
หรือโรงงาน ซึ่งอาจมีความยากล�ำบากในการเดินทาง นอกจากนี้
กลุม่ ผูพ้ กิ ารยังได้นอ้ มน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้

75 ครัวเรือนต้นแบบ
ในการด�ำเนินชีวิต โดยมีการจัดท�ำบัญชีครัวเรือน รู้จักออมเงิน
ปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเอง เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
อย่ า งยั่ ง ยื น ในระยะยาว และในวั น นี้ พ วกเขายั ง ได้ พั ฒ นาสู ่
การเป็นครัวเรือนอาสา เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาที่ยั่งยืน
ให้กับชุมชนของตัวเองต่อไป
โครงการชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง ด้ ว ยแรงผู ้ พิ ก าร เป็ น อี ก หนึ่ ง
การด�ำเนินงานที่ไม่เพียงแต่จะช่วยลดความเหลื่อมล�้ำทางสังคม
สร้างโอกาสทางอาชีพและรายได้ ให้กับกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชนเท่านัน้ แต่ความภาคภูมใิ จในการมีอาชีพทีส่ ามารถช่วยพัฒนา
ถิน่ ฐานบ้านเกิด ยังเป็นแนวทางการด�ำเนินงานทีจ่ ะช่วยสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชนได้พัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านสมาชิกในชุมชนเอง

คนพิการ
ที่จ้างงาน
คน
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โครงการเพื่อสังคม
นอกจากนี้กลุ่มมิตรผลยังมีหน่วยงานฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ เพื่อเป็นหน่วยงานสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย
รอบโรงงานของกลุ่มมิตรผล ซึ่งครอบคลุมหลายพื้นที่เพื่อให้การดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึง รวมทั้งเข้าไป
มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อความยั่งยืน ใน 6 มิติที่ส�ำคัญ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา
ด้านสาธารณสุข ด้านกีฬา และด้านศิลปวัฒนธรรม ผ่านโครงการที่มีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ
กลุม่ มิตรผลจัดอบรมฝึกอาชีพให้กบั ชุมชน และพนักงานเพือ่ สร้างรายได้เสริม รวมทัง้ ยังเป็นการเตรียมความพร้อม
ให้กบั พนักงานในวัยใกล้เกษียณ เพือ่ จะได้มอี าชีพเสริมติดตัว และสามารถสร้างรายได้ ในการดูแลตนเอง ผ่านการส่งเสริม
ให้พนักงานฝึกท�ำอาหารว่าง ปลูกผัก และท�ำผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ในครัวเรือน พร้อมน�ำผลผลิตมาจ�ำหน่ายเพื่อสร้าง
รายได้เสริม ในปีนี้ริเริ่มโครงการตลาดชุมชน ตลาดสดน่าซื้อ ในพื้นที่บริเวณหน้าโรงงาน เพื่อเป็นสถานที่จ�ำหน่าย
พืชผัก อาหารว่างและผลิตภัณฑ์ จากพนักงานและชุมชน โดยพนักงานและชุมชนที่สนใจสามารถเข้ามาซื้อหา
ผักปลอดสาร ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ ในครัวเรือนในราคาย่อมเยาและเป็นการช่วยสร้างรายได้ ให้เกิดขึ้น
นอกจากนี้ ใ นพื้ น ที่ ชุ ม ชน ต.บ้ า นผื อ อ.หนองเรื อ จ.ขอนแก่ น ได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง วิ ส าหกิ จ กลุ ่ ม ปุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์
ซึ่งกลุ่มมิตรผลได้เข้าไปช่วยในกระบวนการรวมกลุ่ม พร้อมฝึกอาชีพการท�ำปุ๋ยอินทรีย์ โดยมีทีมนักวิจัยเข้าไปร่วมให้
ความรู้ ในการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ผ่านเกณฑ์การรับรอง และสามารถน�ำไปจ�ำหน่ายเพื่อสร้างรายได้
รวมทั้งใช้ภายในชุมชน พึ่งพาตนเองลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลดรายจ่าย ในแต่ละปีสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ 700 กระสอบ
สร้างรายได้จากการจ�ำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ให้กับกลุ่มปีละ 175,000 บาท

ด้านสิ่งแวดล้อม
ในปี พ .ศ.2559 เป็ น ปี ที่ ป ระเทศไทยประสบปั ญ หาภั ย แล้ ง ส่ ง ผลกระทบกั บ เกษตรกรและชุ ม ชนโดยรอบ
ทางกลุ่มมิตรผลเล็งเห็นแนวทางในการเข้าไปมีส่วนร่วมการพัฒนาสังคมและชุมชนให้เข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการ
น�ำ้ อย่างเป็นระบบเพือ่ สร้างความยัง่ ยืนให้เกิดขึน้ กลุม่ มิตรผลได้รว่ มด�ำเนินการดูแลตัง้ แต่ ต้นน�ำ้ กลางน�ำ้ และปลายน�ำ้
ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
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• กิจกรรมมิตรอาสา ฟื้นฟูป่าภูหลง
จากปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าท�ำให้เกิดผลกระทบภาวะการขาดแคลนน�้ำ เนื่องจาก
ป่าต้นน�้ำเป็นป่าที่ส�ำคัญของทุกชีวิต ในพื้นที่ป่าภูหลงบนเทือกเขาภูแลนคา อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน�้ำ
ส�ำคัญได้รับความเสียหายอย่างหนักกว่า 3,000 ไร่ โดยมีสาเหตุมาจากการลักลอบเผาป่าเพื่อล่าสัตว์ของนายพราน
นอกพื้นที่ กลุ่มมิตรผลและเกษตรกรชาวไร่อ้อย ซึ่งมีทักษะฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้
พร้อมด้วยชุมชนในพืน้ ทีก่ ว่า 600 คน ร่วมจัดกิจกรรม “มิตรอาสา ฟืน้ ฟูปา่ ภูหลง ณ วัดป่ามหาวัน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูม”ิ
ร่วมใจปลูกต้นกล้าคืนผืนป่าต้นน�้ำ ปลูกต้นกล้าพะยูงและมะค่า จ�ำนวน 6,999 ต้น ทดแทนป่าผืนสุดท้ายที่ถูกไฟไหม้
ในพื้นที่ป่าภูหลง พร้อมมอบเงินสนับสนุน และสิ่งของต่างๆ ซึ่งมีมูลค่ากว่า 900,000 บาท เพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์
ในการป้องกันไฟและฟื้นฟูป่ารวมถึงชุมชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวสามารถกลับมาเป็นป่าต้นน�้ำและ
สร้างแหล่งน�้ำให้กับชุมชน

• โครงการสร้างฝาย
กลุ่มมิตรผลได้เล็งเห็นความส�ำคัญ ด้านความมั่นคงในทรัพยากรผืนดิน น�้ำ ป่า อันเป็นต้นทุนในการผลิตวัตถุดิบ
จึงได้ร่วมกับชุมชนเครือข่ายฝาย สร้างฝายเพื่อให้เป็นสถานที่เก็บกักน�้ำในล�ำคลอง มีประชาชนร่วมท�ำ คือ ท�ำโดย
ไม่ใช้งบประมาณ ใช้แรงงานในชุมชนและปรองดองกับธรรมชาติและใช้วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นทั้งไม้ไผ่สด เชือก
ทราย และใช้กระสอบน�้ำตาลที่ใช้แล้วมาสร้างประโยชน์ ซึ่งกลุ่มมิตรผลได้บริจาคกระสอบเพื่อบรรจุทราย ในปี
พ.ศ.2559 กว่า 50,000 กระสอบ มีพนักงานจิตอาสาร่วมสร้างฝายด้วย
ส�ำหรับฝายดังกล่าว นอกจากจะเป็นกระบวนการสร้างฝายรูปแบบประชารัฐทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแล้ว ยังได้มี
การตั้งธรรมนูญฝายหรือกฎกติการ่วมกัน ซึ่งฝายแห่งนี้จะมีอายุการใช้งานประมาณ 7-10 ปี ยังมีประโยชน์ ใน
การช่วยชะลอน�้ำในฤดูฝนกักเก็บน�้ำไว้ ใช้ ในฤดูแล้ง เพิ่มพื้นที่ชุมน�้ำรอบๆ ฝาย ช่วยยกระดับน�้ำใต้ดิน และรักษา
ระบบนิเวศน์ ให้มีความสมดุลอนุรักษ์สัตว์น�้ำ พืชพรรณให้คงอยู่ ตลอดจนยังเป็นการสร้างจิตส�ำนึกในการหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นอีกด้วย
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• โครงการ “แบ่งน�้ำใช้ ปันน�้ำใจ สู้ภัยแล้ง”
ในปีพ.ศ.2559 เกิดวิกฤต
ภัยแล้งซึ่งรุนแรงที่สุดในรอบ
20 ปี และก�ำลังส่งผลกระทบ
ต่อป ร ะ ช า ช น ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ
กลุ ่ ม มิ ต รผลได้ ร ่ ว มฝ่ า วิ ก ฤต
ภั ย แล้ ง ด้ ว ยการเข้ า ร่ ว ม
โครงการ “แบ่งน�ำ้ ใช้ ปันน�ำ้ ใจ”
โดยวางเป้าหมายเพื่อร่วมกัน
ลดการใช้น�้ำให้ได้ร้อยละ 30
ให้มีน�้ำใช้พอเพียงในฤดูแล้ง
พร้ อ มสร้ า งความตระหนั ก รู ้
ให้ กั บ พนั ก งาน ชาวไร่ อ ้ อ ย
และผู้มีส่วนได้เสียเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น�้ำแล้ง และผลักดันให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น�้ำ
ให้ลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญ จากภารกิจส�ำคัญดังกล่าวท�ำให้กลุม่ มิตรผลสามารถประหยัดน�ำ้ ด้วยการควบคุมและลดการ
ใช้น�้ำทั้งภายในโรงงานน�้ำตาลและไร่อ้อย ลงได้ถึงร้อยละ 30 นอกจากนี้ ยังได้จัด “คาราวาน แบ่งน�้ำใช้ ปันน�้ำใจ
สู้ภัยแล้ง” เพื่อร่วมแจกจ่ายน�้ำดื่ม น�้ำใช้ ให้กับชาวบ้านบริเวณรอบๆ โรงงาน

ด้านการศึกษา
• กลุ่มมิตรผลสนับสนุนทุนการศึกษา
กลุ่มมิตรผลให้ความส�ำคัญกับการสร้างคุณค่า สร้างอนาคตให้กับเยาวชนไทย โดยมอบทุนการศึกษาประจ�ำปี
พ.ศ.2559 ให้แก่นักเรียนจ�ำนวน 455 ทุน ประกอบด้วย ทุนการศึกษาส�ำหรับบุตรเกษตรกร ทุนการศึกษาโครงการ
Mitr Phol Career Camp และทุนการศึกษาโครงการทวิภาคีรวมมูลค่า 11 ล้านบาท มุ่งสนับสนุนองค์ความรู้ด้าน
เกษตรสมัยใหม่ และส่งเสริมให้เยาวชนไทย เห็นคุณค่าของอาชีพเกษตรกร เพือ่ เตรียมพร้อมสูก่ ารเป็น Smart Farmer
ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนภาคเกษตรที่ส�ำคัญของชาติ
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• โครงการผู้น�ำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
กลุ่มมิตรผลเข้าร่วมกับองค์กรเอกชนชั้นน�ำ
ในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาพื้นฐาน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ ผ่านโครงการผูน้ ำ� เพือ่
การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หรือ คอนเน็กซ์-อีดี
เป็นโมเดลการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของ
ประเทศไทย ซึ่งนับเป็นมิติใหม่ของการผสานพลัง
ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม
โดยผูบ้ ริหารระดับสูงของกลุม่ มิตรผล และผูบ้ ริหาร
จาก 11 องค์กรจะท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูส้ นับสนุนหลัก หรือ School Sponsors ให้คำ� ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์พร้อมงบประมาณ
ให้แก่ School Partners ซึ่งคัดเลือกจากบุคลากรในองค์กรที่เป็นผู้น�ำรุ่นใหม่ มีอุดมการณ์ มีจิตสาธารณะ และ
ผ่านการอบรมหลักสูตรผูน้ ำ� รวม 1,000 คน เพือ่ ท�ำหน้าทีส่ นับสนุนและร่วมวางแผนพัฒนาโรงเรียน เป็นกุญแจส�ำคัญ
ในการขับเคลือ่ นการเปลีย่ นแปลงร่วมกับผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการประชารัฐ 3,342 โรงเรียนทัว่ ประเทศ
ในระยะแรก (ภายในปีพ.ศ.2559) และจะขยายครบ 7,424 โรงเรียนในทุกต�ำบลทั่วประเทศ ภายใน 3 ปี
(สิ้นปีพ.ศ.2561) โดยจะยึดหลักการท�ำงาน 3 ด้าน คือ
1. Enable สนับสนุนผู้บริหารสถานศึกษาให้ด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้
2. Enhance ร่วมเสนอแนวทางพัฒนาโรงเรียนเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากเอกชน
3. Engage สร้างการมีสว่ นร่วมของครอบครัวและชุมชน ตามแนวทางยุทธศาสตร์ 10 ด้านของโครงการสานพลัง
ประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้น�ำ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษาของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
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ด้านสาธารณสุข
ด้ ว ยความห่ ว งใยในสุ ข ภาพของชุ ม ชน
กลุม่ มิตรผลจัดให้มกี ารตรวจสุขภาพชุมชนโดยรอบ
ปีละครั้ง ซึ่งร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต� ำ บลในแต่ ล ะพื้ น ที่ ค รอบคลุ ม การด� ำ เนิ น งาน
ทั้ง 6 จังหวัด เพื่อส่งเสริมให้เกิดชุมชนสุขภาพดี
เพื่อสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข นอกจากนี้ ในโอกาส
ครบรอบ 60 ปี กลุ ่ ม มิ ต รผลได้ ร ่ ว มมื อ กั บ
พันธมิตร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดย
กลุ่มมิตรผลให้การสนับสนุนเงิน 300,000 บาท
สมทบ “ผ้าป่านแว่นตา” ในโครงการแว่นแก้ว
เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ซึง่ สามารถน�ำเงินดังกล่าวไปช่วยเหลือผูม้ ปี ญ
ั หาทางสายตาทีเ่ ป็นชุมชนรอบโรงงานของกลุม่ มิตรผล
และชาวไร่อ้อยกว่า 600 คน ผ่านการวัดสายตา ตัดแว่นสายตา ช่วยให้กลับมามีมุมมองที่สดใส ถือเป็นการสร้าง
โอกาสทางการมองเห็น และกลุ่มมิตรผล ยังคงเดินหน้าการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของชุมชนและชาวไร่อ้อย รวมทั้ง
ร่วมสร้างคุณค่า สร้างอนาคตให้กับชุมชนและสังคมต่อไป

ด้านกีฬา
• โครงการ “มิตรผลคลินิกฟุตบอล”
ด้ ว ยกลุ ่ ม มิ ต รผลให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการกี ฬ าของเยาวชน โดยใช้ ก ารกี ฬ าเป็ น สื่ อ
ในการป้องกันปัญหายาเสพติด อีกทั้งยังเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานการกีฬาฟุตบอลเยาวชนให้ไทย กว่า 5 ปี
ที่กลุ่มมิตรผลจัดท�ำคลินิกฟุตบอลส่งเสริมให้เยาวชนกว่า 2,000 คน ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จ.สุพรรณบุรี จ.สิงห์บุรี
จ.เลย จ.ชัยภูมิ จ.ขอนแก่น และ จ.กาฬสินธุ์ ได้เรียนรูแ้ ละฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลอย่างถูกต้องกับทีมผูส้ อนมืออาชีพ
อย่าง ทีมนักเตะฟุตบอลของสโมสร “ราชบุรีมิตรผลเอฟซี” มาปีนี้กลุ่มมิตรผลได้ต่อยอดให้มีการแข่งขันเพื่อคัดเลือก
ตัวแทนระดับโรงเรียน ระดับภาค เพือ่ ให้เยาวชนได้พฒ
ั นาขีดความสามารถทางด้านการกีฬา ซึง่ ทีมเยาวชนทีช่ นะเลิศ
จะได้รับโอกาสให้เข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมที่สโมสร “ราชบุรีมิตรผลเอฟซี” เพื่อฝึกทักษะด้านการกีฬาต่อไป
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ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
• โครงการ “ค่ายศิลปะเพือ่ เยาวชนกลุม่ มิตรผล” ครัง้ ที่ 3
กลุ่มมิต รผลได้จัด อบรมให้เ ยาวชนรอบรั้ วโรงงานน�้ ำ ตาล
ทั้ ง 6 แห่ ง ได้ ร ่ ว มเรี ย นรู ้ แ ละพั ฒ นาทั ก ษะทางศิ ล ปะ ทั้ ง
องค์ประกอบของศิลปะ การท�ำพื้นหลังภาพประดิษฐ์ และการน�ำ
วั ส ดุ ธ รรมชาติ ม าประกอบเป็ น รู ป แบบมิ ติ ต ่ า งๆ โดยร่ ว มกั บ
ครูสังคม ทองมี บุคคลดีเด่น สาขาศิลปะ ซึ่งค่ายศิลปะนี้จะช่วย
ให้เยาวชนเพิ่มจินตนาการ และสามารถแปรเปลี่ยนเป็นความคิด
สร้างสรรค์ พร้อมการฝึกท�ำผลงานด้านศิลปะสื่อผสม (Mixed
Media) โดยให้เยาวชนน�ำวัสดุเหลือใช้ตามธรรมชาติมาประยุกต์
เป็นผลงานทางศิลปะ เพือ่ สร้างมูลค่างานศิลป์ตามแบบเยาวชน 4.0
ปัจจุบนั มีเยาวชนกว่า 1,300 คนเข้าร่วมโครงการค่ายศิลปะ ซึง่ เป็น
การสร้ า งโอกาสให้ กั บ เยาวชนในท้ อ งถิ่ น ได้ เ พิ่ ม ทั ก ษะความรู ้
ด้านศิลปะ
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04

การดำ�เนินงานด้านพนักงาน

Training

Workshop

การดำ�เนินงานด้านพนักงาน
การปฏิบัติด้านแรงงาน
•

ข้อมูลทรัพยากรบุคคล

•

สวัสดิการที่สำ�คัญ

การพัฒนาบุคลากร
•

แนวทางการพัฒนาพนักงานมิตรผล

การดำ�เนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
•

สัดส่วนตัวแทนพนักงานในคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน

•

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อมของกลุม่ มิตรผล

•

ผลการดำ�เนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งาน

•

การส่งเสริมจิตสำ�นึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม

การดำ�เนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
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การด�ำเนินงานด้านพนักงาน
หนึ่งในเป้าหมายของกลุ่มมิตรผล คือ การขับเคลื่อนองค์กรสู่ระดับสากล (World Class Organization) โดยพัฒนาองค์กร 6 มิติ
ที่ส�ำคัญ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

High
performance

การที่กลุมมิตรผลจะกาวไปสู WCO ไดนั้น
จะตองมีการพัฒนาใน 6 มิติที่สำคัญ ดังนี้
พัฒนาไปสูการเปน
องคกรสมรรถนะสูง

มีความยืดหยุน
และปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลง

1

2

6

มีการบริหาร
การเติบโต
อยางยั่งยืน

3

มีการสรางความผูกพันที่ดี
กับผูมีสวนไดเสีย

World Class Organization
มีการพัฒนาไปสูองคกร
แหงนวัตกรรม

5

การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารด้านต่างๆ ควบคู่
กันเพื่อให้กลุ่มมิตรผลก้าวสู่การเป็นองค์กรชั้นน�ำในระดับสากล
(World Class Organization) นั้น ต้องอาศัยการพัฒนาไปสู่
การเป็นองค์กรทีม่ ศี กั ยภาพสูง (High Performance Organization:
HPO) กลุ่มมิตรผลจึงได้พัฒนากลยุทธ์ ในหลายๆ ด้านเพื่อ
สนับสนุนการด�ำเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรที่จะไปสู่
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4

มีการบริหารกำลังคน
อยางมีประสิทธิภาพ

อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve Industries) การปรับ
โครงสร้างการบริหารงาน การพัฒนาระบบและกระบวนการท�ำงาน
ให้มีความเชื่อมต่อกัน ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนระบบอย่างมาก
ในทุกกลุ่มธุรกิจ รวมถึงได้ริเริ่มเรื่องการน�ำดิจิทัลเข้ามาช่วย
ขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน
(Sustainable Growth)

การปฏิบัติด้านแรงงาน
หนึ่งในกุญแจส�ำคัญแห่งความส�ำเร็จในการก้าวสู่การเป็น
องค์กรชั้นน�ำในระดับสากล คือ ทรัพยากรบุคคล กลุ่มมิตรผล
ให้ความส�ำคัญตั้งแต่กระบวนการสรรหาคัดเลือก การพิจารณา
ค่าตอบแทน การบริหารผลการปฏิบตั งิ านอย่างเป็นธรรม ตลอดจน
ส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและศักยภาพ
ของบุคลากร รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการริเริ่ม
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนาทั้งตนเอง และ

พัฒนาองค์กรให้มคี วามยัง่ ยืนควบคูก่ นั พร้อมทีจ่ ะสามารถก้าวทัน
ยุคประเทศไทย 4.0 นอกจากนั้นแล้ว กลุ่มมิตรผลยังใส่ ใจ
กั บ บุ ค ลากร ในการดู แ ลคุ ณ ภาพชี วิต เคารพในเกี ยรติและ
ศักดิ์ศรีอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้บุคลากรกลุ่มมิตรผลมีความสุข
ในการท�ำงานและมีความภาคภูมิใจในกลุ่มมิตรผล ตามที่ได้วาง
กลยุทธ์ Enhancing World Class Organization ขึ้น ดังนี้

การยกระดับเพื1อกาวสูการเปนองคกรระดับสากล
1

การเพิ่มผลิตภาพพนักงาน

3

การบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง
และผูสืบทอดตำแหนง
การสงเสริมศักยภาพของพนักงานรุนใหม

การพัฒนาขีดความสามารถ
พนักงานสูระดับสากล
การพัฒนาขีดความสามารถพนักงานในระดับสากล
การพัฒนาความสามารถพนักงานที่มีศักยภาพสูง
และผูสืบทอดตำแหนง
การสรางองคกรแหงการเรียนรู

การสรรหาและดึงดูดผูมีศักยภาพภายนอก
การบริหารจัดการตนทุนแรงงาน

2

การเสริมสรางความผูกพัน
ของพนักงาน
การยกระดับความผูกพันของพนักงาน
การพัฒนาบทบาทความเปนผูนำ
เพื่อเสริมสรางความผูกพัน
ของพนักงาน

5

4

การเพิ่มประสิทธิภาพองคกร
การพัฒนาองคกรไปสูการเปนองคกร
ระดับสากล
การสงเสริมและปลูกฝงวัฒนธรรมมิตรผล

การยกระดับมาตรฐานและการบริการในงานทรัพยากรบุคคล

การยกระดับมาตรฐานและกระบวนการ
ในงานทรัพยากรบุคคลใหเทียบเคียง
ระดับสากล

การนำเทคโนโลยีและระบบ
ดิจิตอลมาใชในงาน
ทรัพยากรบุคคล

การบริหารจัดการงาน
ทรัพยากรบุคคล
ตางประเทศ

การพัฒนาขีดความสามารถ
ของผูปฏิบัติงาน
ทรัพยากรบุคคล
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ข้อมูลทรัพยากรบุคคล (G4-9) (G4-10)
ในปีพ.ศ.2559 นี้ กลุ่มมิตรผลมีจ�ำนวนพนักงานประจ�ำทั้งสิ้น 4,353 คน โดยมีสถิติทางด้านบุคลากรที่ส�ำคัญ ดังนี้

จ�ำนวนพนักงาน

996

4,353
คน

3,595
17.41%

21.04%

3,788

คน

82.59%

4,784

หญิง
78.96%

ชาย

758

2558*

2559**

หมายเหตุ : * ข้อมูลปีพ.ศ.2558 หมายถึง ระยะเวลา 1 ม.ค.2558 - 31 ธ.ค.2558
** ข้อมูลปีพ.ศ.2559 หมายถึง ระยะเวลา 1 ม.ค.2559 - 31 ต.ค.2559

จากข้อมูลพบว่า สัดส่วนของพนักงานชายคิดเป็นร้อยละ 82.59
ของพนักงานงานทั้งหมด ในขณะที่สัดส่วนของพนักงานหญิง
คิดเป็นร้อยละ 17.41 ของพนักงานทั้งหมด
ซึ่งในด้านการจ้างงานนั้น กลุ่มมิตรผลมีนโยบายเปิดรับ
บุคลากรจากชุมชนรอบๆ โรงงานเข้าท�ำงานและสนับสนุนกิจกรรม

ที่ส่งเสริมคุณ ภาพชีวิตให้คนในชุมชนมีอาชีพโดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้พิการ ให้สามารถเลี้ยงตนเอง และยังเป็นการเสริมสร้าง
ความสั ม พั น ธ์ การยอมรั บ ที่ ดี จ ากชุ ม ชน นอกเหนื อ จาก
การจ้างงานคนท้องถิน่ แล้วนัน้ กลุม่ มิตรผลพิจารณาผลตอบแทน
แรกสอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนพืน้ ฐานตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด

อัตราผลตอบแทนแรกเข้า เทียบค่าตอบแทนพื้นฐานตามที่กฎหมายก�ำหนด
พื้นที่
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ผลตอบแทนแรกเข้า เทียบค่าตอบแทนพื้นฐานตามที่กฎหมายก�ำหนด
พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

สำ�นักงานใหญ่

ไม่มีรายวัน

ไม่มีรายวัน

MPDC

1.54

1.09

MPSB

1.56

1.09

MPPK

1.53

1.08

MPPV

1.56

1.08

MPKS

1.55

1.07

MPPL

1.56

1.06

ค่าเฉลี่ย

1.55

1.08

จากตารางพบว่ากลุ่มธุรกิจน�้ำตาล ก�ำหนดผลตอบแทนแรก
เข้าเทียบกับอัตราค่าจ้างแรงงานขัน้ ต�ำ่ โดยเฉลีย่ คิดเป็นอัตราส่วน
เท่ากับ 1.08 ซึ่งเมื่อเทียบกับปีพ.ศ.2558 ที่ผ่านมา พบว่า
ผลตอบแทนค่าจ้างแรงงานขัน้ ต�ำ่ โดยเฉลีย่ มีอตั ราต�ำ่ ลง เนือ่ งจาก
ค่าตอบแทนขั้นพื้นฐานตามที่กระทรวงแรงงานของประเทศไทย

สูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มมิตรผลยังคงจ่ายผลตอบแทนแก่
แรงงานท้องถิ่นมากกว่าค่าจ้างแรงงานขั้นต�่ำ ซึ่งมีส่วนส่งเสริม
การสร้างอาชีพต่อคนในชุมชนบริเวณรอบโรงงาน และยังช่วย
ให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนรอบโรงงานอีกด้วย

พนักงานเข้าใหม่และพนักงานพ้นสภาพ (G4-10)
พนักงานเข้าใหม่

485

186

ชาย

หญิง

คน

482

ชาย

2559**

อายุ

คน

438

130

107

2558*

612

หญิง

2558*

2559**

68.70%
14.60%

87

76

2558*

2559**

7.70%

16.70%

17.80%

109 47

511
24 4.70%
102 19.96%
12.52%
64
123 24.07%
15.46%
79
90 17.61%
29 5.68%

พนักงานพ้นสภาพ

612

2559**

2558*

2559**

592

คน

2558*

348

83 13.56%
128 20.92%
64 10.46%
110 17.97%
82 13.40%
109 17.81%
36 5.88%

MPPL

คน

135 22.80%
45 7.60%
103 17.40%
76 12.84%
149 25.17%
60 10.14%

MPKS

50 ปีขึ้นไป

คน

24 4.05%

MPPV

3

2559**

809

117 14.46%
165 20.40%
81 10.01%
176 21.76%
138 17.06%
105 12.98%
27 3.34%

MPPK

56

456

36-50 ปี

511

คน

พนักงานเข้าใหม่

ส�ำนักงานใหญ่

MPSB

0.51%

2.20%

11.60%

2558*

พื้นที่
MPDC

18-35 ปี

533

94 18

50 ปีขึ้นไป

612
74.50%

90.03%

697

36-50 ปี

คน

9.46%

86.20%

18-35 ปี

พนักงานพ้นสภาพ

592

คน

คน

73

พนักงานเข้าใหม่

809

511

86.00%

78.80%

592

21.20%

23.00%

623

81.93%

คน

18.07%

77.00%

809

พนักงานพ้นสภาพ

14.00%

เพศ

หมายเหตุ : * ข้อมูลปีพ.ศ.2558 หมายถึง ระยะเวลา 1 ม.ค.2558 - 31 ธ.ค.2558
** ข้อมูลปีพ.ศ.2559 หมายถึง ระยะเวลา 1 ม.ค.2559 - 31 ต.ค.2559

คน

คน
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สัดส่วนของพนักงานกลุ่มมิตรผล
ระดับผู้บริหารระดับสูง
18-35 ปี
36-50 ปี
50 ปีขึ้นไป

70.37%
19

0%
0

42.11%
8

27
คน

2558*

ระดับผู้บริหารระดับกลาง
18-35 ปี
36-50 ปี
50 ปีขึ้นไป

รวม

30.33%
64

1.42%
3

18-35 ปี
36-50 ปี
50 ปีขึ้นไป

1.11%
1

61

31.11%
28

2559**

90
คน

รวม

49.57%
30.43%

228

51.71%
20.00%

140

92

460
คน

24.32%

151

71

รวม

23.97%
70

2559**

292
คน

รวม

58.87%

56.93%

1,526

1,422

31.13%
807

31.18%
779

11.89%
297

2,498

9.99%
259

คน

รวม

64.43%
991

2559**

2,592
คน

รวม

62.84%
854
28.74%
442

6.83%
105

2558*
หมายเหตุ : * ข้อมูลปีพ.ศ.2558 หมายถึง ระยะเวลา 1 ม.ค.2558 - 31 ธ.ค.2558
** ข้อมูลปีพ.ศ.2559 หมายถึง ระยะเวลา 1 ม.ค.2559 - 31 ต.ค.2559
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211
รวม

2558*

ระดับปฏิบัติงาน

รวม

67.78%

คน

2558*

18-35 ปี
36-50 ปี
50 ปีขึ้นไป

คน

144

ระดับหัวหน้างาน

ระดับเจ้าหน้าที่

2559**

11

68.25%

2558*

18-35 ปี
36-50 ปี
50 ปีขึ้นไป

72.73%
8
0% 27.27%
3
0

1,538

30.24%
411

คน

รวม

2559**

6.92%
94

1,359
คน

รวม

สวัสดิการที่ส�ำคัญ
เพราะพนักงาน คือก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร กลุ่มมิตรผลจึงได้ก�ำหนดสวัสดิการส�ำหรับพนักงาน ดังนี้

สิทธิ์การลา

สวัสดิการ

เงินช่วยเหลือ

อื่นๆ

พนักงานประจ�ำ
รายเดือน

รายวัน

พนักงาน
ชั่วคราว

ลาหยุดพักผ่อนประจ�ำปี
ลากิจ
ลาอุปสมบท / ลาเพื่อประกอบพิธีศาสนา
ลาคลอดบุตร
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
ค่ารักษาพยาบาล
ทันตกรรม
การตรวจสุขภาพประจ�ำปี
คลินิกแพทย์และพยาบาล ประจ�ำส�ำนักงาน
บ้านพักพนักงาน
ของเยี่ยมไข้
ชุดยูนิฟอร์ม
สวัสดิการอาหาร
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
เงินช่วยเหลือการซื้อของเยี่ยมพนักงานที่เจ็บป่วย
เงินช่วยเหลือกรณีได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ
แพคเกจค่าโทรศัพท์มือถือ
ค่าเดินทาง
ทุนการศึกษา
เงินช่วยเหลือทุนการศึกษาส�ำหรับบุตร



























-

-










-

-















-

-















-

-










-

-























-

-

ชมรมกิจกรรมพนักงาน







Sport Day







งานเลี้ยงขอบคุณพนักงาน







สวัสดิการ
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นอกเหนือจากสวัสดิการที่มีให้แก่พนักงาน อาทิ การลาหยุด
และเงินช่วยเหลือ เช่น กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ทุนการศึกษาบุตร
เงินยืมฉุกเฉิน เครื่องแต่งกาย ค่ารักษาพยาบาลและทันตกรรม
เบี้ ย เลี้ ย งและค่ า ใช้ จ ่ า ยในการเดิ น ทางแล้ ว ยั ง มี ก ารจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการสวัสดิการ หรือที่เรียกว่าคณะกรรมการสร้างสุข
โดยปี พ.ศ. 2559 ได้คัดเลือกจากตัวแทนพนักงานร้อยละ 100
เพื่อศึกษาและน�ำเสนอการปรับปรุงสวัสดิการให้สอดคล้องกับ
รูปแบบการด�ำเนินชีวิต เช่น การจัดให้มีชมรมกิจกรรมพนักงาน
Sport Day งานเลีย้ งขอบคุณพนักงาน เป็นต้น (G4-11)

รวมทัง้ กลุม่ มิตรผล จัดท�ำระบบ Whistleblower ให้พนักงาน
สามารถร้องเรียนได้ หากเห็นว่ามีการกระท�ำทีผ่ ดิ ระเบียบ กฎหมาย
หรือผิดจรรยาบรรณ ซึง่ อาจก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหาย
กั บ ตั ว พนั ก งานหรื อ บริ ษั ท ซึ่ ง ระบบนี้ ส ามารถร้ อ งเรี ย นโดย
ไม่ต้องเปิดเผย ชื่อ มีหน่วยงานที่ดูแลรักษาความลับ รวมทั้ง
มีกระบวนการสอบสวนให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เสมือนเป็น
ช่องทางให้พนักงานทุกคน มีส่วนร่วมสอดส่องดูแลผลประโยชน์
ขององค์กร

อัตราการกลับเข้าท�ำงานของพนักงานเพศหญิงหลังการใช้สิทธิ์ลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร
กรณีของการลา

พ.ศ.2558*

พ.ศ.2559**

จำ�นวนพนักงานเพศหญิงที่มีสิทธิ์ลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร (คน)

996

758

จำ�นวนพนักงานเพศหญิงที่ใช้สิทธิ์ลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร (คน)

66

43

จำ�นวนพนักงานเพศหญิงที่ใช้สทิ ธิล์ างานเลีย้ งดูบตุ รแล้วกลับมาทำ�งาน (คน)

66

42

ร้อยละของพนักงานเพศหญิงที่กลับเข้าทำ�งานหลังการใช้สิทธิ์ลากิจ
เพื่อเลี้ยงดูบุตร

100

97.67

หมายเหตุ : * ข้อมูลปีพ.ศ.2558 หมายถึง ระยะเวลา 1 ม.ค.2558 - 31 ธ.ค.2558
** ข้อมูลปีพ.ศ.2559 หมายถึง ระยะเวลา 1 ม.ค.2559 - 31 ต.ค.2559

ในปีที่ผ่านมา กลุ่มมิตรผลริเริ่มกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์
อันดีระหว่างพนักงาน ผู้บริหาร โดยมีการจัดกิจกรรมหลากหลาย
เช่น กิจกรรม Town Hall CEO/COO เพื่อเปิดโอกาสให้
แลกเปลี่ ย นมุ ม มองความคิ ด เห็ น ของพนั ก งานและผู ้ บ ริ ห าร
สร้างความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น หรือ โครงการ CEO SEE YOU
ที่พนักงานรุ่นใหม่เจนเนอเรชั่นวาย (Gen Y) จะได้รับความรู้จาก
ผูบ้ ริหารโดยตรง อีกทัง้ ยังสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างใกล้ชดิ
ซึ่ ง นอกจากจะเป็ น การพัฒนาความสามารถให้แ ก่ค นรุ ่ น ใหม่
แล้วยังเป็นการพัฒนาองค์กรจากความคิด และความร่วมมือ
ของพนักงานไปพร้อมๆ กัน
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นอกจากนี้กลุ่มมิตรผล ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่าย
อนาคตไทย ร่วมรณรงค์ “อย่าให้ ใครว่าคนมิตรผลฟุง้ เฟ้อ” โดยร่วม
ปรับทัศนคติและสร้างค่านิยมลดความฟุ้งเฟ้อให้กับพนักงาน
เพื่อหวังแก้ ไขปัญหาภาระหนี้ ให้แก่พนักงานอย่างเป็นระบบ
และเกิดความยั่งยืน จึงได้จัดท�ำโครงการ “ปลอดหนี้ ชีวีมีสุข”
เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ช่วยเหลือพนักงานให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีตามวิถีความพอเพียง รวมทั้งได้เตรียมความพร้อมส�ำหรับ
พนั ก งานที่ จ ะเกษี ย ณอายุ ทั้ ง ในเรื่ อ งเงิ น สะสมหลั ง เกษี ย ณ
การให้ความรู้ ในเรื่องการวางแผนก่อนการเกษียณอายุ การเงิน
การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจ การใช้ชีวิตหลังเกษียณ
การใช้สิทธิตามกฎหมายประกันสังคม เพื่อให้สามารถใช้ชีวิต
ได้อย่างมีความสุขและพอเพียงหลังเกษียณอายุ

โอกาสความกาวหนา
OPPORTUNITIES

ส่ ว นการสร้ า งความผู ก พั น ที่ ดี กั บ กลุ ่ ม ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
(Stakeholders & Partnership Engagement) เป็นสิ่งที่
กลุ่มมิตรผลให้ความส�ำคัญและเป็นแบบอย่างการด�ำเนินงานที่ดี
(Best Practice) เช่น กลุ่มชาวไร่ซึ่งได้ด�ำเนินโครงการต่างๆ
มี เ ป้ า หมายเพื่ อ ให้ ช าวไร่ มี ค วามเป็ น อยู ่ ที่ ดี ขึ้ น อย่ า งยั่ ง ยื น
และล่าสุดในด้านพนักงาน กลุ่มมิตรผลได้รับรางวัลสุดยอด
นายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยปีพ.ศ.2559 หรือ The Best
Employer 2016 ที่จัดขึ้นโดยบริษัทเอออน ฮิววิท (ประเทศไทย)
จ�ำกัด โดยกลุ่มมิตรผลสามารถคว้ารางวัลใหญ่ ได้แก่ รางวัล
สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจ�ำปีพ.ศ.2559 รางวัล
นี้การันตีถึงการให้ความส�ำคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
อย่ า งจริ ง จั ง ของกลุ ่ ม มิ ต รผล ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากการพั ฒ นา
ความผูกพันของพนักงานในองค์กร ซึ่งมีการพัฒนาใน 6 มิติ

การบริหารงานองคกร

COMPANY PRACTICES

คน

งาน

PEOPLE

WORK

Employee
Engagement

รางวัล

TOTAL REWARD

คุณภาพชีวิต

QUALITY OF LIFE
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การพัฒนาบุคลากร
กลุ่มมิตรผลให้ความส�ำคัญในการพัฒนาพนักงาน เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ ทักษะในการเรียนรู้ และ
มีความสามารถในระดับสากล (Global Competency) ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ของกลุ่มมิตรผล ตลอดจนพัฒนา
เตรียมความพร้อมเพื่อให้พนักงานมีศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ รองรับการเติบโตในหน้าที่งาน สร้างขีดความสามารถในเชิง
การแข่งขันและความยั่งยืนให้กับธุรกิจที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรระดับสากล (World Class Organization)

แนวทางการพัฒนาพนักงานมิตรผล
กลุ ่ ม มิ ต รผลมุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นาตามแนวทาง 70:20:10
โดยร้อยละ 70 เป็นการพัฒนาผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์
ตรง เช่น การมอบหมายงาน หรือโครงงาน การสร้างประสบการณ์
ในการท�ำงาน การหมุนเวียนงาน ร้อยละ 20 เป็นการพัฒนา
ผ่านกระบวนการสอนงาน หรือระบบ Coaching และร้อยละ 10

เป็นการพัฒนาโดยการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ โดยผูบ้ งั คับบัญชา
จะเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการวางแผน พัฒนา และติดตาม
ผลการพัฒนาของพนักงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้ที่ดี

แนวทางการพัฒนาพนักงาน
ของกลุมมิตรผล 70 : 20 : 10
การเรียนรูผานประสบการณจริง
เชน การมอบหมายงานทีท่ า ทาย การมอบหมายงานพิเศษ
และมีความตอเน�อง การสรางประสบการณจากการเรียนรู ในงาน
การประยุกต ใชสง่ิ ใหมท่ไี ดเรียนรูก บั สถานการณจริง การเพิม่ อำนาจ
ดูแลการปฏิบตั งิ าน มีโอกาสรวมงานกับฝายงานและทำหนาทีอ่ น� ๆ
แนวทางการพัฒนา
พนักงานของกลุมมิตรผล

การเรียนรูจากผูอ�น
เชน การสอนงาน การเปนพีเ่ ลีย้ ง การใหขอ มูลปอนกลับอยาง
ไมเปนทางการการเขารวมเครือขายตางๆ ทัง้ ในและนอกองคกร
การเขารวมสมาคมวิชาชีพตางๆ

การเรียนรูผ า นหลักสูตรและโปรแกรมการพัฒนา
เชน กิจกรรมการฝกปฏิบตั ิ การสัมมนา หลักสูตรฝกอบรมและ
การพัฒนา การเรียนรูผ า นออนไลน การฝกอบรมในงาน

โดยการพัฒนาพนักงานของกลุม่ มิตรผลนัน้ จะพัฒนาตาม Competency Based Development ซึง่ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ
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1

การพัฒนาความสามารถด้านวิชาชีพ 7 ด้าน

1.1 การพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพด้านอ้อย
1.2 การพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพด้านชีวะและมันส�ำปะหลัง
1.3 การพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพด้านการผลิต
1.4 การพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพด้านพลังงาน
1.5 การพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพด้านการตลาด
1.6 การพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพด้านการเงิน
การบัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.7 การพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพ
ด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพการท�ำงาน

2

การพัฒนาความสามารถ
ด้านการพัฒนาภาวะผู้น�ำ
และการบริหารจัดการ

2.1 Signature Development Program
2.2 โครงการพัฒนาทักษะการโค้ชให้กับ
ผู้บังคับบัญชา
2.3 โครงการ CE – Mitr Phol Learning
Camp

1. การพัฒนาความสามารถด้านวิชาชีพ
(Functional Competency Development)
การพั ฒ นาความสามารถด้ า นวิ ช าชี พ เป็ น การพั ฒ นา
ความสามารถของพนั ก งาน เพื่ อ ยกระดั บ ความสามารถ
ด้ า นวิ ช าชี พ ในการท� ำ งาน เพื่ อ ให้ ส ามารถท� ำ งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น นอกจากนั้ น แล้ ว ยั ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ
โดยมุ่งเน้นตามวิชาชีพ โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 7 ด้าน
เพื่อให้สามารถพัฒนาการท�ำงานได้อย่างเหมาะสม ดังนี้
1.1 การพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพด้านอ้อย (Cane
Academy)
เช่น การบริหารความสัมพันธ์กบั ชาวไร่และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง,
เทคโนโลยีสารสนเทศ, การประเมินและติดตามงานอ้อย,
เครื่องจักรกลการเกษตร ฯลฯ เพื่อพัฒนาให้สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเพาะปลูกและเพิ่มผลผลิตของอ้อยได้
อย่างดีที่สุด

1.2 การพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพด้านชีวะและ
มันส�ำปะหลัง (Bio/ Cassava Academy)
เช่น ความรูเ้ รือ่ งพันธุม์ นั ส�ำปะหลัง โรคของมันส�ำปะหลัง
และแมลงศัตรูพชื กระบวนการผลิตแป้งมันส�ำปะหลัง เป็นต้น
1.3 การพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพด้านการผลิต
(Production Academy)
เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานด้านการผลิตให้ดียิ่งขึ้น
ซึ่งกลุ่มมิตรผลได้ท�ำความร่วมมือกับเครือข่ายการศึกษา
ทั้ ง ในและต่างประเทศในการพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
พนักงาน เช่น การร่วมมือกับ Queensland University of
Technology และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ในการด�ำเนินโครงการ High Level Design - Sugar Milling
Technology เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยี
น�้ำตาล (Sugar Technology) และเคมีน�้ำตาล (Sugar
Chemistry) นอกจากนี้แล้วยังมีศูนย์พัฒนาทางเทคนิค
(Technical Training Center หรือ TTC) ตั้งอยู่ทุกโรงงาน
รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559 | กลุ่มมิตรผล
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เพื่อพัฒนาเทคนิคในการท�ำงานให้กับพนักงานในโรงงาน
และเกิดความเชี่ยวชาญในการท�ำงานด้วยการลงมือปฏิบัติ
จริงในศูนย์พัฒนาทางเทคนิค เช่น เทคนิคการซ่อมวาล์ว
เทคนิคการซ่อมมอเตอร์ประเภทต่างๆ เทคนิคการซ่อมวงจร
ไฟฟ้า เป็นต้น พร้อมทัง้ มีการประเมินทักษะพนักงานเป็นราย
บุคคล เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาพนักงานต่อไปได้อย่าง
มีประสิทธิผลอีกด้วย

2. การพัฒนาความสามารถด้านการพัฒนาภาวะ
ผูน้ �ำและการบริหารจัดการ (Leadership and
Managerial Competency Development)
เป็นการพัฒนาเพือ่ ยกระดับความสามารถของพนักงาน
ในด้านการพัฒนาภาวะผูน้ ำ� และการบริหารจัดการงาน และ
สร้างความผูกพันในองค์กร เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพ
การท�ำงานในองค์กรอย่างดีที่สุด มีความสุขในการท�ำงาน
และการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันและมีความพร้อมส�ำหรับ
ความก้ า วหน้ า ตามสายอาชี พ ทางกลุ ่ ม มิ ต รผลได้ ให้
ความส�ำคัญในการพัฒนาความสามารถด้านการพัฒนา
ภาวะผู้น�ำที่เป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับองค์กรเป็นอย่างมาก
และให้ความส�ำคัญกับพนักงานทุกระดับ โดยมีหลักสูตร
การพัฒนาที่ส�ำคัญดังนี้

1.4 การพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพด้านพลังงาน
(Energy Academy)
เช่น การจัดการเชื้อเพลิง, คุณภาพน�้ำที่ใช้ ในการผลิต
ไฟฟ้า เป็นต้น
1.5 การพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพด้านการตลาด
(Marketing Academy)
เช่น เบือ้ งหลังความส�ำเร็จของการสร้างแบรนด์ เป็นต้น

2.1 Signature Development Program
หลักสูตรเฉพาะของกลุ่มมิตรผล ที่เน้นการเรียนรู้ ใน
รูปแบบที่หลากหลาย หรือที่เรียกว่า Blend Learning เช่น
การเรียนรู้จาก Business Case Study, Project Based
Learning การแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์จากผู้บริหาร
ระดั บ สู ง วิ ท ยากรผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ กิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย
ในการช่วยส่งเสริมภาวะการเป็นผู้น�ำ การสร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์ และการพัฒนาบุคลากรผ่านการท�ำโครงการ
ร่วมกัน ซึ่งสามารถวัดผลการเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ทัง้ ในเรือ่ งการพัฒนาความรู้ ทักษะ การน�ำไปใช้ ในการท�ำงาน
ผลส�ำเร็จต่อเป้าหมายและการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ
โดยมีการแบ่งออกเป็น 4 หลักสูตรตามความเหมาะสม
ของกลุ ่ ม เป้ า หมายของพนั ก งาน ซึ่ ง แต่ ล ะหลั ก สู ต รมี
รายละเอียด ดังนี้

1.6 การพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพด้านการเงิน
การบัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Financial /
IT Academy)
เช่น การบริหารงานต้นทุน, การบริหารภาษี, การวิเคราะห์
ทางการเงิน เป็นต้น
1.7 การพั ฒ นาความสามารถทางวิ ช าชี พ ด้ า นความ
ปลอดภัยและประสิทธิภาพการท�ำงาน (Safety &
Productivity Academy)
เช่น ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน, กฎหมายความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

การพัฒนาความเปนผูน ำและการบริหารจัดการ
ของกลุมมิตรผล

โปรแกรมการพัฒนาความเปนผูนำ สำหรับพนักงงานกลุมมิตรผล

BDP

SDP

MDP

EDP

โปรแกรมการพัฒนา โปรแกรมการพัฒนา โปรแกรมการพัฒนา โปรแกรมการพัฒนา
ความเปนผูนำ
ความเปนผูนำ
ความเปนผูนำ
ความเปนผูนำ
ระดับผูนำทีม
ระดับองคกร
ในภาคธุรกิจ
ระดับบุคคล
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หลักสูตร

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

Basic Development Program
(BDP)

1. พนักงานระดับปฏิบตั กิ ารทีม่ บี ทบาท
หน้าทีก่ ารปฏิบตั งิ าน และสร้างสรรค์
ผลงาน ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของใน
เป้าหมายของทีมที่ตั้งไว้ ให้ส�ำเร็จ
ลุล่วงด้วยตนเอง ภายใต้การก�ำกับ
ดูแลของหัวหน้างาน หรือผู้จัดการ

1. เสริมสร้างทักษะ ความเข้าใจในด้าน
ภาวะผู้น�ำระดับต้น และสามารถดึง
ศักยภาพความเป็นผู้น�ำในตนเอง
เพื่อจัดการบริหารงานที่รับผิดชอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เสริมสร้างความเข้าใจในกลยุทธ์ และ
การด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มมิตรผล
ได้ ตั้ ง แต่ ต ้ น จนจบ และสามารถ
ปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของธุรกิจได้
3. พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและ
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู ้ อื่ น เพื่ อ ให้
สามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่น และ
ติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Supervisor Development
Program (SDP)

1. พนักงานระดับหัวหน้างาน ผู้ช่วย
ผู้จัดการ หรือเทียบเท่า ของกลุ่ม
มิตรผลที่ได้รบั มอบหมายบทบาทให้
มีหน้าที่บริหารทีมงาน ซึ่งมีบทบาท
ส�ำคัญเกี่ยวข้องกับการวางแผนทีม
การก�ำหนดเป้าหมายให้กับทีมงาน
การแบ่งงาน การควบคุมผลงาน
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรภายในทีม
2. พนักงานระดับหัวหน้างาน ซึง่ มีการ
ปรั บ บทบาทจากพนั ก งานซึ่ ง ผลิ ต
ผลงานด้วยตนเองมาเป็นบทบาท
ที่ ต ้ อ งรั บ ผิ ด ชอบดู แ ลพนั ก งาน
ผู้ ใต้บังคับบัญชา และผลิตผลงาน
ผ่านทีม จึงต้องปรับมุมมอง วิธีการ
ท�ำงานและภาวะผู้น�ำ

1. เพิม่ ขีดความสามารถด้านการบริหาร
จั ด การ ที ม งาน/บุ ค คล สามารถ
ปฏิบตั งิ านบรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Effective Supervisory
Skills)
2. พัฒนาความรู้ ความเข้าใจแนวคิดใน
การบริหารธุรกิจ เพื่อสามารถน�ำมา
ปรับใช้ ในการด�ำเนินงานเบือ้ งต้นได้
3. พั ฒ นาทั ก ษะด้ า นการสร้ า งความ
สั ม พั น ธ์ การพั ฒ นา บุ ค ลิ ก ภาพ
การเข้าสังคมและการสื่อสาร เพื่อ
เสริ ม สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ค วามเป็ น
มืออาชีพ และสามารถสร้างแรงจูงใจ
ให้กับทีมงานได้
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กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

Management Development
Program (MDP)

1. ผู ้ บ ริ ห ารของกลุ ่ ม มิ ต รผล ระดั บ
ผู ้ จั ด การหรื อ เที ย บเท่ า ที่ ไ ด้ รั บ
การมอบหมายบทบาทหน้ า ที่ ใ น
การก�ำหนดทิศทาง วางแผนงาน
ก� ำ หนดเป้ า หมาย ก� ำ กั บ ดู แ ล
ผลการด� ำ เนิ น งานของหน่ วยงาน
และพัฒนาทีมงาน
2. ผู ้ บ ริ ห ารที่ ต ้ อ งการพั ฒ นาความรู ้
กรอบคิ ด ในการบริ ห ารธุ ร กิ จ ใน
ภาพรวมเชิงกลยุทธ์ แนวทางและ
ตัวอย่างต่างๆ ในการบริหารธุรกิจ

1. เพิ่มความสามารถด้านภาวะผู้น�ำ
ระดั บ สู ง สามารถใช้ ศั ก ยภาพ
ความเป็นผู้น�ำในการบริหารจัดการ
เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายของธุ ร กิ จ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาความรู้ความสามารถในด้าน
การคิดเชิงกลยุทธ์ การบริหารธุรกิจ
การจัดการองค์กร และทรัพยากร
ต่ า งๆ เพื่ อ สร้ า งความได้ เ ปรี ย บ
ทางการแข่งขันให้เกิดขึน้ แก่องค์กร
3. พั ฒ นาทั ก ษะด้ า นการสื่ อ สาร
การน�ำเสนอ การสร้างความสัมพันธ์
การเข้าสังคม และการสร้างแรง
บันดาลใจให้กบั พนักงานในองค์กรได้

Executive Development
Program (EDP)

1. ผู้อ�ำนวยการ หรือเทียบเท่า ที่มี
บทบาทในการเป็นผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์
ก� ำ หนดทิ ศ ทางการด� ำ เนิ น งาน
ของธุรกิจ และเป็นผู้น�ำพาองค์กร
สู ่ ค วามเปลี่ ย นแปลง เพื่ อ สร้ า ง
ความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับ
องค์กรอย่างยั่งยืนในระดับสากล

1. เพิม่ พูนทักษะการเป็นผูน้ ำ� ไปสูค่ วาม
เปลี่ยนแปลง สามารถดึงศักยภาพ
พนักงาน และเสริมสร้างให้พนักงาน
เกิดความผูกพันในองค์กรและร่วม
กันขับเคลื่อนองค์กรสู่ความส�ำเร็จ
2. เสริมสร้างกระบวนการทางความคิด
เชิงกลยุทธ์ระดับสากลมีความเข้าใจ
ด้านนโยบายและการจัดการ และ
สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ด้ า นการบริ ห ารธุ ร กิ จ เพื่ อ ก้ า วสู ่
องค์กรชั้นน�ำระดับโลก
3. พั ฒ นาทั ก ษะด้ า นความสั ม พั น ธ์
การเข้ า สั ง คม และการสื่ อ สาร
เพื่ อ เป็ น ผู ้ น� ำ ที่ ส ามารถสื่ อ สาร
อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสร้ า ง
แรงบันดาลใจให้พนักงานพร้อมรับ
กับการเปลีย่ นแปลงและร่วมเติบโต
ไปกับองค์กร

ส�ำหรับในปีพ.ศ.2559 กลุ่มมิตรผลมีการพัฒนาบุคลากรผ่าน Signature Development Program ทั้งสิ้น 7 รุ่น มีผู้เข้าร่วม
การฝึกอบรม 201 คน และมีโครงการจ�ำนวน 37 โครงการ
จ�ำนวน

จ�ำนวน
ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม

จ�ำนวน
โครงการ
ที่น�ำเสนอ

Basic Development Program (BDP)

3 รุ่น

94 คน

17 โครงการ

Supervisor Development Program (SDP)

2 รุ่น

57 คน

10 โครงการ

Management Development Program (MDP)

1 รุ่น

31 คน

6 โครงการ

Executive Development Program (EDP)

1 รุ่น

19 คน

4 โครงการ

หลักสูตร

2.2 โครงการพัฒนาทักษะการโค้ชให้กับผู้บังคับบัญชา
กลุ่มมิตรผลมีโครงการพัฒนาทักษะการโค้ชให้กับผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการพัฒนาที่ส�ำคัญ ได้แก่
• การพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง รวมทั้งการพัฒนา Executive One on One Coaching ให้กับผู้บริหาร
เป็นรายบุคคล
• การพัฒนาทักษะและการลงมือโค้ชจริงกับผู้ ใต้บงั คับบัญชา ผ่าน Mitr Phol Coaching Certification Program ส�ำหรับ
ผู้บริหารระดับ 10-11 โดยมีผู้ได้รับการโค้ช (Coachee) จ�ำนวน 180 คน และมีหัวข้อในการโค้ช จ�ำนวน 1,080 หัวข้อ
ซึ่งจากการด�ำเนินโครงการมีผู้ผ่านการรับรองเป็นโค้ชรวมทั้งสิ้น 85 คน
• การจัดงาน Mitr Phol Coaching Day มอบรางวัลให้แก่โค้ช เพื่อให้เกิดความภาคภูมืใจ และสร้างเสริมประสบการณ์
ต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากโค้ชมืออาชีพ และโค้ชที่ผ่านหลักสูตรของกลุ่มมิตรผล เป็นต้น

จ�ำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skills)
ผู้บริหารระดับสูง

4 รุ่น
88 คน

ระดับกลาง

6 รุ่น
102 คน

หัวหน้างาน

3 รุ่น
94 คน
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2.3 โครงการ CE – Mitr Phol Learning Camp (Constructionism Empowerment – Mitr Phol Learning Camp)
การพัฒนาพนักงานตามแนวทางกระบวนการสร้างสรรค์ทางปัญญา (Constructionism) ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านการคิด
และการลงมือท�ำ หรือเรียกว่า Project Based Learning (PBL) ซึ่งในปีนี้มีจ�ำนวนโครงการที่เกิดขึ้นจากหลักสูตรดังกล่าว
ทั้งสิ้น 62 โครงการ

CE-MITR PHOL LEARNING CAMP
คุณศุภชัย ศรีชนะ
เจ้าหน้าที่หม้อดิบ
โรงงานนำ�้ ตาลมิตรผล ภูเวียง
ถ้าเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
พวกเราจะสามารถเรียนรู้ ได้
รอบตัวเรา การยอมรับความเห็นของผู้อื่น โดยเรา
อาจจะถอยมาอีกก้าวหนึ่งจากกรอบความคิดของเรา
เพราะหาจุดร่วมไปด้วยกัน
คุณผัสพร ช่วยศรี
เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพ
โรงงานนำ�้ ตาลมิตรผล ภูเวียง
มีระบบในความคิดมากยิ่งขึ้น
จ�ำทีห่ ลวงพี่ได้กล่าวไว้วา่ การที่
จะลงมือกระท�ำสิ่งใด เราได้เห็นคุณค่าของสิ่งนั้นแล้ว
หรือยัง
คุณพลกฤษณ์ เทพสุวรรณกุล
คุณยุทธพงศ์ กุลมะโฮง
TPM Promoter
เจ้าหน้าที่ลูกหีบ
โรงงานน�้ำตาลมิตรผล ภูเวียง
โรงงานน�้ำตาลมิตรผล ภูเวียง
ได้เรียนรูว้ ธิ คี ดิ ซึง่ การเรียนรู้ ใน Learning Camp
ท�ำให้รวู้ า่ ยังมีแหล่งเรียนรูอ้ กี มากมาย ได้สะท้อน
ได้ทั้งทฤษฎี แต่ที่ส�ำคัญคือได้ลงมือปฏิบัติจริง
ให้เห็นถึง Learning Result ร่วมกันของทีมงาน
ได้ทั้งฝึกฝนและได้รู้จักตนเองมากยิ่งขึ้น คิดว่าได้พัฒนาขึ้นอย่าง มีการแบ่งงาน รู้จักมีแผนงาน มี Storyboard และมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน
ก้าวกระโดด

กลุม่ มิตรผล มุง่ หวังในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในแต่ละระดับอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร
ในการรองรับส�ำหรับการขยายธุรกิจที่ก�ำลังเติบโตต่อไป
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การด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน
กลุม่ มิตรผลก�ำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิง่ แวดล้อม พร้อมทัง้ มีกรอบการด�ำเนินงาน (SHE Framework)
ผ่านการสร้างเป้าหมายและแผนการด�ำเนินงาน เพื่อให้แต่ละ
บริษัทฯ ได้น�ำไปปรับใช้ และต่อยอดจากระบบการบริหารจัดการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม ตามมาตรฐานสากล
เช่น ISO 14001 และ OHSAS 18001 ที่มีอยู่ และส่งเสริม
ให้คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมา
และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มมิตรผล

สัดส่วนตัวแทนพนักงานระดับปฏิบัติการที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในคณะกรรมการฯ มีจำ� นวนมากกว่าที่กฎหมายก�ำหนด สะท้อน
ให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานในการด�ำเนินงาน ควบคุม
ดูแลให้เกิดความปลอดภัยในการท�ำงาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นหน้าที่
ส�ำคัญของพนักงานทุกระดับทีต่ อ้ งร่วมกันด�ำเนินการอย่างจริงจัง

สัดส่วนตัวแทนพนักงานในคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

พนักงานของกลุ่มมิตรผลจะน�ำนโยบายด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มาเป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน
ดังกล่าว เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
โดยกลุ ่ ม มิ ต รผลได้ ก� ำ หนดและทบทวนปรั บ ปรุ ง นโยบายที่
เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังนี้

กลุ ่ ม มิ ต รผลได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการความปลอดภั ย
อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งาน (SHE
Management Committee) เพื่อบริหารงานด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มีครอบคลุม
และสอดคล้องกับกฎหมายอย่างครบถ้วน ซึ่งมีสัดส่วนตัวแทน
พนักงานระดับปฏิบัติการที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน ดังนี้

1. บริษัทฯ จะด�ำเนินการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการด้าน
อาชีวอนามัย และความปลอดภัยให้มปี ระสิทธิผล โดยสอดคล้อง
กับข้อก�ำหนดตามมาตรฐาน ISO 14001 และ OHSAS 18001
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎระเบียบลูกค้า ชุมชน และสังคม
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาจัดท�ำเป็นระบบมาตรฐานในการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

พืน้ ที่

จ�ำนวนคณะกรรมการ
อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน (คน)

ตัวแทนพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ

ตามกฎหมาย

ของแต่ละ
พื้นที่

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

สำ�นักงานใหญ่

7

7

3

42.86

MPDC

11

11

5

45.45

MPSB

11

13

6

46.15

MPPK

11

21

10

47.62

MPPV

11

23

11

47.83

MPKS

11

23

11

48.83

MPPL

11

15

7

46.67

รวม

73

113

53

46.90

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มมิตรผล

2. บริษัทฯ จะปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า และป้องกันปัญหาที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และการลด ควบคุม และป้องกันความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน
ในเรื่องการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการท�ำงาน สนับสนุน
ทุกวิถีทางที่จะก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขภาพ
อนามัยที่ดีต่อพนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
และการมีความรับผิดชอบต่อสังคม
3. บริษัทฯ ให้การสนับสนุนทรัพยากรในการด�ำเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในเรื่อง
ของบุคลากร เวลา งบประมาณ การฝึกอบรมที่เหมาะสมและ
เพียงพอ อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้าง
จิตส�ำนึกถึงความส�ำคัญของสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พร้อมทัง้ เผยแพร่สสู่ าธารณชน
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4. บริษทั ฯ ก�ำหนดเป็นนโยบายให้ผบู้ งั คับบัญชาทุกระดับชัน้
มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อมของผู้ ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่
บริษัทฯ ก�ำหนดขึ้นอย่างเข้มงวด และก�ำหนดเป็นนโยบายให้
พนักงานทุกคน มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
และปฏิบตั ใิ ห้เกิดความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยทีด่ แี ก่ตนเอง
เพื่อนร่วมงาน และบริษัทเป็นไปอย่างเคร่งครัด
5. บริษัทฯ ถือว่ากฎความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน และแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

ที่ บ ริ ษั ท ก� ำ หนดขึ้ น ครอบคลุ ม ถึ ง การปฏิ บั ติ ข องผู ้ รั บ เหมา
ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในบริษัทหรือโรงงาน ลูกค้า และผู้มาติดต่อ
กับบริษัทหรือโรงงาน
ส�ำหรับนโยบายดังกล่าวนี้ ทางกลุ่มมิตรผลได้จัดท�ำเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเผยแพร่ และถ่ายทอดตั้งแต่ระดับผู้บริหาร
พนักงาน ผู้รับเหมาและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน เพื่อให้สามารถ
ตระหนักถึงการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการท�ำงานด้านความปลอดภัย
อย่ า งเคร่ ง ครั ด ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ลดความเสี่ ย งจากการท�ำ งานของ
พนักงานกลุ่มมิตรผล

ผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
กลุม่ มิตรผลจะมีการเก็บสถิตเิ ป็นประจ�ำทุกเดือน จากคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
โดยมีข้อมูลสถิติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ดังนี้

สถิติการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยจากการท�ำงานของกลุ่มมิตรผล*
ประเภทอันตราย
หรือเจ็บป่วย
จากการท�ำงาน

สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการท�ำงาน (คน)
พ.ศ.2557**

พ.ศ.2558***

พ.ศ.2559****

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

0

0

0

0

0

0

0

0

0

การบาดเจ็บ

42

4

46

25

1

26

56

4

60

การเสียชีวิต

1

0

1

2

0

2

0

0

0

43

4

47

27

1

28

56

4

60

การเจ็บป่วยจากการทำ�งาน

รวมทั้งหมด

การประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยจากการท�ำงานของกลุ่มมิตรผล แบ่งตามเพศ
รายละเอียด
อัตราการบาดเจ็บ (IR) หน่วย : คน/200,000 ชั่วโมงการทำ�งาน
• เพศชาย
• เพศหญิง
อัตราการเกิดโรคจากการทำ�งาน (ODR) หน่วย : คน/200,000 ชัว่ โมงการทำ�งาน
• เพศชาย
• เพศหญิง
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พ.ศ.2558***

พ.ศ.2559****

0.30
0.04

0.71
0.25

0
0

0
0

รายละเอียด

พ.ศ.2558***

พ.ศ.2559****

อัตราวันสูญเสีย (LDR) หน่วย : คน/200,000 ชั่วโมงการทำ�งาน
• เพศชาย
• เพศหญิง

135.13
0.12

3.44
2.49

อัตราวันขาดงาน (AR) หน่วย : คน/200,000 ชั่วโมงการทำ�งาน
• เพศชาย
• เพศหญิง

0.10
0

0.03
0.02

หมายเหตุ : * จ�ำนวนรวมพนักงาน และผู้รับเหมาที่เข้าท�ำงานในพื้นที่ของกลุ่มมิตรผล
** ข้อมูลปีพ.ศ.2557 หมายถึง ระยะเวลา 1 ม.ค.2557 - 31 ธ.ค.2557
*** ข้อมูลปีพ.ศ.2558 หมายถึง ระยะเวลา 1 ม.ค.2558 - 31 ธ.ค.2558
**** ข้อมูลปีพ.ศ.2559 หมายถึง ระยะเวลา 1 ม.ค.2559 - 31 ต.ค.2559

ผลจากการด�ำเนินงานในปีพ.ศ.2559 พบว่าการเสียชีวิตจากการท�ำงานของกลุ่มมิตรผลเป็นศูนย์ แต่อัตราการบาดเจ็บ อัตรา
วันสูญเสีย และอัตราวันขาดงานยังคงมีอยู่ ซึง่ เกิดจากการขาดความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งความปลอดภัยการท�ำงาน ทัง้ นี้ในปีพ.ศ. 2559 นี้
กลุ่มมิตรผลได้พัฒนานโยบายป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง เสียชีวิต และทรัพย์สินเสียหาย อันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงาน
ผู้รับเหมาและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามมาตรฐานการท�ำงานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ทุกคน
มีความปลอดภัยในการท�ำงาน มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี มีขวัญและก�ำลังใจในการท�ำงานตลอดเวลาที่อยู่ภายในบริเวณโรงงาน
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง เสียชีวิต และทรัพย์สินเสียหายได้อย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชม ผู้มาติดต่องานและผู้รับเหมา 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� ำ งานเกี่ ย วกั บ ไฟฟ้ า แรงสู ง และการล็ อ คเอ้ า ท์ ติ ด ป้ า ยเครื่ อ งจั ก ร รายละเอี ย ดตาม MP-QP-8002-003,
MP-QP-8002-006
5. การท�ำงานในสถานที่อับอากาศ รายละเอียดตาม MP-QP-8002-002
6. การท�ำงานเกี่ยวกับรถยกหรือรถโฟร์คลิฟท์ รายละเอียดตาม MP-QP-8002-009
7. มาตรฐานความปลอดภัยในการท�ำงานบริเวณแท่นดั๊มอ้อย
8. การป้องกันการระเบิดฝุ่นระเบิด (Dust Explosion) การระเบิดของระบบก๊าซชีวภาพ (Biogas Explosion) และการระเบิด
ของระบบก๊าซ LPG (LPG Explosion)
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การส่งเสริมจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม
การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ถือเป็นสิ่งที่กลุ่มมิตรผลใส่ใจและต้องการสร้างการรับรู้ ให้กับ
คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมาและชุมชน โดยรณรงค์ ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้ตระหนักในเรื่อง
ความปลอดภัยฯ พร้อมร่วมกันยกระดับมาตรฐานของการบริหารความปลอดภัยฯ
• จัดอบรมหลักสูตรความรู้การดับเพลิงขั้นต้นให้กับพนักงานทั่วไป การอพยพหนีไฟ
• จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทั้งในงานและนอกงาน ส�ำหรับพนักงานและผู้รับเหมาที่ท�ำงานในโรงงาน รวมทั้งส่งเสริม
จิตส�ำนึกและพฤติกรรมการท�ำงานที่ถูกต้องให้กับผู้รับเหมา
• การเรียนรู้ผ่านระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในระบบอินทราเน็ต (Intranet) ของกลุ่มมิตรผล
• สร้างบุคลากรรับผิดชอบด้านความปลอดภัยฯ ประจ�ำพื้นที่ (SHE Man) เพื่อเป็นบุคลากรประจ�ำโรงงานที่คอยควบคุมและ
รายงานผลการปฏิบัติงานเสี่ยงของพนักงานและผู้รับเหมาระหว่างที่มีการท�ำงานในพื้นที่เสี่ยง และมีทีมผจญเพลิงและกู้ภัย
ERT Man (Emergency Response Team) โดยมีการส่ง ERT Man ไปฝึกทดสอบการผจญเพลิงและกู้ภัย พร้อมมีหน้าที่
ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยของแต่ละโรงงาน
• จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เช่น
• กิจกรรมประกวด ที่ให้พนักงานแบ่งปันเรื่องราวที่จะเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss) เพื่อเป็นการแบ่งปัน
บทเรียนของตนเองแก่เพื่อนต่างหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยสร้างความตระหนักและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้ง
น�ำมาขยายผลป้องกันการเกิดขึ้นซ�้ำ
• กิจกรรมวันความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม (SHE DAY) ซึ่งภายในงานผู้บริหาร ได้แสดงความมุ่งมั่น
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม (SHE Commitment) และมีการสื่อสารความรู้ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อมให้กบั พนักงานและผูร้ บั เหมาในแต่ละโรงงาน ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ บูธกิจกรรมภายในงาน

“Safety starts with me”

คุณกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ แสดงความมุ่งมั่น
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม (SHE Commitment) ในวัน SHE Day
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การด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
กลุ ่ ม มิ ต รผลให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนขั้ น พื้ น ฐาน
เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพ ด้วยการไม่เลือก
ปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น
ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ส่งเสริม
การปฏิบัติตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และ
ธ�ำรงรักษาไว้ซึ่งหลักการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ
โดยมีแนวทางการบริหารจัดการสิทธิมนุษยชนกับผู้มีส่วนได้เสีย
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการด�ำเนินธุรกิจจะไม่นำ� ไปสูก่ ารละเมิดสิทธิมนุษยชน
ซึ่งกลุ่มมิตรผลได้มีการเตรียมจัดท�ำนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
และน�ำมาบังคับใช้ภายในกลุ่มมิตรผลภายในปีพ.ศ.2560

สรางการ
มีสว นรวม

8
การรายงานผล

7

การทบทวน
อิสระ

1

8

ส�อสาร
ประชาสัมพันธ

2

3
การจัดทำ
แนวปฏิบตั ิ

มาตรฐาน
การดำเนินงาน
ของกลุมมิตรผล

6
การพยายาม
แกไข

ส�ำหรับการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ประเด็นเรื่อง
การต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับที่ผิดกฎหมาย
ในไร่อ้อย และโรงงานน�้ำตาล ยังคงเป็นสิ่งที่กลุ่มมิตรผลให้
ความส�ำคัญและขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐาน
การด�ำเนินงาน และสนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและ
น�้ำตาลไทยให้ปราศจากการบังคับใช้แรงงานเด็ก ซึ่งกลุ่มมิตรผล
ได้ จั ดท� ำ แผนการด� ำ เนิ น งานเพื่ อช่ วยก� ำ กั บ ดู แ ลและป้องกัน
ปัญหา ดังนี้

การติดตาม
การปฏิบตั ติ าม
แนวทางทีถ่ กู ตอง

4

การประเมิน
ความเสีย่ ง
และ
ผลกระทบ

5
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ในปีพ.ศ.2559 กลุม่ มิตรผล ยังได้เข้าร่วมเป็น 1 ใน 15 องค์กร
ที่ร่วมก่อตั้งเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย (Global
Compact Network Thailand : GCNT) โดยมีเป้าหมายเพือ่ ส่งเสริม
ให้องค์กรธุรกิจประเทศไทยด�ำเนินธุรกิจครอบคลุม 4 เรือ่ งส�ำคัญ

นอกจากนี้ กลุ่มมิตรผลเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการด�ำเนิน
ธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก เป็นโครงการที่สถาบันไทยพัฒน์ และ
องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ขับเคลื่อน
ร่ ว มกั บ พั นธมิ ต ร เพื่อ สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่ องที่
เกี่ยวกับสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Children’s Rights
and Business Principles - CRBP) พร้ อ มผลั ก ดั น ให้
พันธมิตรองค์กรธุรกิจต่างๆ ร่วมด�ำเนินงานตามแนวทางในการ
ส่งเสริมการด�ำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก จากการที่บริษัทฯ
ได้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการนี้ สามารถสร้ า งโอกาสให้ พ นั ก งานได้ มี
ความรู ้ ความเข้ า ใจในสิ ท ธิ เ ด็ ก และหลั ก ส� ำ คั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ที่บริษัทฯ ควรประยุกต์น�ำไปปรับใช้ ในการด�ำเนินธุรกิจที่เป็นมิตร
กั บ เด็ ก โดยพนั ก งานที่ ผ ่ า นการอบรมต่ า งมี ค วามตระหนั ก
และให้ความส�ำคัญของสิทธิเด็ก และสนับสนุนบริษัทฯ ที่ ได้
ผสานการด�ำเนินงานส่งเสริมด้านสิทธิเด็กเข้ากับกระบวนการ
บริหารจัดการองค์กรเพื่อสร้างความยั่งยืนในการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างแท้จริง
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ได้แก่ สิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน การปกป้องสิ่งแวดล้อม
และการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งในปี
พ.ศ.2559 - 2560 ทางเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย
เน้นการด�ำเนินงานในการท�ำธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน

หลักการขอ 4
การคุม ครองและ
ความปลอดภัยของเด็ก

หลักการขอ 5
ผลิตภัณฑและ
การบริการ

เชงิ นโยบาย
คำมน่ั

ยี วยา
ไขเย
ก
แ

ะ
ถาน

หลักการขอ 2
ปญหาแรงงานเด็ก

หลักการขอ 1
บูรณาการสิทธิเด็ก
ในการดำเนินธุรกิจ

การ

หลักการขอ 10
บทบาทรัฐและชุมชน
หลักการขอ 9
สถานการณฉกุ เฉิน

ช ุม ช น แ

เคารพสิทธิเด็กและใหคำมัน่ ทีจ่ ะสนับสนุนสิทธิเด็ก
สนับสนุนการขจัดปญหาแรงงานเด็ก
ในการดำเนินงานและการติดตอทางธุรกิจ
จัดหางานทีม่ คี ณ
ุ คาใหแกคนงานทีเ่ ปนเยาวชน
ตลอดจนพอ แม และผูด แู ลเด็ก
คำนึงถึงความคุม ครองและความปลอดภัยของเด็ก
ในสถานประกอบการและการดำเนินธุรกิจ
ทำใหแน�ใจวาผลิตภัณฑและบริหารมีความปลอดภัย
และมีการสงเสริมความตระหนักเกีย่ วกับสิทธิเด็ก
ผานผลิตภัณฑและบริการ

หลักการขอ 6
การตลาดและ
โฆษณา

การตรวจ
สอบ
ส

หลักการขอ 3
คนงานทีเ่ ปน
เยาวชน พอแม
และผูด แู ลเด็ก

1
2
3
4
5

การด�ำเนินธุรกิจโดยให้การเคารพและสนับสนุนสิทธิเด็กมากขึ้น
ทั้งในสถานประกอบ การตลาด และชุมชน ดังนี้

ด
ตลา

สถานปร
ะกอ
บกา
ร

สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Children’s Rights
and Business Principles - CRBP) มีกรอบการปฏิบัติเพื่อให้
บริษัทต่างๆ ที่สนใจ สามารถน�ำหลักการ 10 ประการ ไปส่งเสริม

หลักการขอ 7
สิง่ แวดลอมและทีด่ นิ
หลักการขอ 8
ระบบรักษาความปลอดภัย

ละสิ่งแวดลอม

6 ใชสอ� โฆษณาและการตลาดในทางทีเ่ คารพและสงเสริมสิทธิเด็ก
งเสริมสิทธิเด็ก เม�อดำเนินธุรกิจทีเ่ กีย่ วของกับ
7 เคารพและส
สิง่ แวดลอม การถือครองและการใชประโยชนจากทีด่ นิ
8 คำนึงถึงสิทธิเด็ก ในการสรางระบบรักษาความปลอดภัยตางๆ
กที่ไดรบั ผลกระทบจากสถานการณ
9 ชฉุกวยคุเฉินม หรืครองเด็
อภัยพิบตั ติ า งๆ
ฐและชุมชนในการคุม ครอง
10 หนุและเตินเสริมมเต็บทบาทของรั
มสิทธิเด็ก

จากความมุ ่ ง มั่ น ให้ ก ารเคารพและสนั บ สนุ น สิ ท ธิ เ ด็ ก
อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมน�ำหลัก 10 ประการ มาประยุกต์ ใช้ภายใน
กลุ่มมิตรผล ปัจจุบันได้มีการขยายการด�ำเนินงานที่ส่งเสริม
เคารพสิทธิเด็กให้กับกลุ่มบุตรหลานเกษตรกรชาวไร่อ้อยในช่วง
ฤดู หี บ อ้ อ ย โดยร่ ว มมื อ กั บ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ขององค์ ก าร
บริหารส่วนต�ำบล ในการเป็นสถานที่ดูแลเด็กส�ำหรับเกษตรกร
ชาวไร่อ้อยสามารถน�ำบุตรหลานมาฝากไว้ ในขณะที่จะเข้าไป

ปฏิบัติงานในไร่อ้อย ซึ่งปัจจุบันมี 2 แห่งคือ พื้นที่ อ.ด่านช้าง
จ.สุพรรณบุรี และอ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โดยมีบุตรหลานเกษตรกร
ชาวไร่อ้อยที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดูแลจ�ำนวน 30 คนต่อแห่ง
ถือเป็นแนวทางหนึ่งที่เคารพสิทธิเด็ก เพือ่ ให้เด็กได้อยู่ในสถานที่
ปลอดภั ย รวมทั้ ง ยั ง สอดคล้ องกั บ มาตรการ “กลุ ่ ม มิ ต รผล
ร่วมรณรงค์ ไม่ส่งเสริมและไม่สนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก”
ที่มีการให้ความส�ำคัญและด�ำเนินการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559 | กลุ่มมิตรผล
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05

การดำ�เนินงาน
ด้านสิง่ แวดล้อม

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
การปกป้องด้านสิ่งแวดล้อม
•

การจัดการมลอากาศ

•

การจัดการของเหลือทิ้ง และของเสีย

•

การจัดการน้ำ�ทิ้ง

•

การจัดการมลภาวะทางเสียง

•

การบริหารจัดการขนส่งอ้อย และการจราจร

•

การรณรงค์การตัดอ้อยสด

•

กระบวนการและช่องทางการรับข้อร้องเรียน

การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
•

การจัดการวัตถุดิบ

•

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ�

•

การบริหารจัดการพลังงาน
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การด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (G4-14)
หนึง่ ในความรับผิดชอบทีส่ ำ� คัญของทุกคนในโลก คือ การดูแล
สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า กลุ่มมิตรผลก็เช่นกัน
ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการใช้ทรัพยากร การดูแลและ
ปกป้องสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทั้งองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม
สามารถอยู่ร่วม และเกื้อกูลกันได้เป็นอย่างดี
กลุ่มมิตรผลได้ดูแล ปกป้องสิ่งแวดล้อม ป้องกันมลพิษ และ
รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตลอดกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
และบริการ รวมทั้งบรรเทาและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภู มิ อ ากาศ การปกป้ อ งรั ก ษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และระบบนิเวศ ผ่านมาตรฐานการจัดการสิง่ แวดล้อม
ตามข้อก�ำหนดของ ISO 14001 ซึง่ เป็นมาตรฐานการจัดการเรือ่ ง
สิง่ แวดล้อมสากล และยึดถือปฏิบตั ติ ามกฎหมายด้านสิง่ แวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างเคร่งครัด
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
กลุ่มมิตรผลด�ำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด "เปลี่ยนสิ่งไร้ค่า...
เป็นสิ่งที่มีคุณค่า" และเป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญของห่วงโซ่อุปทาน
โดยน�ำของเหลือทิ้งที่เกิดจากกระบวนการผลิตทุกกระบวนการ
มาพั ฒ นาต่ อ ยอดให้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ ใหม่ ใ นกระบวนการผลิ ต อื่ น
ซึง่ เป็นรูปแบบทีช่ ว่ ยลดของเหลือทิง้ ทีเ่ กิดจากวัตถุดบิ และช่วยสร้าง
มู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ “อ้ อ ย” อั น เป็ น วั ต ถุ ดิ บ ต้ น ทาง โดยการ
“เปลี่ยนสิ่งไร้ค่า...เป็นสิ่งที่มีคุณค่า” มีรายละเอียดดังนี้
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• กากน�ำ้ ตาล (Molasses) : ผลิตภัณฑ์สดุ ท้ายของกระบวนการ
ผลิตน�้ำตาล
น�ำกากน�้ำตาล (Molasses) มาสร้างมูลค่าด้วยการ
พัฒนากากน�้ำตาลให้เป็น วัตถุดิบของการผลิตเอทานอล
(Ethanol) ร้อยละ 99.5 เพื่อใช้เป็นส่วนผสมของน�้ำมันแก๊ส
โซฮอล์ พลังงานทดแทนที่จะช่วยลดมลพิษให้กับโลก
• ชานอ้อย (Bagasse) : ผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการหีบอ้อย
ชานอ้อย (Bagasse) นับเป็นเชือ้ เพลิงในการน�ำมาผลิต
“พลังงานไฟฟ้าชีวมวล”
• กากตะกอนหม้อกรอง (Filter Cake) : ของเหลือทิ้งจาก
การผลิตน�้ำตาล และ กากส่า (Vinasse) : ของเหลือทิ้งจาก
กระบวนการผลิตเอทานอล
ของเหลื อ ทิ้ ง จากการผลิ ต น�้ ำ ตาลและเอทานอล
(Ethanol) ที่อุดมไปด้วยสารอาหารส�ำหรับพืช ซึ่งสามารถ
น� ำ มาผลิ ต ปุ ๋ ย ชี ว ภาพ ทดแทนการใช้ ปุ ๋ ย เคมี ใ นไร่ อ ้ อ ย
ซึ่ ง เป็ น การช่ ว ยส่ ง เสริ ม การเพิ่ ม ผลผลิ ต ของอ้ อ ย และ
ช่วยลดต้นทุนของชาวไร่
• น�้ำทิ้ง (Waste Water)
น�้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต น�ำไปผ่านกระบวนการการ
บ�ำบัดน�้ำ และน�ำกลับมาใช้ ในกระบวนการผลิตที่ไม่สัมผัส
กับอาหาร

เพื่อเป็นการด�ำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการที่ส�ำคัญ กลุ่มมิตรผลได้ ให้ความส�ำคัญต่อเรื่องสิ่งแวดล้อม
ในด้านต่างๆ เช่น การบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การพัฒนาส่งเสริม
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการด�ำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในปี พ.ศ. 2559 ดังนี้

การปกป้องด้านสิ่งแวดล้อม (G4-14)
กลุ่มมิตรผลให้ความส�ำคัญกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม และการป้องกันมลพิษที่ออกสู่สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์และบริการต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยได้พัฒนา ปรับปรุง และหาวิธีการ ในการลดผลกระทบดังกล่าว
จากกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

การจัดการมลอากาศ
จากกระบวนการผลิตน�้ำตาลนั้น มักก่อให้เกิดผลกระทบด้านฝุ่น ซึ่งมาจากปล่องเตา สายพานล�ำเลียง และกองชานอ้อย
โดยกลุ่มมิตรผลได้ด�ำเนินการจัดการปัญหาเรื่องฝุ่นตามประเภทของแหล่งที่มา โดยมีมาตรการส�ำคัญ ดังนี้
มาตรการบรรเทาฝุ่นจากปล่องเตา
• ระบบควบคุมฝุ่นด้วยหยดน�้ำ (Wet Scrubber) เพื่อดักจับฝุ่นจากเผาไหม้
• ระบบควบคุมฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator)
มาตรการบรรเทาฝุ่นจากสายพานล�ำเลียง
• ตรวจสอบจุดรั่วของฝุ่น
• ท�ำการติดตั้งที่ครอบสะพานล�ำเลียงชานอ้อย
• ท�ำการเคลื่อนย้ายชานอ้อยโดยสายพานล�ำเลียงแบบเคลื่อนที่ (Mobile Belt)
มาตรการบรรเทาฝุ่นจากกองชานอ้อย
• อบรมพนักงานให้มีความรู้ ในการเฝ้าระวังฝุ่นจากชานอ้อย
• ปลูกต้นสน เพื่อเป็นแนวป้องกันฝุ่นจากกองชานอ้อย
• ติดตั้ง Wind Break เพื่อเปลี่ยนทิศทางลม และติดตั้ง Wind Sock เพื่อเฝ้าระวังทิศทางลม
• สเปรย์น�้ำ เครื่องพ่นหมอกน�้ำ รวมถึงสเปรย์น�้ำโดย Big Gun หัวสะพานและตาข่ายกันฝุ่น
จากการแก้ไขปัญหาด้านฝุ่น ในปีพ.ศ.2559 พบว่า ผลจากการตรวจวัดค่าฝุ่นในชั้นบรรยากาศในแต่ละโรงงานจ�ำนวนทั้งสิ้น
6 โรงงาน พบว่า มีสามารถลดปริมาณฝุ่นได้มากกว่าตามที่กฎหมายก�ำหนด ซึ่งค่าฝุ่นที่วัดได้เฉลี่ยอยู่ในระดับ 0.01 - 0.23 mg/m3
และค่ามาตรฐานตามทีพ่ ระราชบัญญัตโิ รงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ก�ำหนดจะต้องมีคา่ ฝุน่ ไม่เกิน 0.33 mg/m3 โดยคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศรอบโรงงานมีรายละเอียด ดังนี้
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พื้นที่

หมายเหตุ

คุณภาพในบรรยากาศรอบโรงงาน
NOx (ppm)

SOx (ppm)

TSP (mg/m3)

PM10 (mg/m3)

ค่ามาตรฐาน

≤ 0.17

≤ 0.12

≤ 0.33

≤ 0.12

MPDC

0.0059

0.0041

0.0955

0.0511

MPSB

0.0042

0.0054

0.0043

0.0337

MPPK

0.0152

0.0099

0.1223

0.0677

MPPV

0.0094

0.0071

0.0461

0.0238

MPKS

0.0137

0.0080

0.0800

0.0500

MPPL

0.0019

0.0020

0.0478

0.0320

ค่าเฉลี่ย

0.0084

0.0061

0.0660

0.0437

NOx หมายถึง ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน

 TSP หมายถึง ค่าเฉลีย
่ ของฝุน่ ละอองรวม

		 หรือฝุน่ ละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน
		
		 ในเวลา 24 ชัว่ โมงจะต้องไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูก		
บาศก์เมตร


SOx หมายถึง ก๊าซออกไซด์ของซัลเฟอร์
PM10 หมายถึง ค่าเฉลีย่ ของฝุน่ ละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในเวลา 24 ชัว่ โมง
จะต้องไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

การจัดการของเหลือทิง้ และของเสีย
กลุ่มมิตรผลมีความพยายามในการพัฒนาธุรกิจมุ่งสู่แนวคิดการเปลี่ยนสิ่งไร้ค่า...เป็นสิ่งที่มีคุณค่า (From Waste to Value)
อย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตที่ ไม่สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ ได้ โดยทางกลุ่มมิตรผล
ได้มีแนวทางการก�ำจัดของเหลือทิ้งและของเสียดังกล่าวด้วยการใช้หลักการ 3Rs (Recycle, Reused, Reduce) และในปีพ.ศ.2559
มีน�้ำหนักของเหลือทิ้งและของเสียทั้งหมดจ�ำแนกตามประเภทอันตราย และไม่อันตรายที่มีนัยส�ำคัญ ดังนี้

3Rs

(Recycle, Reused, Reduce)
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สถิติรวมของเหลือทิ้งและของเสียแบ่งตามประเภทอันตราย และไม่อันตราย
ปริมาณของเหลือทิ้งและของเสียอันตราย
132.66
ตัน

94.18

85.69

52.26%

ตัน

(69.33 ตัน)

38.24%

(32.77 ตัน)

43.65%

(57.91 ตัน)

(5.00 ตัน)

24.75%

(2.45 ตัน)

(21.21 ตัน)

(5.42 ตัน)

45.00%

4.11%
(3.52 ตัน)
32.90%

(28.19 ตัน)

4.09%

11.11
ตัน

6.10

13.79%

ตัน

98.36%

19.44%
22.05%
13.50%

(0.05 ตัน)

(22.29 ตัน)

(0.02 ตัน)

(1.87 ตัน)

(0.03 ตัน)

(5.00 ตัน)

0.49%

(1.50 ตัน)

2558* 2559**

(4.60 ตัน)

0.33%

55.36%

(52.14 ตัน)

16.90%

(15.92 ตัน)

56.92%

4.88%

(4.60 ตัน)

4.78%

22.50%

(21.19 ตัน)

12.77%

0.35%

(0.33 ตัน)

2558*

2558* 2559**
MPSB

MPDC

ตัน

11.75%

(6.00 ตัน)

0.82%

(2.16 ตัน)

(5.40 ตัน)

ตัน

39.16

2559**

MPPK

114.29
ตัน

97.78

53.59

19.50%

ตัน

(22.29 ตัน)

26.33%
(15.11 ตัน)
47.43%
(27.22 ตัน)
6.97%
(4.00 ตัน)
11.55%
(6.63 ตัน)
7.72%

66.50%

(76.00 ตัน)

7.00%

(8.00 ตัน)

7.00%

(4.43 ตัน)

(8.00 ตัน)

ตัน

80.94
ตัน

58.25%

20.76%

41.30
40.19%

(16.80 ตัน)

ตัน

23.40%

(18.94 ตัน)

(16.60 ตัน)

36.08%

48.88%
(39.56 ตัน)
6.97%

(14.90 ตัน)

23.73%

(9.80 ตัน)

2558* 2559**

(5.64 ตัน)

(56.96 ตัน)

30.68%
0.35%
(0.34 ตัน)
0.17%
(0.17 ตัน)
10.54%

(30.00 ตัน)

ตัน

(10.31 ตัน)

79.11%
(8.33 ตัน)
20.89%
(2.20 ตัน)

2558* 2559**

2558* 2559**

MPPV

10.53

MPPL

MPKS

Total
5.78% 19.10% 4.42%

29.40%

(25.23 ตัน) (83.33 ตัน) (19.27 ตัน) (128.29 ตัน)

4.86%

(21.20 ตัน)

36.44%

น�้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว

(158.98 ตัน)

436.3

2558*

ตัน

331.03

2559**
10.10%

(33.81 ตัน)

28.54%

9.29% 15.38%

0.01% 36.68%

(95.57 ตัน) (31.09 ตัน) (51.49 ตัน) (0.05 ตัน) (122.82 ตัน)

หมายเหตุ : * ข้อมูลปีพ.ศ.2558 หมายถึง ระยะเวลา 1 ม.ค.2558 - 31 ธ.ค.2558
** ข้อมูลปีพ.ศ.2559 หมายถึง ระยะเวลา 1 ม.ค.2559 - 31 ต.ค.2559

ตัน

น�้ำยาหล่อเย็นใช้แล้ว
น�้ำมันเชื้อเพลิงใช้แล้ว
วัสดุปนเปื้อน
ภาชนะปนเปื้อน
ฉนวนกันความร้อน
อื่นๆ
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ส�ำหรับการก�ำจัดของเหลือทิง้ และของเสียอันตรายนัน้ กลุม่ มิตรผลใช้บริการหน่วยงานขนส่งและหน่วยงานก�ำจัดภายในประเทศที่
ได้รบั อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ด�ำเนินการส่งของเสียเพือ่ น�ำไปก�ำจัดอย่างถูกต้องตามระเบียบวิธี ซึง่ จะมีการแจ้งการขนส่ง
ของเสียต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุกครั้งที่มีการขนส่งออกนอกโรงงาน
ในส่วนของเหลือทิ้งและของเสียที่ ไม่เป็นอันตรายนั้น จากแนวคิด “เปลี่ยนสิ่งไร้ค่า...เป็นสิ่งที่มีคุณค่า” From Waste
to Value Model ได้ น� ำ มาสู ่ แ นวปฏิ บั ติ ก ารก� ำ จั ด ของเสี ย โดยของเสี ย ที่ ไ ม่ อั น ตราย ได้ แ ก่ ชานอ้ อ ย กากน�้ ำ ตาล
กากตะกอนหม้อกรอง กากส่า และขี้เถ้านั้น สามารถน�ำไปพัฒนาต่อใช้ประโยชน์ ได้ทั้งหมดร้อยละ 100 ส่วนของเหลือทิ้งและ
ของเสียที่ไม่อันตรายอื่นๆ มีการจัดการแตกต่างกันตามประโยชน์ เช่น ด้านพลังงาน น�ำกลับมาใช้ ใหม่ในกระบวนการผลิต ปุ๋ยอินทรีย์
น�ำกลับมาใช้ประโยชน์ ในไร่อ้อย เป็นต้น

ปริมาณของเหลือทิ้งและของเสียไม่อันตราย
2558

1,628,075.00 ตัน

2558

456,915.36 ตัน

2558

1,309,058.34 ตัน

2559

1,088,603.30 ตัน

2559

502,910.43 ตัน

2559

1,046,544.80 ตัน

0.03%

0.34%

(500.00 ตัน)

75.76%

0.03%

(4,440.00 ตัน)

0.02%
73.92%
68.43%
(804,706.30 ตัน) (312,662.00 ตัน)
15.29%
14.78%
(160,876.90 ตัน) (69,868.00 ตัน)
16.25%
11.14%
(121,241.40 ตัน) (74,242.00 ตัน)
0.13%
0.02%

(1,233,461.00 ตัน)

(343.60 ตัน)

12.68%
(206,472.00 ตัน)
11.49%
(187,014.00 ตัน)
0.04%
(628.00 ตัน)

(70.00 ตัน)

(1,435.10 ตัน)

0.01 %
(1,018,096.00 ตัน)
(40.73 ตัน)
79.33%
9.92%
(398,941.30 ตัน) (129,796.00 ตัน)
10.33%
11.94%
(51,959.20 ตัน) (156,256.00 ตัน)
10.33%
0.04%

(73.36 ตัน)

2558* 2559**

(51,969.2 ตัน)

(797,835.50 ตัน)

13.29%
(139,106.30 ตัน)
10.44%
(109,209.70 ตัน)
0.04%

(470.34 ตัน)

2558* 2559**

(366.60 ตัน)

2558* 2559**

MPSB

MPDC

0.00%
(26.70 ตัน)
76.24%

77.77%

MPPK

2558

1,587,390.57 ตัน

2558

1,099,821.62 ตัน

2558

661,135.92 ตัน

2559

1,256,274.70 ตัน

2559

1,072,677.31 ตัน

2559

642,007.40 ตัน

0.02%

0.02%

(360.00 ตัน)

(203.10 ตัน)

75.53%

0.00%

0.00%

(37.65 ตัน)

(1,198,968.00
ตัน)

75.55%
77.47%
(973,239.27 ตัน) (830,924.40 ตัน)
10.68%
11.78%
(134,193.67 ตัน) (129,534.70 ตัน)
11.74%
12.65%
(147,460.76 ตัน) (139,124.67 ตัน)
0.09%
0.02%

12.43%
11.96%
(189,841.99 ตัน)
0.05%
(197,361.58 ตัน)
(859.00 ตัน)

(1,177.90 ตัน)

0.02%

(18.23 ตัน)

(136.47 ตัน)

(195.07 ตัน)

(127.44 ตัน)

0.02%

(139.40 ตัน)

78.41%
64.43%
(841,084.30 ตัน) (425,980.80 ตัน)
11.91%
17.14%
(127,769.70 ตัน) (113,318.10 ตัน)
9.66%
18.39%
(103,610.01 ตัน) (121,573.11 ตัน)
0.02%
0.12%

(200.20 ตัน)

78.98%
(507,060.00 ตัน)
10.64%
(68,280.00 ตัน)
10.34%
(66,401.90 ตัน)
0.02%
(1,435.10 ตัน)

2558* 2559**

2558* 2559**

2558* 2559**

MPPV

MPKS

MPPL

Total
0.03%

12.88%

12.55%

74.46%

0.08%

(2,358.34 ตัน) (868,051.77 ตัน) (846,350.38 ตัน) (5,020,092.20 ตัน)

(5,544.12 ตัน)

2558*

2558

6,742,036.81 ตัน

ขยะทั่วไป
กากอ้อย
กากน�้ำตาล

2559**

2559

0.06%

10.70%

12.16%

77.07%

0.01%

5,609,017.94 ตัน

กากตะกอนหม้อกรอง
อื่น ๆ

(3,300.77 ตัน) (599,892.97 ตัน) (682,185.77 ตัน) (4,322,866.67ตัน) (771.76 ตัน)
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หมายเหตุ : * ข้อมูลปีพ.ศ.2558 หมายถึง ระยะเวลา 1 ม.ค.2558 - 31 ธ.ค.2558
** ข้อมูลปีพ.ศ.2559 หมายถึง ระยะเวลา 1 ม.ค.2559 - 31 ต.ค.2559

การจัดการน�ำ้ ทิง้
กลุม่ มิตรผลได้ ให้ความส�ำคัญต่อการบ�ำบัดน�ำ้ ทิง้ ทีอ่ อกมาจากกระบวนการการผลิตน�ำ้ ตาลให้มคี ณ
ุ ภาพน�ำ้ หลังการบ�ำบัดสอดคล้อง
ตามที่กฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ก�ำหนด โดยน�้ำทิ้งที่ออกมาจากกระบวนการผลิตน�้ำตาล จะถูกบ�ำบัดด้วยระบบบ�ำบัดน�้ำทิ้ง
ทั้ง 3 ระบบ ได้แก่
1. ระบบบ�ำบัดแบบชีวภาพ
(Biological treatment)
2. ระบบบ�ำบัดแบบปิด
(UASB : Up flow Anaerobic sludge Blanked)
3. ระบบบ�ำบัดแบบบึงประดิษฐ์
(Constructed Wetland)

ระบบบำบัดแบบชีวภาพ
(Biological treatment)

โดยปริมาณน�้ำทิ้งทั้งหมดที่ออกมาจากกระบวนการผลิต
น�ำ้ ตาล จะน�ำเข้าสูร่ ะบบบ�ำบัดน�ำ้ ทิง้ ทัง้ 3 ระบบข้างต้น หลังจากนัน้
น�้ำทิ้งที่ได้รับการบ�ำบัดจนมีค่าคุณภาพน�้ำเป็นไปตามที่กฎหมาย
ก�ำหนดเรียบร้อย จะถูกน�ำกลับมาใช้ ใหม่ในกิจกรรมภายในโรงงาน
อย่างเหมาะสม เช่น การรดน�้ำต้นไม้ การล้างท�ำความสะอาด
ในพื้นที่โรงงาน เป็นต้น

ระบบบำบัดแบบปด
(UASB : Up flow Anaerobic
sludge Blanked)

ระบบบำบัดแบบบึงประดิษฐ
(Constructed Wetland)

ปริมาณน้ำ�ทิ้งจำ�แนกตามโรงงานน้ำ�ตาล

2558*

พื้นที่
MPDC
MPSB
MPPK
MPPV
MPKS
MPPL

ปริมาณน�้ำทิ้ง
(ลบ.ม.)
1,755,616.00
307,288.00

1,673,926.00
329,563.40

1,412,587.85
859,762.90
423,400.00
535,090.00

2559**

ปริมาณน�้ำที่น�ำกลับมาใช้ ใหม่
เทียบกับปริมาณน�้ำทิ้ง
100%

100%

MPDC

100%

100%

MPSB

1,615,013.10
699,661.50
595,320.00
131,143.00

รวม 4,372,658.10 ลบ.ม. รวม 4,730,220.00 ลบ.ม.

100%

100%

MPPK
100%

100%

MPKS

100%

100%

MPPV
100%

100%

MPPL

หมายเหตุ : * ข้อมูลปีพ.ศ.2558 หมายถึง ระยะเวลา 1 ม.ค.2558 - 31 ธ.ค.2558
** ข้อมูลปีพ.ศ.2559 หมายถึง ระยะเวลา 1 ม.ค.2559 - 31 ต.ค.2559
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คุณภาพน้ำ�หลังการบำ�บัด
BOD (mg/l)
ค่ามาตรฐาน
≤ 20

5.0 3.8
MPDC

2558*

12.0 10.5

13.0 7.9

MPSB

MPPK

94.0

98.0

78.0

86.2

16.0

9.4

MPPV
104.0

82.5

MPKS

MPPL

11.1
7.95
ค่าเฉลี่ย

102.0

91.0

63.1

COD (mg/l)
ค่ามาตรฐาน
≤ 120

6.0 4.7

14.6 11.4

2559**

60.0

76.7

72.9

89.3
78.7
MPDC

SS(mg/l)
ค่ามาตรฐาน
≤ 50

31.0

43.0
22.2

MPDC

PH
ค่ามาตรฐาน
5.5-9.0

8.8 8.8

อุณหภูมิ
ค่ามาตรฐาน
40 ๐C

MPSB

31.6

MPSB

8.6 8.8

MPPK

32.0 33.3
MPPK

8.4 8.3

MPDC

MPSB

MPPK

31.0 31.3

30.8 30.4

31.0 29.2

MPDC

MPSB

MPPK

MPPV

28.5

MPKS

19.9

MPPV

8.0 8.0
MPPV

32.0 30.1
MPPV

8.8 10.8
MPKS

7.7 7.9

MPPL

ค่าเฉลี่ย

28.5

28.6
21.4

10.4
MPPL

8.1 8.2

MPKS

MPPL

28.0 30.0

31.0 30.1

MPKS

MPPL

ค่าเฉลี่ย

8.3
8.3
ค่าเฉลี่ย

30.6
30.2
ค่าเฉลี่ย

หมายเหตุ : * ข้อมูลปีพ.ศ.2558 หมายถึง ระยะเวลา 1 ม.ค.2558 - 31 ธ.ค.2558
** ข้อมูลปีพ.ศ.2559 หมายถึง ระยะเวลา 1 ม.ค.2559 - 31 ต.ค.2559
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BOD (Biochemical Oxygen Demand) หมายถึง ค่าปริมาณออกซิเจนทีจ่ ลุ นิ ทรีย์ใช้ ในการย่อยสลายของเสียอินทรีย์ในน�ำ้ เสีย
COD (Chemical Oxygen Demand) หมายถึง ค่าปริมาณออกซิเจนที่ใช้ ในการย่อยสารอินทรียด์ ว้ ยวิธที างเคมี
SS (Suspended Solids) หมายถึง ของแข็งแขวนลอยในน�ำ้
PH ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน�ำ้ เสีย
อุณหภูมิ (Temperature) หมายถึง อุณหภูมนิ ำ�้ ทิง้

การจัดการมลภาวะทางเสียง
มลภาวะทางเสี ย ง เป็ น อี ก ปั ญ หาหนึ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ ต่ อ ภาค
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะในส่วนของกระบวนการผลิต หากขาด
การดูแล ควบคุม และป้องกันอย่างเพียงพอ อาจส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพและความปลอดภัย ทั้งในส่วนของพนักงานภายใน
โรงงาน และชุมชนบริเวณใกล้เคียง

• การปรับปรุงกระบวนการในเชิงป้องกันตัง้ แต่ตน้ ทาง
เช่น การคัดเลือกเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ การบ�ำรุง
รักษาและซ่อมแซมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ
อย่างเหมาะสม
• การปรั บ ปรุ ง กระบวนในเชิ ง ป้ อ งกั น ในส่ ว นของ
หน้างาน เช่น การตีเส้นควบคุม การหุ้มฉนวนลดเสียง
การสวมใส่อปุ กรณ์ลดเสียง การติดป้ายบอกระดับเสียง
การติดป้ายชี้บ่งพื้นที่ควบคุม รวมถึงการปลูกต้นไม้
เพื่อช่วยซับเสียง ตลอดจนการตรวจวัดระดับเสียงมิให้
เกินกว่าค่าที่มาตรฐานก�ำหนดอย่างสม�่ำเสมอตามจุดที่
มีปัญหา ส�ำหรับรายละเอียดวิธีการด�ำเนินงานตรวจวัด
ค่าเสียงนั้นจะตรวจวัดภายในบริเวณปฏิบัติงาน และ
ชุมชนใกล้เคียงเป็นประจ�ำทุกปี และทุก 6 เดือน

กลุ่มมิตรผล ให้ความส�ำคัญต่อการบรรเทาปัญหาดังกล่าว
จึงได้วางแผนการแก้ไขปัญหามลภาวะทางเสียงอย่างเป็นระบบ
โดยเริ่มจากการประเมินแหล่งที่มาของเสียง ซึ่งพบว่าแหล่งที่มา
มลภาวะทางเสี ย งมาจากกระบวนการ การท� ำ ความสะอาด
สายการผลิต (Flushing Line) ในช่วงหลังการซ่อมแซมเครือ่ งจักร
การ Blow ไอน�้ำที่มีแรงดันสูง และการท�ำงานของเครื่องจักร
ในกระบวนการผลิต โดยกลุ่มมิตรผล ได้ด�ำเนินการปรับปรุง
กระบวนการ ทั้งในเชิงป้องกันตั้งแต่ต้นทาง และในส่วนของ
หน้างาน ดังนี้

ภาพรวมขั้นตอนการจัดการด้านเสียงจากการทำ�งานของเครื่องจักร

ลดผลกระทบที่ตนทาง

แหลงกำเนิดเสียง
จากเคร�องจักร

คัดเลือกเคร�องจักร
ที่มีประสิทธิภาพ

ประเมินผล
แหลงกำเนิดเสียง

จัดทำมาตรการ

บำรุงรักษาซอมแซม
เปนประจำ

การปองกัน

1

แผนที่
สนามเสียง

หุมฉนวน
ลดเสียง

การสวมใส
อุปกรณลดเสียง

เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ในการบริ ห ารจั ด การด้ า น
มลภาวะทางเสียง กลุ่มมิตรผลด�ำเนินการเข้าร่วมโครงการ
อนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservation Program: HCP)

ตรวจวัดเสียง
เปนประจำ
2

3

ติดปายบอก
ระดับเสียง

ติดปายบงชี้
พื้นที่ควบคุม

ปลูกตนไม
ชวยซับเสียง

เพื่อให้เกิดความปลอดภัย โดยเฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานใน
บริเวณที่มีระดับความดังของเสียงเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ ซึ่งถือ
เป็นค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
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การบริหารจัดการขนส่งอ้อยและการจราจร
ปัญหาการจราจรอันเกิดจากการขนส่งอ้อยจากไร่ออ้ ยเพือ่ เข้าสูโ่ รงงานน�ำ้ ตาล ถือเป็นความท้าทายทีส่ ำ� คัญในอุตสาหกรรมน�ำ้ ตาล
อันเนื่องมาจากรูปแบบการตัดอ้อย เพื่อเข้าหีบอ้อย ณ โรงงานน�้ำตาล อยู่ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน - เมษายน ในแต่ละปี
โดยภายหลังจากการตัดอ้อยเกษตรกรจ�ำเป็นจะต้องขนส่งเข้าโรงงานน�้ำตาลให้เร็วที่สุดเพื่อหีบสกัดน�้ำอ้อย เนื่องจากการตัดอ้อย
ค้างไว้เป็นเวลานานจะท�ำให้ปริมาณความหวานลดลงต่อเนื่อง ซึ่งความหวานถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผลต่อระดับราคารับซื้ออ้อย
จนเป็นทีม่ าของปัญหาตัง้ แต่ การบรรทุกน�ำ้ หนักเกินมาตรฐาน ปัญหาอ้อยร่วงหล่นตามถนน การฟุง้ กระจายของฝุน่ จากรถบรรทุก
ขนอ้อย รวมถึงการจราจรติดขัดบริเวณโรงงานน�้ำตาล กลุ่มมิตรผลจึงได้ก�ำหนดมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการขนส่ง
อ้อย ดังนี้

มาตรการดำ�เนินการป้องกัน แก้ ไข และบรรเทาผลกระทบจากการขนส่งอ้อย
1. ก�ำหนดผู้รับผิดชอบ และช่องทางสื่อสารในการประสานงานช่วยเหลือ
2. จัดท�ำสัญญารถบรรทุก โดยก�ำหนดเงื่อนไขการปฏิบัติในสัญญาที่ชัดเจน หากผิดเงื่อนไข อาจมีผลต่อการจ่ายคืนเงินประกัน
และสัญญารถบรรทุกหลังเปิดหีบ
3. ติดป้ายประชาสัมพันธ์/สายด่วน (Call Center) เพื่อช่วยประสานงานการแก้ไขกรณีเศษอ้อยร่วงหล่นตามพื้น พร้อมทั้ง
จัดให้มีสถานีขนถ่ายอ้อยส�ำหรับเกษตรกรรายย่อย
4. รณรงค์เรือ่ งการบรรทุกอ้อยทีถ่ กู วิธี และควบคุมความสูงพร้อมทัง้ ติดตัง้ เสาตรวจวัดความสูงรถบรรทุกอ้อย ไม่เกิน 4.2 เมตร
จากพื้นถนน รวมถึงการใช้สายรัดก้อนอ้อย
5. การก�ำหนดเกณฑ์ ในการตัดราคาอ้อย โดยรายละเอียดในการตัดราคาที่ส�ำคัญมีรายละเอียด ดังนี้
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อ้อยสดยาว

อ้อยสด
มีสิ่งเจือปน

อ้อยสด
ยอดยาว
มีสิ่งเจือปน

ตัดราคา
20 บาท/ตัน

ตัดราคา
20 บาท/ตัน

ตัดราคา
40 บาท/ตัน

อ้อยไฟไหม้

อ้อยไฟไหม้
ยอดยาว

อ้อยไฟไหม้
มีสิ่งเจือปน

อ้อยไฟไหม้
มีสิ่งเจือปน
(ยอด/ใบ/ราก/
ดิน/ทราย)

ตัดราคา
20 บาท/ตัน

ตัดราคา
40 บาท/ตัน

ตัดราคา
40 บาท/ตัน

ตัดราคา
60 บาท/ตัน

การรณรงค์การตัดอ้อยสด
ต้นน�ำ้ (Upstream) ของธุรกิจน�ำ้ ตาลนัน้ เกษตรกรชาวไร่ออ้ ย
ยังคงประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานท้องถิน่ จนส่งผลท�ำให้เกิด
ความล่าช้าในการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานน�ำ้ ตาล ซึง่ ท�ำให้เกษตรกร
ชาวไร่อ้อยมักใช้วิธีการตัดอ้อยแบบเผาอ้อย เพื่อลดขั้นตอน
การริดใบ และสะดวกต่อการตัดอ้อย ซึ่งท�ำให้การตัดอ้อยง่ายขึน้
ตัดได้เร็วกว่าการตัดอ้อยสด นอกจากนั้น การตัดอ้อยไฟไหม้
จะท�ำได้เร็วกว่าการตัดอ้อยสด ประหยัดต้นทุนค่าจ้างแรงงาน
มากกว่า แต่อย่างไรก็ตามวิธีดังกล่าวได้สร้างผลกระทบด้านลบ
ทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยส�ำคัญ ทั้งในบริเวณพื้นปลูกอ้อย
โดยรอบ และก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และ
ก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ จนน�ำไปสู่ต้นเหตุส�ำคัญ
ของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน อีกทั้ง
การเผาอ้อยยังส่งผลต่อคุณภาพของน�้ำตาล ท�ำให้คุณภาพของ
น�้ำตาลลดลงอีกด้วย
กลุ่มมิตรผลจึงให้ความส�ำคัญในการส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อย
ของโรงงานในการลดการเผาอ้อยในกระบวนการผลิต รวมทั้ง
ยังส่งเสริมการส่งอ้อยสดที่มีคุณภาพดี เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
โดยสร้างความร่วมมือกับภาครัฐผ่านมาตรการต่างๆ ดังนี้
•
•
•
•
•
•

มาตรการดังกล่าว นอกจากจะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนการลด
เผาอ้อย ซึ่งเป็นสาเหตุส�ำคัญในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ยังมี
ส่วนช่วยในการลดต้นทุนการจัดการในไร่ เช่น ค่าปุ๋ย สารเคมี
เพื่ อ ก� ำ จั ด ศั ต รู พื ช เป็ น ต้ น และเพื่ อ รั ก ษาระบบนิ เ วศทาง
ธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน นอกจากนี้กลุ่มมิตรผล
ยังให้ความส�ำคัญและสนับสนุนการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา
การปลูกอ้อยให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด ตัง้ แต่เรือ่ งของการเตรียมดิน
วิธีการปลูกอ้อย พัฒนาพันธุ์อ้อยให้มีคุณภาพ และการเก็บเกี่ยว
เพื่อมุ่งหวังให้ได้วัตถุดิบในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง สะอาด
และปลอดภัย
จากผลการด�ำเนินงานของการรณรงค์ตัดอ้อยสดของกลุ่ม
น�้ำตาลมิตรผล ในปีพ.ศ.2559 พบว่า การรับซื้ออ้อยสดเฉลี่ย
ร้อยละ 43.93 และรับซือ้ อ้อยไฟไหม้เฉลีย่ ร้อยละ 56.07 เมือ่ เทียบ
กับปริมาณอ้อยรับซื้อทั้งหมด โดยเฉพาะโรงงานน�้ำตาลมิตรผล
ภูเขียว และโรงงานน�้ำตาลมิตรผลภูเวียง สามารถสร้างสถิติ
รับซือ้ อ้อยสดเทียบสัดส่วนอ้อยรับซือ้ ทัง้ หมดเป็นอันดับ 1 และ 2
เมื่อเทียบกับโรงงานน�้ำตาลทั้งหมดที่อยู่ในเขตภาคอีสาน โดยมี
รายละเอียดภาพรวม ดังนี้

การถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการปลูกอ้อย
การมอบเงินรางวัลพิเศษ
การตัดราคารับซื้ออ้อย
การส่งเสริมใช้รถตัดอ้อย
การจัดแปลงอ้อยเป็นแนวกันไฟ
การสนับสนุนรถน�้ำดับไฟ
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ปริมาณอ้อยเข้าหีบ
2,974,689.56
ตัน

4,438,791.28
ตัน

1,045,426.94
ตัน

1,544,715.90
ตัน

76.02%

(3,374,466.89 ตัน)

76.71%

(2,281,921.83 ตัน)

23.98%

(1,064,324.39 ตัน)

79.04%

23.29%

20.96%

(692,767.73 ตัน)

2558*

3,179,206.00
ตัน

2,773,297.95
ตัน

74.99%

25.01%

(783,977.04 ตัน)

(261,449.90 ตัน)

(323,738.30 ตัน)

2559**

MPDC

(1,220,977.60 ตัน)

2558*

2559**

MPSB

4,513,859.50
ตัน
61.17%

2,566,938.46
ตัน

(2,760,957.15 ตัน)

69.53%

71.92%

(2,210,368.22 ตัน)
(968,838.17 ตัน)

2558*

38.83%

(1,994,525.23 ตัน)

30.47%

58.85%

(1,510,612.34 ตัน)

41.15%

28.08%

(1,056,326.12 ตัน)

(778,772.72 ตัน)

2559**

MPPK

3,859,668.89
ตัน

(1,752,902.35 ตัน)

2,450,389.81
ตัน

2558*

2559**

MPPV

2,827,867.89
ตัน

1,710,349.230
ตัน

63.38%

(2,446,372.61 ตัน)

70.55%

36.62%

(1,728,649.69 ตัน)

(1,413,296.28 ตัน)

29.45%

55.43%

(1,567,364.30 ตัน)
(1,260,503.59 ตัน)

44.57%

MPKS

2559**

หมายเหตุ : * ข้อมูลปีพ.ศ.2558 หมายถึง ระยะเวลา 1 ม.ค.2558 - 31 ธ.ค.2558
** ข้อมูลปีพ.ศ.2559 หมายถึง ระยะเวลา 1 ม.ค.2559 - 31 ต.ค.2559
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(951,734.86 ตัน)

(758,614.37 ตัน)

(721,740.12 ตัน)

2558*

55.65%

44.35%

2558*

MPPL

2559**

อ้อยสด

อ้อยไฟไหม้

รวมปริมาณอ้อยภาคกลางโรงงานน�้ำตาลกลุ่มมิตรผล
5,983,507.18
ตัน

4,020,116.50
ตัน

76.80%

(1,388,062.69 ตัน)

(3,065,898.87 ตัน)

(954,217.63 ตัน)

53.16%

(7,645,125.24 ตัน)

46.84%

(6,735,477.43 ตัน)

2558*

(4,515,483.39 ตัน)

2559**

รวมปริมาณอ้อยโรงงานน�้ำตาลกลุ่มมิตรผล
20,364,109.46
ตัน

13,521,091.95
ตัน

2558*

2559**

2559**

ปริมาณอ้อยภาคอีสานของประเทศไทย
47,366,105.67
ตัน

31,106,409.65
ตัน
62.90%

59.83%

(19,564,475.69 ตัน)

(28,337,975.38 ตัน)

40.17%

37.10%

(19,028,130.29 ตัน)

(11,541,907.97 ตัน)

2559**

2558*

ร้อยละอ้อยสด/อ้อยไฟไหม้ ทั้งประเทศไทย

100%

100%

65.17%

55.64%

56.07%
(11,330,921.92 ตัน)
43.36%
43.93% (7,581,382.26 ตัน)
(9,033,187.93 ตัน)
(5,939,709.69 ตัน)

(6,865,605.78 ตัน)

2558*

52.47%

47.53%

(13,327,806.16 ตัน)

34.00%

(9,234,757.63 ตัน)

9,500,975.45
ตัน
(4,985,492.06 ตัน)

66.00%

(18,765,564.36 ตัน)

2559**

รวมปริมาณอ้อยภาคอีสานโรงงานน�้ำตาลกลุ่มมิตรผล

20,193,411.94
ตัน

67.02%
32.98%

23.74%

2558*

14,380,602.67
ตัน

28,000,321.99
ตัน

76.26%

(4,595,444.49 ตัน)

23.20%

ปริมาณอ้อยภาคกลางของประเทศไทย

34.83%

2558*

หมายเหตุ : * ข้อมูลปีพ.ศ.2558 หมายถึง ระยะเวลา 1 ม.ค.2558 - 31 ธ.ค.2558
** ข้อมูลปีพ.ศ.2559 หมายถึง ระยะเวลา 1 ม.ค.2559 - 31 ต.ค.2559

66.73%
33.27%

2559**

อ้อยสด

อ้อยไฟไหม้
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และในปีนี้กลุ่มมิตรผลได้ปรับปรุง บ�ำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักรภายในโรงงานที่ใช้ ในกระบวนการผลิต ตลอดจนการอบรม
พนักงาน และการด�ำเนินการจัดระบบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มาตรการบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในทุกด้านเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยใช้งบประมาณในการด�ำเนินงานทั้งสิ้นจ�ำนวน 52,897,623.14 บาท โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมแยกตามโรงงาน (บาท)
2558*

การก�ำจัดขยะ

2559**

MPDC

MPSB

MPPK

MPPV

MPKS

481,100.00
451,174.00

977,050.00
564,800.00

1,357,919.00
731,885.00

0

1,096,675.00
897,980.00

500,000

109,210.00
434,280.00

1,000,000

856,946.00

1,500,000

1,785,908.28

(บาท)
2,000,000

4,878,900.00 บาท

4,866,027.28 บาท

MPPL

ค่าบ�ำบัดมลภาวะ (อากาศ และน�้ำ)

MPDC

MPSB

295,380.00
695,187.00

500,000.00

3,053,363.70 บาท

-

0

862,540.00
1,514,782.02

2,000,000

593,102.00
126,484.00

4,000,000

79,418.00
2,024,972.52

6,000,000

1,222,923.70
7,036,326.88

(บาท)
8,000,000

MPPK

MPPV

MPKS

11,897,752.42 บาท

MPPL

ค่าบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ และวัสดุในการปฏิบัติงาน

0

MPDC

MPSB

MPPK

MPPV

MPKS

6,985,452.40
765,884.00

4,883,323.80
100,000.00

5,000,000

552,832.40
847,043.00

10,000,000

27,726.53

15,000,000

2,564,317.00
1,092,351.26

20,000,000

21,406,005.00
5,845,575.26

(บาท)
25,000,000

36,391,930.70 บาท

8,678,580.05 บาท

MPPL

ค่าใช้จ่ายในการท�ำความสะอาด
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MPDC

MPSB

MPPK

MPPV

MPKS

1,061,422.40
461,552.00

620,000.00
150,000.00

-

0

-

1,000,000

390,807.80

2,000,000

-

3,000,000

80,000.00
4,095,511.80

4,000,000

1,910,100.00

(บาท)
5,000,000

MPPL

4,062,330.20 บาท

4,707,063.80 บาท

2558*

2559**

โครงการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม

MPDC

MPSB

MPPK

MPPV

MPKS

4,349,702.30
-

145,355.00
-

0

18,800,000.00
1,223,832.66

5,000,000

2,863,937.00
75,000.00

10,000,000

9,949,800.00
-

15,000,000

14,932,208.50
6,996,447.18

(บาท)
20,000,000

51,041,002.80 บาท

8,295,279.84 บาท

MPPL

ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม

MPDC

MPSB

MPPV

MPKS

19,925.20
30,566.00

30,000.00

50,000.00

MPPK

-

0

23,000.00

10,000

-

20,000

39,319.08

30,000

-

40,000

7,500.00
40,000.00

(บาท)
50,000

77,425.20 บาท

162,885.08 บาท

MPPL

ค่าบริการระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

MPDC

MPSB

MPPK

MPPV

49,460.00

4,763,385.80 บาท

-

1,808,135.80
769,322.00
-

0

744,750.00
90,000.00

500,000

-

1,000,000

-

1,500,000

502,795.43

2,000,000

2,210,500.00

(บาท)
2,500,000

MPKS

1,411,577.43 บาท

MPPL

ค่าใบรับรองระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก

MPDC

MPSB

821,762.00
89,423.00

-

0

-

200,000

78,000.00
125,000.00

400,000

179,710.00

600,000

60,807.00
300,000.00

800,000

339,568.00
80,175.50

(บาท)
1,000,000

MPPK

MPPV

MPKS

1,300,137.00 บาท

774,308.50 บาท

MPPL
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2558*

วิจัยและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

2559**

MPDC

MPSB

MPPK

MPPV

360,720.00

360,720.00 บาท

-

-

0

-

200,000

4,480.00

400,000

-

600,000

-

805,000.00

800,000

495,950.00

(บาท)
1,000,000

MPKS

1,305,430.00 บาท

MPPL

ค่าวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

1,000,000

-

-

-

-

-

8,190,590.50 บาท

-

500,000
0

0 บาท
390,463.00

1,500,000

1,794,850.00

2,000,000

842,731.00

1,000,000.00

1,352,830.00

2,500,000

2,809,716.50

(บาท)
3,000,000

MPDC

MPSB

MPPK

MPPV

MPKS

MPPL

ค่าบริการอื่นๆ

MPPV

-

MPPK

-

-

MPSB

-

MPDC

-

-

0

-

500,000

-

1,000,000

106,616.00

484,862.24

1,500,000

350,500.00

1,666,150.00

(บาท)
2,000,000

MPKS

MPPL

0 บาท

2,608,128.24 บาท

รวมค่าใช้จ่ายในการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมแยกตามโรงงาน (บาท)

0

MPDC

MPSB

MPPK

MPPV

MPKS

หมายเหตุ : * ข้อมูลปีพ.ศ.2558 หมายถึง ระยะเวลา 1 ม.ค.2558 - 31 ธ.ค.2558
** ข้อมูลปีพ.ศ.2559 หมายถึง ระยะเวลา 1 ม.ค.2559 - 31 ต.ค.2559
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MPPL

3,284,209.00

6,371,072.00

8,494,671.60

12,228,966.94

42,816,032.00
10,880,406.88

6,871,925.90

7,974,639.93

10,000,000

12,428,928.0

20,000,000

12,158,328.39

30,000,000

20,942,173.50

40,000,000

14,375,464.30

(บาท)

105,929,195.30 บาท

52,897,623.14 บาท
รวม

กระบวนการและช่องทางการรับข้อร้องเรียน
กลุ่มมิตรผล ยังมีช่องทางให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ ให้ข้อเสนอแนะ หรือ ร้องเรียน ผ่านระบบการจัดการข้อร้องเรียน
จากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีช่องทางกระจายไปตามภูมิภาค ดังนี้
บริษัท/โรงงาน
บริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด
(ส�ำนักงานใหญ่)

เบอร์ โทรศัพท์
02-794-1000

ที่อยู่ติดต่อ
เลขที่ 2 ชั้น 3 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โรงงานน�้ำตาลมิตรผลด่านช้าง

035-418-103-7

เลขที่ 109 หมู่ 10 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180

โรงงานน�้ำตาลมิตรผลสิงห์บุรี

036-591-475-6

เลขที่ 24/2 หมู่ 2 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130

โรงงานน�้ำตาลมิตรผลภูเขียว

044-881-111-4

เลขที่ 99 หมู่ 10 ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110

โรงงานน�้ำตาลมิตรผลภูเวียง

043-294-202-4

เลขที่ 365 หมู่ 1 ถ.มะลิวัลย์ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210

โรงงานน�้ำตาลมิตรผลกาฬสินธุ์

043-134-101-4

เลขที่ 99 หมู่ 1 ถ.บัวขาว-โพนทอง ต.สมสะอาด อ.กุฉนิ ารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110

โรงงานน�้ำตาลมิตรผลภูหลวง

042-810921-3

เลขที่ 199 หมู่ 1 ถ.มะลิวัลย์ ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
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แจ้งกลับผลการแก้ไข
และ/หรือ ความก้าวหน้า
ในการแก้ไข *

ผู้ร้องเรียน

ทันที

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

ทุก 6 เดือน

ภายใน 1 ชั่วโมง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำาการตรวจสอบ
หาข้อเท็จจริง ระบุสาเหตุ แนวทาง
และกรอบเวลาในการแก้ไขข้อร้องเรียน
ทันที

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทำาการแก้ไขตามข้อเท็จจริง

เสร็จสิ้นตาม
กรอบเวลาที่กำาหนด

คณะกรรมการชุมชน
(คณะกรรมการในการติดตาม
ตรวจสอบ)
ทุก 6 เดือน

หน่วยรับเรื่องร้องเรียน

ไม่เสร็จสิ้นตาม
กรอบเวลาที่กำาหนด

จัดทำารายงานเสนอภายหลังประเมินสถานการณ์ก่อน
ครบกำาหนดเวลาภายใน 7 วัน เพื่อเจ้าหน้าที่มวลชน
สัมพันธ์ตรวจสอบให้การรับรองและแจ้งผู้จัดการโรงงาน

แจ้งกลับภายใน 24 ชั่วโมง

จัดทำารายงานเสนอภายใน 4 ชั่วโมง
ของวันที่กำาหนดแล้วเสร็จ ก่อนเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์
ตรวจสอบ

ช่องทางการร้องเรียน
1. ตู้รับข้อคิดเห็นหรือ
ทางจดหมาย
2. หนังสือแจ้งรายงาน
การร้องเรียนจาก
หน่วยงานราชการ
ที่รับเรื่องร้องเรียน
จากประชาชน
3. ทางวาจาและทาง
โทรศัพท์จาก
ผู้ร้องเรียน
4. จากการแจ้งผ่าน
ผู้นาชุมชนหรือ
พนักงานที่รับฟังมา

แจ้งรับเรื่องภายใน 1 ชั่วโมง

ระบบการจั
ดการข้
อร้อองเรี
ยนจากผลกระทบในด้
านสิานสั
่งแวดล้
อม/ด้่งาแวดล้
นสังคม
ระบบการจั
ดการข้
ร้องเรี
ยนจากผลกระทบในด้
งคมและสิ
อม

ทำาการแก้ไข
ตามกรอบเวลาที่ขยายออกไป
โดยมีผู้จัดการโรงแรมดูแล
อย่างใกล้ชิดเพื่อให้
เสร็จสิ้นทันเวลา

นำาสรุปข้อร้องเรียนเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาประชุม
ทบทวน โดยผู้จัดการโรงงาน
เพื่อป้องกันการเกิดซำ้า

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
(1) นำาเสนอแผนงานและกลยุทธ์
ในการพัฒนา ด้านมวลชน
สัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม
(2) ติดตามและนำาเสนอแนวทาง
ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มี
ผลกระทบต่อชุมชน
(3) ติดตามประสานงาน
ประชาสัมพันธ์และแก้ไข
ปัญหาข้อร้องเรียนของชุมชน
(4) ดำาเนินการสำารวจชุมชนและ
สรุปรายงานต่อคณะจัดการ
โรงงาน

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
(1) พิจารณาสำารวจความต้องการของประชาชน สร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนกับโครงการและประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่นหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
(2) ตรวจเยี่ยมโครงการ รับรู้กระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อแสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ
(3) รับเรื่องร้องเรียนและประสานงานในการจัดการเรื่องร้องเรียน
(4) ร่วมปรึกษาหารือและกำาหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพร่วมกัน
(5) ตรวจสอบและพิจารณาค่าชดเชยความเสียหายจากกิจกรรมของโครงการที่ชุมชนได้รับทั้งต่อสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชน พืชผลทางการเกษตร สัตว์เลี้ยง สุขภาพอนามัยของชุมชน ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานจริง
(6) ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโรงงานและชุมชน
(7) พิจารณาข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนจากชุมชน ผู้แทนภาคประชาชนและผู้แทนภาคราชการท้องถิ่น ที่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพจากกิจกรรมของโรงงาน
(8) กำาหนดมาตรการและสร้างเครือข่ายในการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ
(9) ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนกับโรงงาน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
หมายเหตุ: *: *
(1) แจ้งสาเหตุแนวทางและกำาหนดเวลาในการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง
(1) แจ้งสาเหตุแนวทางและก�ำหนดเวลาในการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง
(2) แจ้งให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาเป็นระยะทุก 7 วัน ในกรณีที่ต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาจนกว่าจะแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเสร็จ
(2) แจ้งให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาเป็นระยะทุก 7 วัน ในกรณีที่ต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาจนกว่าจะแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเสร็จ
(3) แจ้งให้ทราบถึงผลการแก้ไขตามกรอบเวลาที่กำาหนดให้กับผู้ร้องเรียนรับทราบ และจัดให้มีการตรวจเยี่ยมผลการแก้ไขข้อร้องเรียนร่วมกัน
แจ้งให้
ราบถึ
งผลการแก้
ไขตามกรอบเวลาที
่ก�ำหนดให้
กับผูงให้
้ร้อทงเรี
ยนรั
บทราบ
และจั
ีการตรวจเยี
ไขข้ญอหาตามกรอบเวลาดั
ร้องเรียนร่วมกันงกล่าว
(4)(3)ในกรณี
แก้ทไขปั
ญหาข้
อร้องเรียนไม่
เสร็จภายในกรอบเวลาที
่แจ้งไว้จะแจ้
ราบล่
วงหน้
าอย่างน้
อย 7ดให้
วันมพร้
อมเหตุผลที่ย่ไม่มผลการแก้
สามารถแก้ไขปั
(4)โดยการเข้
ในกรณีาแพบผู
ก้ไขปั
ญยหาข้
อร้อญงเรี
ยนไม่เสร็
จภายในกรอบเวลาที
จ้งญไว้หาก่
จะแจ้
งให้งกำทาราบล่
วงหน้ไขปัาอย่
างน้อแล้ยวเสร็
7 จวัอีนกครัพร้
อมเหตุ
ผลทีไขปั
่ไม่ญสามารถแก้
้ร้องเรี
นและเชิ
มาตรวจเยี
่ยมความคื
บหน้าของการแก้่แไขปั
อนแจ้
หนดการแก้
ญหาให้
้งและทำ
าการแก้
หาให้แล้วเสร็ไขปั
จ ญหา
ตามกรอบเวลาดั
งกล่
าว โดยการเข้
ญมาตรวจเยี
โดยจะแจ้
งความก้าวหน้
าการแก้
ไขปัญหาให้าทพบผู
ราบทุร้ กอ้ งเรี
7 วันยนและเชิ
เช่นเดิมจนกว่
าจะแก้ไขแล้ย่ วมความคื
เสร็จ บหน้าของการแก้ไขปัญหาก่อนแจ้งก�ำหนดการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จ

อีกครั้งและท�ำการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จ โดยจะแจ้งความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาให้ทราบทุก 7 วัน เช่นเดิมจนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ

ในช่วงปลายปี 2558 ที่ผ่านมา กลุ่มมิตรผล ได้มีการวางแผนในการนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับ
กลุ
่
ม
มิ
ตรผลได้
มีกอารวางแผนในการน�
ำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุ
ใช้ร่วมกั
บระบบการจั
ดการข้อหร้อารจั
งเรีดยการ
นจาก
ระบบการจั
ดการข้
ร้องเรียนจากผลกระทบในด้
านสิ่งแวดล้
อม/ด้านสังคม เพืก่อต์ยกระดั
บประสิ
ทธิภาพในการบริ
ผลกระทบในด้
านสิ
านสังบคม
เพื่อยกระดับเป็ประสิ
ธิภบาพในการบริ
ข้อร้องเรียนต่
างๆ่งแวดล้
รวมถึองม/ด้
นำามาปรั
ปรุงระบบงานให้
นอย่ทางรั
ผิดชอบมากขึหารจั
้น ดการข้อร้องเรียนต่างๆ รวมถึงน�ำมาปรับปรุง
ระบบงานให้เป็นอย่างรับผิดชอบมากขึ้น
80
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การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
ปัจจุบันกลุ่มมิตรผลได้เติบโตจนกลายเป็นผู้ผลิตน�้ำตาลรายใหญ่ ซึ่งสามารถส่งออกน�้ำตาลเป็นอันดับ 4 ของโลก ภายใต้เงื่อนไข
ก�ำลังการผลิตในปัจจุบัน ท�ำให้กลุ่มมิตรผลให้ความส�ำคัญต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากร
อย่างยั่งยืน เพื่อลดผลกระทบในการขาดแคลนทรัพยากรที่จ�ำเป็นในอนาคต
หนึ่งในการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของกลุ่มมิตรผล คือ การก�ำหนดนโยบายจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาประกาศใช้เป็น
นโยบายในการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มมิตรผล เพื่อช่วยบริหารจัดการให้กระบวนการผลิตของกลุ่มมิตรผลเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่ต้นน�้ำ โดยก�ำหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติของทุกกลุ่มธุรกิจของกลุ่มมิตรผล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. พนักงานในฝ่ายจัดซื้อต้องใช้ทรัพยากร อย่างประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. คัดเลือกสินค้าและบริการที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิต โดยพิจารณาตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ
การผลิต การขนส่ง การใช้งาน และการก�ำจัดหลังการใช้งาน
3. สนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทรัพยากรหมุนเวียนและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น สินค้าที่ได้รับการรับรอง
ฉลากเขียวฯ
4. คัดเลือกผู้ขายและผู้ ให้บริการที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก
5. จัดท�ำขั้นตอนและวิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่เป็นธรรมและให้ความเสมอภาคกับทุกองค์กร
ส�ำหรับการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนของกลุ่มมิตรผลนั้น ได้มีการด�ำเนินงานทั้งในส่วนของการจัดการวัตถุดิบ
ทรัพยากรน�้ำ และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การจัดการวัตถุดิบ
กลุ่มมิตรผลมีการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับต่อความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้น ท�ำให้มีแนวโน้มความต้องการ
วัตถุดบิ เพิม่ มากขึน้ ทัง้ ทีเ่ ป็นประเภทหมุนเวียน และไม่หมุนเวียน หากขาดการวางแผนจัดการวัตถุดบิ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพแล้ว อาจก่อให้เกิด
ปัญหาต่อกระบวนการผลิตเป็นไปไม่ตอ่ เนือ่ ง กลุม่ มิตรผลจึงให้ความส�ำคัญต่อการบริหารจัดการทรัพยากร เพือ่ ให้เกิดการใช้ทรัพยากร
เกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่ามากที่สุดมาอย่างต่อเนื่อง
วัตถุดบิ หลักในกระบวนการผลิตน�ำ้ ตาลนัน้ สามารถ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักคือ ประเภทวัตถุดบิ ที่ไม่หมุนเวียน (Non-renewable
material) คือ พลังงานเชื้อเพลิง และสารเคมี และประเภทวัตถุดิบหมุนเวียน (Renewable material) คือ อ้อย โดยในปีพ.ศ.2559
มีสถิติการบริโภควัตถุดิบหลัก ดังนี้
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ปริมาณวัตถุดิบหลักที่นำ�ไปใช้ ในกระบวนการผลิตน้ำ�ตาล
2558*
วัตถุดิบหมุนเวียน

วัตถุดิบไม่หมุนเวียน

น�้ำมันหล่อลื่น
และน�้ำยาหล่อเย็น (ลิตร)

อ้อย (ตัน)

MPSB

2,827,867.890
1,045,426.940

MPPK

1,544,715.900
2,773,297.950

251,838.00
208,796.37

MPPV

4,513,859.500
2,566,938.460

MPKS

3,338,297.420
2,450,389.807
3,859,668.890
1,710,349.230

MPPL
0

รวม

79,273.15
72,191.73

4,438,791.280
2,974,689.560

MPDC

1

2

3

20,678,621.920 ตัน
13,521,091.947 ตัน

2559**

4

5

(ล้านตัน)

สารเคมีที่ใช้
ในกระบวนการผลิต (ตัน)
15,906.80
13,329.24
2,785.00
3,660.53

76,765.00
43,618.00

8,676.00
10,539.00

47,320.75
29,800.00

10,202.00
7,932.00

52,284.00
62,704.00

10,326.15
6,754.69

71,460.00
55,260.00

1,828.30
1,092.70

0.5 1
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 0
(แสนลิตร)
578,940.90 ลิตร
49,724.25 ตัน
472,370.10 ลิตร
43,308.16 ตัน

1.5

2

(หมื่นตัน)

หมายเหตุ : * ข้อมูลปีพ.ศ.2558 หมายถึง ระยะเวลา 1 ม.ค.2558 - 31 ธ.ค.2558
** ข้อมูลปีพ.ศ.2559 หมายถึง ระยะเวลา 1 ม.ค.2559 - 31 ต.ค.2559

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ�
ทรัพยากรน�ำ้ ถือได้วา่ เป็นปัจจัยหลักในการด�ำรงชีวติ ของมนุษย์ จากปัญหาภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อความแน่นอนของฤดูกาล
จนท�ำให้เกิดภาวะภัยแล้ง หรืออุทกภัยในบางพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ กลุ่มมิตรผล ได้จัดท�ำนโยบายด้านการใช้ทรัพยากรน�้ำ โดยเน้น
การลดใช้น�้ำและน�ำน�้ำกลับมาใช้ ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งหวังให้ประสิทธิภาพสูงสุด และลดการสูญเสีย ทั้งในอาคารส�ำนักงานและ
โรงงานต่างๆ โดยสามารถสรุปปริมาณน�้ำที่ใช้ตามรายละเอียดดังนี้
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ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำ�
ปริมาณน�้ำ (ลบ.ม.)
3,000,000

2558*

น�้ำที่ใช้ ในกระบวนการผลิต

2559**

2,500,000

MPDC

MPSB

MPPK

MPPV

MPKS

178,135

366,705.5

952,340

1,517,982

946,687

606,289

1,728,636

0

1,058,227

500,000

1,941,381

2,700,948

1,000,000

547,102

1,500,000

1,042,542

2,000,000

7,503,348 ลบ.ม.
6,083,627 ลบ.ม.

รวม

MPPL

น�้ำที่ใช้ ในอาคารส�ำนักงาน
300,000
250,000
200,000

MPSB

MPDC

MPPK

MPPV

35,040

138,428

88,245

108,962

101,552

265,449

102,781

0

109,243

N.A.

50,000

123,918

49,627

100,000

85,775

150,000

MPKS

619,056 ลบ.ม.
589,964 ลบ.ม.

รวม

MPPL

รวม
3,000,000
2,500,000

MPDC

MPSB

MPPK

MPKS

MPPL

213,175

452,481

1,090,768

1,092,169

MPPV

1,606,227

1,837,598

1,167,470

0

2,065,299

500,000

2,700,948

1,000,000

1,048,239

649,883

1,500,000

871,738

2,000,000

8,122,404 ลบ.ม.
6,673,591 ลบ.ม.

รวม

หมายเหตุ : * ข้อมูลปีพ.ศ.2558 หมายถึง ระยะเวลา 1 ม.ค.2558 - 31 ธ.ค.2558
** ข้อมูลปีพ.ศ.2559 หมายถึง ระยะเวลา 1 ม.ค.2559 - 31 ต.ค.2559
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ข้อมูลการใช้น้ำ�จากแหล่งต่างๆ
ปริมาณน�้ำ (ลบ.ม.)
2558*

265,149

300,000

น�้ำบาดาล

2559**

153,709

250,000
200,000
150,000

49,627

100,000
50,000
0

-

-

-

MPDC

MPSB

-

-

-

MPPK

-

-

-

MPPV

MPKS

203,336 ลบ.ม.
265,149 ลบ.ม.

รวม

MPPL

น�้ำผิวดิน

2558*

3,500,000

2559**

918,282

952,340

1,042,542

572,300

892,800

213,175

500,000

531,001

1,000,000

265,449

2,303,048

1,500,000

649,883

2,000,000

1,013,761

2,500,000

3,014,204

3,000,000

0

MPDC

MPSB

MPPK

MPPV

MPKS

7,147,038 ลบ.ม.
5,221,747 ลบ.ม.

รวม

MPPL

น�้ำฝน

2558*

2559**

1,00,000
800,000
600,000

MPDC

MPSB

-

MPPK

MPPV

130,160

MPKS

หมายเหตุ : * ข้อมูลปีพ.ศ.2558 หมายถึง ระยะเวลา 1 ม.ค.2558 - 31 ธ.ค.2558
** ข้อมูลปีพ.ศ.2559 หมายถึง ระยะเวลา 1 ม.ค.2559 - 31 ต.ค.2559
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460,482

-

470,122 0

-

944,798.0

0

645,457

200,000

606,289.0

83,963

400,000

-

MPPL

-

2,021,209 ลบ.ม.
1,320,062 ลบ.ม.

รวม

แม้ ว ่ า ที่ ผ ่ า นมา กลุ ่ ม มิ ต รผลจะมี ก ารดึ ง น�้ ำ มาใช้ ใน
กระบวนการผลิตจากแหล่งน�้ำธรรมชาติค่อนข้างสูง ซึ่งกลุ่ม
มิ ต รผลได้ ป ระสานความร่ ว มมื อ ในการขออนุ ญ าตดึ ง น�้ ำ จาก
แหล่งน�้ำธรรมชาติกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และมีหน้าที่
รับผิดชอบดูแลแหล่งน�ำ้ อาทิ องค์การบริหารส่วนต�ำบล เทศบาล
การประปาส่วนภูมิภาค เป็นต้น โดยกลุ่มมิตรผลจะควบคุมและ
จ�ำกัดปริมาณการใช้น�้ำจากแหล่งธรรมชาติ ในกรณีที่หน่วยงาน
ราชการขอความร่วมมือ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง จึงท�ำให้

มั่นใจได้ว่าการดึงน�้ำจากแหล่งธรรมชาติมาใช้ ในกระบวนการ
ผลิตน�้ำตาลนั้น ไม่ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน�้ำของชุมชน
รอบข้างอย่างมีนัยส�ำคัญ
นอกจากนัน้ ในการด�ำเนินงานภายในหลักการ 3R กลุม่ มิตรผล
ยังมีการ recycle เพื่อน�ำน�้ำที่ผ่านกระบวนการบ�ำบัดมาใช้ ใน
กระบวนการผลิตที่ไม่สมั ผัสอาหาร หรือใช้ ในอาคารส�ำนักงานเพือ่
ก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรน�้ำ และเกิดความคุ้มค่า
ในการใช้ทรัพยากรมากที่สุด

การบริหารจัดการพลังงาน
กลุม่ มิตรผลตระหนักในความรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมโลกในการอนุรกั ษ์พลังงาน ซึง่ สอดคล้องสถานการณ์ ในปัจจุบนั
ที่ประเทศไทยก�ำลังจะต้องเผชิญหน้าต่อปัญหาวิกฤติพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ประกอบกับการที่
กลุ่มมิตรผล ถูกจัดประเภทเป็นโรงงานควบคุมโดยกระทรวงพลังงาน จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส�ำคัญและปฏิบัติตาม
กฎข้อบังคับด้านพลังงานที่สำ� คัญ เช่น การก�ำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน และการจัดท�ำรายงาน
ด้านพลังงาน เป็นต้น
ในการด้านการด�ำเนินงาน กลุ่มมิตรผลด�ำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานในทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุน
การด�ำเนินงานอย่างมีนัยส�ำคัญ ผ่านการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ จากผลการด�ำเนินการในปีพ.ศ.2559 กลุ่มมิตรผล
มีการบริโภคพลังงานทั้งหมด ดังนี้
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การใช้พลังงานของกลุ่มมิตรผล
พลังงาน/เชื้อเพลิงหมุนเวียน

2558*

ก๊าซชีวภาพ (Kcal)

พลังงาน/เชื้อเพลิงไม่หมุนเวียน

MPDC --

MPDC -

MPSB

MPSB

-

MPPK

3,549,965,130
3,225,227,463

MPPV
-

MPKS
MPPL
0

0

MPPK
MPPV

2,000

3,000

Kcal
รวม 3,549,965,130
3,225,227,463 Kcal

4,000
(1,000,000 Kcal)

202,626

26,340
35,970

201,660

0

0.5

1

1.5

2

MPPK
MPPV
MPKS

MPSB
MPPV
359,751,315

MPPL
0

100

MPKS
MPPL

200

300

400
(1,000,000 kWh)

kWh
รวม 785,304,803
424,985,811 kWh

0

0.2

0.4

0.6

0.8

40,544,406

1,972,885
701,764
4,204,262
1,915,082
1,612,552
2,385,994
1,753,468
2,782,187
1,185,337
950,694
610,531

MPSB
MPPK
MPPV
MPKS
MPPL
0

10

MPDC - 550,264
MPSB

MPKS

508,495

1,171,800

1,722,120
1,488,075

1,447,245
1,130,640
1,159,100
1,487,550
1,577,686

MPPL

ตัน
รวม 49,280,127
11,339,035 ตัน

40

50
(1,000,000 ตัน)

หมายเหตุ : * ข้อมูลปีพ.ศ.2558 หมายถึง ระยะเวลา 1 ม.ค.2558 - 31 ธ.ค.2558
** ข้อมูลปีพ.ศ.2559 หมายถึง ระยะเวลา 1 ม.ค.2559 - 31 ต.ค.2559
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51,520

MPPV

30

1.2
(1,000,000 BTU)

ไฟฟ้าที่นำ�เข้า (kWh)

MPPK

20

1

BTU
รวม 1,198,140- BTU

ไอน้ำ� (ตัน)
MPDC

3.5
(100,000 Kg)

1,198,140

0
0
0
-

MPPK

91,685,643
63,511,880
43,194,000

3

ก๊าซธรรมชาติ (BTU)
MPDC --

119,461,797
88,194,114
41,396,898
39,890,520
69,771,271
70,821,461
131,411,642
91,200,073

MPSB

2.5

Kg
รวม 413,948
560,786 Kg

ไฟฟ้าจากชีวมวล (kWh)
MPDC

303,980

83,628
78,500

MPKS

1,000

ก๊าซหุงต้ม (Kg)

42,030

MPPL

2559**

0

0.5

1

kWh
รวม 6,753,770
5,540,725 kWh

1.5

2
(1,000,000 kWh)

รวมพลังงานหมุนเวียน (MJ.)

2558*

2559**

MPDC

MPSB

MPPK

MPKS

1,747,823,297

2,224,199,573

7,400,622,452

3,143,810,387

MPPV

1,131,108,612

0

5,743,003,567

20,000

2,831,765,792

3,470,108,228.26

40,000

4,453,829,682

60,000

6,861,885,950

80,000

1,689,052,037

89,404,881,908

(1,000,000 MJ.)

110,439,212,943 MJ.
19,662,878,541 MJ.
รวม

MPPL

รวมพลังงานไม่หมุนเวียน (MJ.)

5,679,672

5,355,180

1,830,582

10,288,636

5,357,070

MPPK

MPPV

MPKS

7,408,892,984

MPSB

5,763,108,669

MPDC

4,459,186,752

0

0

5

8,001,729

10

5,510,404

12,132,513.00

15

6,176,007

20,105,102

20

8,270,532

(1,000,000 MJ.)

44,598,288 MJ.
44,109,139 MJ.
รวม

MPPL

รวมพลังงานทั้งหมด (MJ.)

MPDC

MPSB

MPPK

MPKS

1,753,178,477

2,226,030,155

3,149,986,394

MPPV

1,136,788,284

0

1,694,562,441

20,000

3,482,240,741

40,000

2,842,054,428

60,000

6,869,887,679

80,000

89,404,881,908

(1,000,000 MJ.)

110,483,811,231 MJ.
19,706,987,681 MJ.

MPPL

รวม
หมายเหตุ : * ข้อมูลปีพ.ศ.2558 หมายถึง ระยะเวลา 1 ม.ค.2558 - 31 ธ.ค.2558
** ข้อมูลปีพ.ศ.2559 หมายถึง ระยะเวลา 1 ม.ค.2559 - 31 ต.ค.2559

จากผลลัพธ์การใช้พลังงานในปีพ.ศ.2559 มีสัดส่วนพลังงานที่มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนกว่าร้อยละ 99.78 เมื่อเทียบกับ
พลังงานทั้งหมดที่บริโภค
รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559 | กลุ่มมิตรผล
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06

การเติบโตทางธุรกิจ
ควบคู่ ไปกับผู้บริโภค

การเติบโตทางธุรกิจควบคู่ ไปกับผู้บริโภค
การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า
•

ประเภทผลิตภัณฑ์น้ำ�ตาล และข้อมูลผลิตภัณฑ์

•

พัฒนานวัตกรรมสินค้าเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค
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การเติบโตทางธุรกิจควบคู่ ไปกับผู้บริโภค
กลุม่ มิตรผลไม่หยุดนิง่ ในการน�ำนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพือ่ ให้เกิดความหลากหลายและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้เกิดกับลูกค้าและผู้บริโภค นอกจากนี้เรายังใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่
การปลูกอ้อย จนกระทั่งได้ผลผลิตออกมาเป็นน�้ำตาลบริสุทธิ์ที่มีความสะอาด ปลอดภัย ได้คุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล ภายใต้
ตราสินค้า “มิตรผล” โดยในปี พ.ศ.2559 กลุ่มมิตรผลได้พัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและมีการด�ำเนินงาน
ที่ส�ำคัญในแต่ละด้าน ดังนี้

การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
กลุม่ มิตรผลใส่ใจในทุกรายละเอียดเริม่ ตัง้ แต่คดั สรรวัตถุดบิ
กระบวนการผลิตที่น�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคด้วยการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ และส่งมอบผลิตภัณฑ์ ให้ดีที่สุด เพื่อให้
ลูกค้าและผูบ้ ริโภคเกิดความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และการบริการ
และได้จดั การท�ำประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจ�ำทุกปี
เพื่อใช้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
และคงไว้ซงึ่ การได้รบั ความไว้วางใจสูงสุดจากผูบ้ ริโภคทัง้ ในและ
ต่างประเทศ

คนคุ้นเคยหรือไม่” ในการส�ำรวจความพึงพอใจด้านการบริการ
และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมิตรผล โดยสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์
การส่งแบบสอบถามผ่านทางอีเมล แฟกซ์ และแบบสอบถาม
ผ่านระบบส�ำรวจความคิดเห็นออนไลน์ จากกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม
จ�ำนวนทั้งสิ้น 417 คน โดยแบ่งกลุ่มการส�ำรวจลูกค้า ดังนี้

กลุ ่ ม มิ ต รผลประเมิ น ความพึ ง พอใจของด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์
และการบริการของลูกค้าโดยวิธี Net Promoter Score (NPS)
ซึ่ ง เป็ น วิ ธี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจที่ นิ ย มใช้ กั น อย่ า งแพร่
หลายในอุตสาหกรรมชั้นน�ำ และในปีนี้กลุ่มมิตรผล ได้ ใช้ค�ำถาม
“ท่านจะแนะน�ำบริษัท/สินค้า/บริการของเราให้กับเพื่อนหรือ

• กลุม่ ลูกค้าบริษทั /อุตสาหกรรม (Business To Business)
ประกอบด้วย
• ด้านขายในประเทศและกลุม่ ประเทศ CLMVS
• ด้านขายต่างประเทศ และ Regional
• ด้านขายตลาดโมลาส
• กลุ ่ ม ลู ก ค้ า ผู ้ บ ริ โ ภค (Business To Customer)
ประกอบด้วย
• กลุม่ ลูกค้า Lazada
• กลุม่ ลูกค้าทีเ่ ป็นพนักงานมิตรผล

โดยจะน�ำผลการส�ำรวจนั้นมาแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

Detractors

กลุ่มลูกค้าที่ ไม่พึงพอใจต่อสินค้าหรือ
บริการขององค์กร
กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้นอกจากจะไม่แนะน�ำ
สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารขององค์ ก รแล้ ว
ยังเป็นกลุ่มที่อาจจะท�ำลายชือ่ เสียงของ
ตราสินค้าองค์กรด้วย อาจจะยังคงซื้อ
สินค้าหรือบริการจากองค์กรอยูแ่ ต่ทำ� ไป
ด้วยความจ�ำเป็น
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Passives

กลุ่มลูกค้าที่พร้อมจะเปลี่ยนใจไปจาก
องค์กร
หากพบสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ ดี ก ว่ า
กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้จะไม่ค่อยมีความภักดี
ต่อสินค้ามากนัก อาจจะถูกชักจูงจาก
คู่แข่งได้ง่าย

Promoter

กลุ่มลูกค้าที่จะสนับสนุนองค์กร
กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ภักดีต่อสินค้า
นอกจากซื้ อ หรื อ ใช้ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร
ขององค์กรแล้ว ยังเป็นผู้แนะน�ำสินค้า
และบริการขององค์กรให้ผู้อื่นต่อไป

ผลประเมินความพึงพอใจด้านการบริการและผลิตภัณฑ์ NPS Score
28.14%

29.56%

6.44%

B2B
= 267 คน

Total Customer
= 417 คน
65.42%

63.87%

Target 57.00%
NPS Score 58.87%

Target 62.12%
NPS Score 57.30%

26.19%

28.79%

7.14%

3.03%

B2C - Lazada
= 84 คน

B2C - Employee
= 66 คน

66.67%

68.18%

Target 44.05%
NPS Score 59.52%
Promoters

6.57%

Passives

Target 75.00%
NPS Score 65.15%
Destractors

หมายเหตุ : หลักการค�ำนวน NPS = เปอร์เซ็นต์ของผู้สนับสนุน – เปอร์เซ็นต์ของผู้ไม่สนับสนุน

จากผลการประเมินความพึงพอใจในปีพ.ศ.2559 นี้ ภาพรวม
ของกลุ่มลูกค้าได้คะแนนเป็น 58.97% ซึ่งทางกลุ่มมิตรผล
ได้น�ำผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนางานด้านการผลิต และ
การบริการ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบสนอง
ลูกค้าทุกกลุ่มได้อย่างครอบคลุม พร้อมทั้งมีการปรับปรุงสินค้า
และบริการตามข้อเสนอแนะของลูกค้าด้วยระบบการรายงาน
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนด (Non Conformity Report)

โดยส่ ง ปั ญ หาให้ กั บ หน่ ว ยงานโดยตรงเพื่ อ ให้ แ ก้ ไ ขปั ญ หา
ได้ ต รงจุ ด และให้ ทั น ท่ ว งที นอกจากนั้ น ยั ง พั ฒ นาช่ อ งทาง
การจัดจ�ำหน่าย ช่องทางการสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ เพือ่ ลูกค้า
สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และข้อมูลได้มากที่สุด เช่น เว็บไซด์
สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ http://www.mitrphol.com/sugar/
services.php?type=eccf
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สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า
ประเภทผลิตภัณฑ์น�้ำตาล และข้อมูลผลิตภัณฑ์
นอกจากที่กลุ่มมิตรผลจะค�ำนึงถึงเรื่องของความพึงพอใจลูกค้าแล้วนั้น กลุ่มมิตรผลยังให้ความส�ำคัญต่อเรื่องความปลอดภัย
ของผู้บริโภค เพื่อเน้นย�้ำต่อการแสดงความใส่ใจในความปลอดภัยตลอดกระบวนการผลิตในผลิตภัณฑ์ทุกๆ ประเภท มีกระบวนการ
ผลิตน�้ำตาลที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล พร้อมขั้นตอนที่สามารถสอบกลับในผลิตภัณฑ์ทุกประเภท 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)
• การตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ดว้ ยมาตรฐานมุสลิม HALAL
(Halal Standard) และมาตรฐานอาหารยิว KOSHER
(Kosher Dietary Law)
นอกจากผลิ ต ภั ณ ฑ์ น�้ ำ ตาลได้ ถู ก ตรวจสอบผ่ า นเกณฑ์
มาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากลแล้ว กลุม่ มิตรผลยังได้นำ�
มาตรฐานการผลิตเพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอ้อยและ
น�ำ้ ตาล หรือ บองซูโคร (Bonsucro) มาปรับใช้ ในกระบวนการผลิต
ตั้ ง แต่ ต ้ น น�้ ำ จนถึ ง ผู ้ บ ริ โ ภค เพื่ อ ให้ ก ลุ ่ ม ลู ก ค้ า ขนาดใหญ่
ประเภทของผลิตภัณฑ์

ในต่างประเทศ อาทิ Coca-Cola, Pepsi, Nestle, Purac และ
Mars รวมถึงผู้บริโภคอื่นๆ สามารถมั่นใจว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์
ที่มีการดูแลและพัฒนาเกษตรกร การควบคุมการใช้สารเคมี
ปุ๋ย มาตรฐานการผลิต ตลอดจนการจัดการสิ่งแวดล้อม และ
สามารถสอบกลับได้
กลุม่ มิตรผลยังให้ความส�ำคัญในการสือ่ สารข้อมูลให้ผบู้ ริโภค
รับทราบ อาทิ ข้อมูลฉลากผลิตภัณฑ์ รายละเอียดส่วนประกอบ
ของผลิตภัณฑ์ที่ส�ำคัญลงบนบรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิตที่มี
คุณภาพ ปราศจากการใช้สารฟอกขาว และรายละเอียดของ
โภชนาการต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ
ต่อลูกค้าและผู้บริโภค รวมทั้งสร้างความมั่นใจว่ากลุ่มมิตรผล
ใส่ใจในสุขภาพและความปลอดภัยขอลูกค้าเพื่อสร้างการบริโภค
ที่ยั่งยืน
ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของน�้ำตาล มีทั้งหมด 5 กลุ่ม รวม
ทั้งหมด 13 ประเภท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ข้อมูลฉลากผลิตภัณฑ์

น�้ ำ ตาลทรายบริ สุ ท ธิ์ ผลิ ต จากอ้ อ ยพั น ธุ ์ ดี ที่ ผ ่ า นกระบวนการผลิ ต
ตามมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมน�้ ำ ตาลทราย ไม่ มี ส ารปนเปื ้ อ นและ
สารฟอกขาว ผ่านกระบวนการขจัดสี และสิ่งสกปรกโดยการตกตะกอนและ
ตกผลึกโดยธรรมชาติ เพื่อให้ได้น�้ำตาลที่มีความบริสุทธิ์สูง สีขาวใส สะอาด
ปลอดภัย เหมาะส�ำหรับการปรุงอาหารและเครื่องดื่มทั่วไป

น�้ ำ ตาลมิ ต รผล มุ ่ ง มั่ น และสร้ า งสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ๆ เพื่ อ ตอบสนอง
ความต้ อ งการของผู ้ บ ริ โ ภคอยู ่ เ สมอเรา จึ ง ได้ พั ฒ นา “Hygiene Pack”
น�้ำตาลทรายบริสุทธิ์ชนิดขวด เพื่อความ “สะอาด ปลอดภัย สะดวกพร้อมใช้”
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ข้อมูลฉลากผลิตภัณฑ์
น�้ ำ เชื่ อ มมิ ต รผล ผลิ ต จากอ้ อ ยธรรมชาติ 100% สะอาด ใส ปราศจาก
สิ่งเจือปนและวัตถุกันเสีย มีกระบวนการผลิตที่พิเศษโดยแยกน�้ำตาลให้เป็น
โมเลกุลเดี่ยว คือ กลูโคส 25% ฟรุกโตส 25% และน�้ำตาลซูโครส (โมเลกุลคู่)
50% สะดวกในการใช้งาน ประหยัดเวลา ได้ความหวานที่มีมาตรฐาน ช่วยเสริม
รสชาติอาหารและเครื่องดื่มให้กลมกล่อม อายุการเก็บรักษา 1 ปี

น�้ำเชื่อมแต่งกลิ่นมิตเต้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
• กลุ่มกลิ่นคลาสสิค มี กลิ่นวนิลลา คาราเมล และฮาเซลนัท ซึ่งกลิ่นคลาสสิค
นี้จะช่วยเสริมกลิ่นและรสชาติให้เมนูเครื่องดื่ม เบเกอรี และไอศกรีม
• กลุ่มกลิ่นผลไม้ มีกลิ่น บลูเบอร์รี่ บลูซิตรัส ลิ้นจี่ สตอเบอร์รี่ เจแปนนิส
เมล่อน มะม่วง และทรอปิคอล พั้นช์ เหมาะเป็นส่วนผสมเพื่อเสริมรสชาติ
และเพิ่มสีสันให้กับเมนูอิตาเลี่ยนโซดา สมูตตี้ มอคเทล คอกเทล ชา
ของหวาน และไอศกรีม
มิตรผล คอฟฟี่ชูการ์ ความหอมหวานแบบคลาสสิคจากน�้ำตาลกรวดคู่กับ
ความหอมกรุ่นของคาราเมลอย่างลงตัว เสริมกลิ่นหอมให้เครื่องดื่มหอมกรุ่น
กว่าที่เคย เกล็ดสีอ�ำพันเอาใจคนรักกาแฟ

น�้ำตาลไอซิ่ง เกรดพรีเมียม ผลิตจากน�้ำตาลทรายขาวคุณ ภาพสูง ไม่ ใช้
สารฟอกขาว ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน จากความพิถีพิถันท�ำให้ได้
น�้ำตาลไอซิ่งสีขาว เนื้อเนียนละเอียด สะอาด ละลายง่าย และไม่จับตัวเป็นก้อน
ให้รสชาติหวานเป็นธรรมชาติเหมาะส�ำหรับท�ำขนม เบเกอรี

น�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ชนิดซอง พอดีกับทุกความต้องการให้คุณเติมเต็ม
ความหวานอย่างมีสไตล์ได้ทุกเวลา
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ข้อมูลฉลากผลิตภัณฑ์
มิตรผลแคลอรี เทรนด์ ใหม่ของการเติมความหวานส�ำหรับผูร้ กั และใส่ใจสุขภาพ
เป็นน�้ำตาลแคลอรีต�่ำ มีส่วนผสมของซูคาโรส และเอริทิทอล ท�ำให้มีรสชาติ
ใกล้เคียงน�้ำตาลทราย แต่ให้แคลอรีเพียง 20% ใช้ปรุงอาหาร และเครื่องดื่ม
ได้ทุกประเภท

หอมหวานระดับพรีเมียม ด้วยน�ำ้ ตาลเกล็ดสีทอง สะอาด หอมหวานกลิน่ คาราเมล
ส�ำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องการความหอมหวาน

น�้ำตาลมะพร้าว ผ่านกระบวนการผลิตที่ ได้มาตรฐาน จึงสะอาด ปลอดภัย
ไม่มีสารฟอกขาว รสชาติหวานกลมกล่อม และมีกลิ่นหอมจากน�้ำตาลมะพร้าว
เหมาะส�ำหรับท�ำเมนูอาหารและขนมไทย

น�้ำตาลกรวด ผ่านกรรมวิธีตกผลึกอย่างช้าๆ เพื่อให้ได้ผลึกใสของน�้ำตาลกรวด
ที่สะอาด มีรสหวานกลมกล่อม อันเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากน�้ำตาลทั่วไป
เหมาะส�ำหรับใช้ปรุงรสน�้ำซุป อาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ให้รสหวานอ่อน
และกลมกล่อม

น�้ำตาลทรายแดง ผลิตจากน�้ำอ้อยแท้ ผ่านกรรมวิธีการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี
ที่คุณภาพสูง ท�ำให้ยังคงอุดมด้วยแร่ธาตุจากอ้อยธรรมชาติ เช่น แคลเซียม
เหล็ก โพแทสเซียม และแมกนีเซียม
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ข้อมูลฉลากผลิตภัณฑ์
น�้ ำ ตาลอ้ อ ยธรรมชาติ ด้ ว ยกระบวนการผลิ ต จากอ้ อ ยธรรมชาติ 100%
เพิม่ รสชาติอาหารให้ยงิ่ อร่อยกลมกล่อม ให้รสหวานพร้อมกลิม่ หอมเป็นธรรมชาติ
จากอ้อย และเพิ่มสีสันให้น่ารับประทาน

พัฒนานวัตกรรมสินค้าเพื่อสุขภาพของผูบ้ ริโภค
กลุม่ มิตรผลห่วงใยและใส่ใจสุขภาพ
ของผู ้ บ ริ โ ภคตลอดมา โดยคิ ด ค้ น
ผลิตภัณฑ์น�้ำตาลกลุ่ม Tasty Healthy
เพือ่ สนองต่อความต้องการของผูบ้ ริโภค
กลุ่มรักสุขภาพและยังใส่ใจในประเด็น
สังคมที่ภาครัฐมีการรณรงค์ ให้คนไทย
บริโภคน�ำ้ ตาลแต่พอดี จึงได้รว่ มกับ สสส.
ในการรณรงค์แคมเปญ “หวานพอดี
ที่ 4 กรัม” มีการปรับปริมาณซองน�ำ้ ตาล
ให้มีขนาดเล็กลง คือขนาด 4 กรัม หรือ
เพียงช้อนชาครึง่ ในประเภทน�ำ้ ตาลทราย
ขาวบริสุทธิ์ชนิดซอง และน�้ำตาลอ้อย
ธรรมชาติ ช นิ ด ซอง เพื่ อ เป็ น อี ก หนึ่ ง
ทางเลือกในการบริโภคน�้ำตาล พร้อม
สร้างความเข้าใจในการบริโภคน�้ำตาล
ที่ ถู ก ต้ อ ง ซึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระเภทดั ง กล่ า วคิ ด เป็ น 13.5%
ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

นอกจากนีก้ ลุม่ มิตรผล ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการวิจยั
และพัฒนาในการบูรณาการองค์ความรู้และการวิจัย กับคณะ
ทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยการสรรสร้างนวัตกรรม
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ช ่ ว ยสร้ า งประโยชน์ ทั น ตสุ ข ภาพ โดยน�ำ เส้ น ใย
ชานอ้ อ ย มาพั ฒ นาเป็ น ส่ ว นประกอบของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท าง
ทั น ตสุ ข ภาพ ในรู ป ของหมากฝรั่ ง เส้ น ใยชานอ้ อ ยและเจลลี่
ผสมผงชานอ้อยบดเป็นครัง้ แรกในประเทศไทย มีสารให้ความหวาน
ที่ไม่ก่อให้เกิดฟันผุ ส�ำหรับผลิตภัณฑ์นี้ท�ำขึ้นเพื่อมอบให้เยาวชน
ในถิ่นทุรกันดารได้ ใช้ ในการดูแลสุขภาพทางช่องปาก ซึ่งเส้นใย
จากชานอ้อยสามารถช่วยขัดฟันได้และเป็นยังเป็นเส้นใยจาก
ธรรมชาติท่ีปลอดภัยต่อการบริโภค ทั้งนี้การด�ำเนินการดังกล่าว
แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในสุขภาพของผูบ้ ริโภค และพร้อมจะน�ำ
นวัตกรรมมาสร้างคุณค่า สร้างอนาคตให้กับผู้บริโภคอย่างยั่งยืน
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การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
ธุรกิจไฟฟ้าชีวมวล
ธุรกิจเอทานอล
ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้
ธุรกิจปุ๋ย
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จากอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาล สู่อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ผนวกรวมเข้ากับแนวคิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ท�ำให้ ในปีพ.ศ.2559
กลุ่มมิตรผล มีธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ธุรกิจไฟฟ้าชีวมวล (Bio-Mass Electricity Business)
การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าชีวมวล ควบคู่ไปกับ
อุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลในประเทศไทย เป็นหนึ่งในแนวคิด
ที่กลุ่มมิตรผลมุ่งสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกลับสู่สังคม โดยการน�ำเอา
ชานอ้ อ ยที่ เ หลื อ จากกระบวนการผลิ ต น�้ ำ ตาล น� ำ ไปใช้ เ ป็ น
เชื้อเพลิงในการผลิตไอน�้ำและกระแสไฟฟ้า เพื่อน�ำกลับมาเป็น
เชื้อเพลิงใช้ ในกระบวนการผลิตน�้ำตาล รวมทั้งอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องอื่นๆ ของกลุ่มมิตรผล โดยพลังงานไฟฟ้าที่เหลือใช้
จะส่งเข้าระบบโครงข่ายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
ให้กับประเทศ
นอกจากการใช้ชานอ้อยเป็นเชื้อเพลิงแล้ว กลุ่มมิตรผล
ยังรับซื้อวัสดุชีวมวลทางการเกษตรที่เหลือใช้ เช่น ใบอ้อย

จากเกษตรกรในพื้นที่ด้วย เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงเสริมในโรงไฟฟ้า
เป็นการช่วยสร้างรายได้ ให้กับชุมชน และลดมลภาวะที่เกิดจาก
การเผาไร่ในภาคเกษตรกรรม
ส�ำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลในกลุ่มมิตรผล ใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย จึงท�ำให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้มีประสิทธิภาพ และ
เป็นการผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยในปี พ.ศ.2559
มี ก ารสร้ า งโรงไฟฟ้ า มิ ต รผล ไบโอ-เพาเวอร์ กุ ฉิ น ารายณ์
จ.กาฬสินธุ์ เพิ่มขึ้น ซึ่งท�ำให้กลุ่มมิตรผลมีโรงไฟฟ้าชีวมวล
8 แห่งในประเทศไทย ซึ่งมีก�ำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจาก
428 MW เป็น 526 MW โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทพลังงาน (MW)
โรงไฟฟ้าชีวมวลภายในประเทศ

กำ�ลังการผลิต
ไฟฟ้า

ปริมาณไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

115.6

62.8

41

15.8

103.4

45.2

โรงไฟฟ้ามิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จ.ขอนแก่น

70

16

โรงไฟฟ้ามิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (กาฬสินธุ์) จ.กาฬสินธุ์

68

28

โรงไฟฟ้ามิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูหลวง) จ.เลย

67

42

โรงไฟฟ้ามิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (กุฉินารายณ์) จ.กาฬสินธุ์

45

16

โรงงานแม่สอดพลังงานสะอาด จ.ตาก

16

8

526

233.8

โรงไฟฟ้ามิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) จ. สุพรรณบุรี
โรงไฟฟ้ามิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (สิงห์บุรี) จ. สิงห์บุรี
โรงไฟฟ้ามิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จ.ชัยภูมิ

รวม

126

นอกจากนี้กลุ่มมิตรผล ยังได้รับรางวัล EIA Monitoring
Awards ประจ� ำ ปี พ .ศ.2559 ในฐานะที่ เ ป็ น สถานประกอบ
การที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมีการจัดสภาพแวดล้อมดีเด่น ซึ่งประกอบด้วย
บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จ�ำกัด บริษัท มิตรผล

ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเขียว) จ�ำกัด และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล
บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูหลวง) จ�ำกัด ได้รางวัล
ประเภทชมเชย ซึ่งรางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น
ในการพัฒนาธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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ธุรกิจเอทานอล
จาก “กากน�้ำตาล” ของเหลือจากกระบวนการผลิตน�้ำตาล
กลุ่มมิตรผลได้น�ำกากน�้ำตาลมาพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีและ
สร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิต ด้วยการก่อตั้งโรงกลั่นเอทานอล
ทั้ ง หมด 4 แห่ ง เพื่ อ ผลิ ต เอทานอลบริ สุ ท ธิ์ จ ากอ้ อ ยและ
กากน�้ำตาล ส�ำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มมิตรผล
เป็นผู้ผลิตเอทานอลมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ โดยมีก�ำลัง
ของการผลิต โดยมีก�ำลังของการผลิต 1.16 ล้านลิตรต่อวัน หรือ
400 ล้านลิตรต่อปี
ภายใต้ระบบการผลิตเอทานอลที่ ใช้เทคโนโลยีมาตรฐาน
ระดั บ สากล ยั ง สามารถควบคุ ม คุ ณ ภาพของกากส่ า หรื อ
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วีแนส (น�้ำที่ผ่านกระบวนการกลั่นเอทานอล) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
พลอยได้ จ ากกระบวนการผลิ ต โดยมี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสม
แก่ ก ารน� ำ ไปใช้ เ ป็ น สารปรั บ ปรุ ง ดิ น ในไร่ อ ้ อ ย ซึ่ ง คุ ณ สมบั ติ
ดั ง กล่ า วมี ค วามคล้ า ยคลึ ง กั บ ของเสี ย จากกระบวนการผลิ ต
น�้ ำ ตาล อาทิ กากหม้ อ กรอง เถ้ า โรงงาน และสิ่ ง เจื อ ปน
จากเครื่องแยกทราย เป็นต้น จากผลพลอยได้และของเสีย
ที่ ม าจากกระบวนการผลิ ต สามารถน� ำ ไปผลิ ต เป็ น ปุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์
เพื่อใช้ ในพื้นที่ปลูกอ้อยได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งถือว่าเป็นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากผลพลอยได้สู่ผลิตผลในไร่อ้อย

ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้
ปัญหาทรัพยากรป่าไม้ที่มีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่องของ
ประเทศไทย แต่ปริมาณความต้องการบริโภคไม้ยังคงมีเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง จากการเติบโตของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
หรือ เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน ท�ำให้กลุ่มมิตรผลตระหนักถึง
ปัญหาดังกล่าว จึงสนใจพัฒนาและคิดค้นวัสดุทดแทนไม้จาก
ของเหลือจากกระบวนการผลิต
บริษัท พาเนล พลัส จ�ำกัด ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ ภายใต้
การบริหารของกลุ่มมิตรผล ได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยเน้นการผลิต
ไม้ ป าร์ ติ เ กิ ล ไม้ เ อ็ ม ดี เ อฟ และไม้ เ คลื อ บเมลามี น ซึ่ ง เป็ น
ผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้ โดยจากเดิมใช้ชานอ้อย ของเหลือทิ้ง
จากกระบวนการผลิตเป็นวัตถุดิบที่ส�ำคัญ ซึ่งต่อมาได้พัฒนา
วัตถุดิบหลักเป็นไม้ยางพาราที่หมดอายุการให้น�้ำยางแล้วมาใช้
ในการผลิตผ่านการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต และ
ใช้ เ ทคโนโลยี ก ารผลิ ต และระบบการบริ ห ารการจั ด การที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ ไ ด้ วั ส ดุ ท ดแทนไม้ ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง ตาม
มาตรฐานยุโรป พร้อมทั้งใส่ใจสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอนการผลิต
เพื่ อ ลดมลภาวะด้ า นกลิ่ น ด้ ว ยระบบการผลิ ต ที่ ส ามารถลด
ฟอร์มัลดีไฮด์ ท�ำให้สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ประเภท
Super E-Zero ที่เป็นมิตรต่อผู้บริโภคได้

ไม้ปาร์ติเกิล

นอกจากนี้ บริษัท พาเนล พลัส จ�ำกัด ได้รับการรับรอง
การจัดการสวนป่า FSCTM FM และ การรับรอง ส�ำหรับธุรกิจที่
ผลิตหรือขายผลิตภัณฑ์จากป่า FSCTM COC ตามหมายเลขรหัส
(license code): FSC TM C125420 ตั้ ง แต่ ป ี พ .ศ.2558
จากองค์กรรับรอง Certified Body (CB) ที่ ได้รับการอนุมัติ
โดยองค์กร FSCTM : Forest Stewardship CouncilTM ทั้งนี้
ลูกค้าที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์จึงมั่นใจได้ว่า ไม้และผลิตภัณฑ์ ไม้
ที่ผ่านการรับรองจะได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน
ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้ มีดังนี้
• ไม้ปาร์ติเกิลของพาเนล พลัส ส�ำหรับงานเฟอร์นิเจอร์
• ไม้เอ็มดีเอฟของพาเนล พลัส ส�ำหรับงานเฟอร์นิเจอร์
พ่นสี และงานตกแต่งภายใน
• ไม้เคลือบเมลามีนของพาเนล พลัส คือ ไม้ปาร์ติเกิล
ปิดผิวด้วยกระดาษเคลือบเมลามีน ส�ำหรับงานตกแต่ง
ภายใน เช่น บ้าน คอนโดมิเนียม ส�ำนักงาน ร้านค้า
โชว์รูม เป็นต้น

ไม้เอ็มดีเอฟ

ไม้เคลือบเมลามีน

ในปัจจุบนั บริษทั ฯ มีกำ� ลังการผลิต ไม้ปาร์ตเิ กิล 300,000 ลูกบาศ์เมตรต่อปี ไม้เอ็มดีเอฟ
300,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และกระดาษเคลือบเมลามีน 23.5 ล้านตารางเมตรต่อปี
ซึ่งสามารถคิดเป็นการทดแทนไม้จริงคิดเป็น 45,000 ไร่ต่อปี
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ธุรกิจปุ๋ย
กากตะกอนหม้อกรอง (Filter Cake) ของเหลือทิ้งจาก
การผลิ ต น�้ ำ ตาล และกากส่ า (Vinasse) ของเหลื อ ทิ้ ง จาก
กระบวนการผลิตเอทานอล (Ethanol) กลายเป็นวัตถุดบิ คุณภาพ
ของปุ๋ย ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญที่ช่วยให้ “อ้อย” วัตถุดิบต้นทาง
ของธุ ร กิ จ เจริ ญ เติ บ โตได้ ดี กลุ ่ ม มิ ต รผล ได้ เ ล็ ง เห็ น คุ ณ ค่ า
ที่ส�ำคัญของของเหลือทิ้งดังกล่าว รวมกับประสบการณ์การท�ำ
ไร่อ้อยมากว่า 60 ปี จึงท�ำให้ทราบถึงความต้องการของอ้อย
กลุ่มมิตรผลจึงให้ความส�ำคัญกับคุณภาพดิน และปุ๋ย จึงพัฒนา
ของเหลือมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์
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ธุรกิจปุ๋ยภายใต้ชื่อ บริษัท เพิ่มผลผลิต จ�ำกัด จึงได้ถูก
จัดตั้งขึ้น โดยมุ่งมั่นวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินของแต่ละพื้นที่
เพื่ อ ก� ำ หนดสู ต รปุ ๋ ย ที่ เ หมาะสมกั บ อ้ อ ยในแต่ ล ะพื้ น ที่ และ
จัดหาปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพดีสม�่ำเสมอ มีราคาเหมาะสมให้แก่
เกษตรกรชาวไร่ของกลุ่มมิตรผล และเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง
โดยปัจจุบันบริษัท เพิ่มผลผลิต จ�ำกัด มีก�ำลังการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
จ�ำนวน 6,000 ตันต่อปี ที่โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
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ดัชนีข้อมูลตามกรอบการรายงาน
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E n v iro n m e n t

GRI Content Index (G4-32)
G4 General Standard Disclosures
General Standard Disclosures
STRATEGY AND ANALYSIS
G4-1 Message from CEO
ORGANIZATIONAL PROFILE
G4-3 Name of the organization
G4-4 Primary brands, products, and services
G4-5 Location of the organization’s headquarters
G4-6 Number of countries where the organization operates,
and names of countries where either the organization has
significant operations or that are specifically relevant to
the sustainability topics covered in the report
G4-7 Nature of ownership and legal form
G4-8 Markets served (including geographic breakdown, sectors
served, and types of customers and beneficiaries)
G4-9 Scale of the organization, including: Total number of
employees, Total number of operations, Net sales, Total
capitalization and Quantity of products or services provided
G4-10 Total number of employees and total workforce
G4-11 Report the percentage of total employees covered by
collective bargaining agreements
G4-12 Organization’s supply chain
G4-13 Significant changes during the reporting period
G4-14 Precautionary approach or principle is addressed by the
organization
G4-15 Externally developed economic, environmental and social
charters, principles, or other initiatives to which the
organization
subscribes or which it endorses
G4-16 Memberships of associations (such as industry associations)
and national or international advocacy organizations in which
the organization
IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES
G4-17 Shareholding structure and organization chart
G4-18 Process for defining the report content and the Aspect
Boundaries
G4-19 Material Aspects identified in the process for defining
report content
G4-20 Aspect Boundary within the organization
G4-21 Aspect Boundary outside the organization
G4-22 Effect of any restatements of information provided in previous
G4-23 Significant changes from previous reporting periods in the
Scope and Aspect Boundaries
STAKEHOLDER ENGAGEMENT
G4-24 Stakeholder groups engaged by the organization
G4-25 Basis for identification and selection of stakeholders with
whom to engage
G4-26 Organization’s approach to stakeholder engagement
G4-27 Key topics and concerns that have been raised through
stakeholder engagement, and how the organization has
responded to those key topics and concern
REPORT PROFILE
G4-28 Period for information provided
G4-29 Date of most recent previous report
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Number

Direct
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6-7
10
14 - 16
25
18, 42
25
19
17 - 18, 42, 70
70 - 71
74
20 - 21
92 - 93

No significant changes

22 - 24
22 - 23

42
43
44
44
44
42
32 - 39
32
32 - 39
32 - 39

42
42

No significant changes

External
Assurance

GRI Content Index (Cont.) (G4-32)
General Standard Disclosures
G4-30 Reporting cycle
G4-31 Contact point for questions regarding the report or its
contents
G4-32 GRI Content Index
G4-33 Organization’s policy and current practice with regard to
seeking external assurance for the report. If not included
in the assurance report accompanying the sustainability
report, report the scope and basis of any external
assurance provided
GOVERNANCE
G4-34 Governance structure and composition
ETHICS AND INTEGRITY
G4-56 Organization’s values, principles, standards and norms of
behavior such as Code of Conduct

Page
Number

Direct
Answer

42, 132 - 134
-

No External Assurance

42
45

External
Assurance

26 - 28
11 - 12

G4 Specific Standard Disclosures
General Standard Disclosures
Economic
Economic Performance
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-EC1 Direct economic value generated and distributed
Market Presence
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-EC5 Ratio of standard entry level wage by gender compared
to local minimum wage at significant location of operation
Indirect Economic Impact
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-EC7 Develop and impact of infrastructure investments and
services supported
G4-EC8 Significant indirect economic impacts, including the extent
of impacts
Environmental
Materials
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-EN1 Materials used by weight or volume
Energy
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-EN3 Energy consumption within the organization
G4-EN5 Energy Intensity
G4-EN6 Reduction of energy consumption
Water
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-EN8 Total water withdrawal by source
G4-EN9 Water sources significantly affected by withdrawal of water
G4-EN10 Percentage and total volume of water recycled and reused
Emissions
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-EN19 Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions

Page
Number

Direct
Answer

External
Assurance

17
17
70
70
48 - 49
50 - 65
50 - 65

109
109 - 110
113
114 - 115
114 - 115
126 - 128
110
112
112
97
92
126 - 129
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GRI Content Index (Cont.) (G4-32)
General Standard Disclosures
Effluents and Waste
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-EN22 Total water discharge by quality and destination
G4-EN23 Total weight of waste by type and disposal method
Products and Services
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-EN27 Extent of impact mitigation of environmental impacts of
products and services
Transport
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-EN30 Significant environmental impact of transporting products
and other goods and materials for the organization’s
operations, and transporting members of the workforce
Overall
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-EN31 Total Environmental protection expenditures and
investments by type
Social
Employment
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-LA1 Total number and rates of new employee hires and
employment turnover by age group, gender and region
G4-LA2 Benefits provided to full-time employees that are not
provided to temporary or part-time employees, by
significant locations of operation
G4-LA3 Return to work and retention rates after parental leave,
by gender
Occupational Health and Safety
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-LA5 Percentage of total workforce represented in formal joint
management worker health and safety committees that
help monitor and advise on occupational health and
safety programs
G4-LA6 Type of injury and rates of injury, occupational diseases,
lost days and absenteeism, and total number of
work-related fatalities, by region and by gender
Training and Education
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
Diversity and Equal Opportunity
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-LA12 Composition of governance bodies and breakdown of
employees per employee category according to gender,
age group, minority group membership, and other
indicators of diversity
Child Labor
DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Customer Health and Safety
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-PR1 Percentage of significant product and service categories
for which health and safety impacts are assessed for
improvement
Product and Service Labeling
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-PR5 Result of surveys measuring customer satisfaction
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94, 97
97 - 98
94 - 96
92, 101
92 - 106
100
100

104 - 106
104 - 106

68 - 69
70 - 71
73
71
83
83
84 - 85

76
59, 68 - 69
72

87 - 89
118
120 - 123

120 - 123
118 - 119
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