สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
หลักคิดพื้นฐานที่สำ�คัญในปัจจุบัน คือ
“สร้างคุณค่า สร้างอนาคต” ซึ่งสอดคล้อง
ต่อแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในบริบทสากล ตลอดจนถึงแนวคิด
การสร้างคุณค่าร่วม
(Creating Shared Value)
ระหว่างกลุ่มมิตรผล
และชาวไร่อ้อย

กฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มมิตรผล

กว่า 60 ปีที่กลุ่มมิตรผลยึดถือปรัชญา “มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เชื่อมั่นในคุณค่าของคน ตั้งอยู่ในความเป็นธรรม และรับผิดชอบ
ต่อสังคม” เพื่อเป็นแนวทางในการดำ�เนินธุรกิจ ร่วมกับชาวไร่อ้อย คู่ค้า ลูกค้า ผู้บริโภค และผู้เกี่ยวข้อง โดยมีหลักคิดพื้นฐานที่สำ�คัญ
ในปัจจุบัน คือ “สร้างคุณค่า สร้างอนาคต” ซึ่งสอดคล้องต่อแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทสากล ตลอดจนถึงแนวคิดการสร้าง
คุณค่าร่วม (Creating Shared Value) ระหว่างกลุ่มมิตรผลและกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อย จนทำ�ให้ปัจจุบันกลุ่มมิตรผล สามารถเจริญเติบโต
ทางธุรกิจจนก้าวเข้ามาสู่กลุ่มผู้ผลิตนํ้าตาลอันดับ 5 ของโลก
สำ�หรับในปี 2558 กลุ่มมิตรผล ได้ยกระดับมาตรฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
การปรับปรุงกระบวนการปลูกอ้อยและผลิตนํ้าตาลให้สอดคล้องตามมาตรฐาน BONSUCRO ที่เป็นมาตรฐานสากลด้านการดำ�เนินงาน
ที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลทราย เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำ�เนินการยื่นขอการรับรองในปี 2559 รวมถึงการนำ�
กรอบแนวทางการรายงานของ GRI (Global Reporting Initiative) ฉบับ G4 เป็นเกณฑ์ในการวัดผลการดำ�เนินงานทั้งมิติเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำ�ไปสู่การปรับปรุงการดำ�เนินงานในอนาคต โดยในปีที่ผ่านมา กลุ่มมิตรผล มีผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
ในมิติต่างๆ ดังนี้
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มิติเศรษฐกิจ

กลุม่ มิตรผลผลิตและจำ�หน่ายนํา้ ตาลและส่งออกนํา้ ตาลทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยสามารถแบ่งปันรายได้และผลประโยชน์
เป็นมูลค่ากว่า 34,500 ล้านบาท ซึ่งกระจายไปยังเกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่า 30,500 รายหรือคิดเป็นรายได้เฉลี่ยต่อปีกว่า 7 แสนบาทต่อราย
ในปัจจุบันกลุ่มมิตรผลยังมีโครงการ “Mitr Phol ModernFarm” เพื่อเข้าไปปรับปรุงประสิทธิภาพการปลูกอ้อยแก่ชาวไร่อ้อย โดยอาศัย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นฐานการปรับปรุง ซึ่งนับเป็นการเข้าไปยกระดับผลิตภาพ “อ้อย”
นอกจากนั้นกลุ่มมิตรผลได้เข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการสนับสนุน SMEs เกษตร กับ 6 ภาคีภาครัฐ และภาคประชาชน
รวมทัง้ เข้าไปขับเคลือ่ นในหลายคณะทำ�งานภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ เช่นในคณะทำ�งานการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ คณะทำ�งาน
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร โดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการ
เพือ่ ยกระดับประสิทธิภาพ ลดต้นทุน พัฒนาคุณภาพของผลผลิต การแปรรูปและรับซือ้ ผลผลิต อย่างเป็นธรรม ตลอดจนมุง่ สร้างเกษตรกร
รุ่นใหม่ให้เป็น Smart Farmer และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน   

มิติสังคม

กลุ่มมิตรผล ให้ความสำ�คัญต่อคุณภาพชีวิตบุคลากร โดยการจัดทำ�แผนงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งาน เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ให้เทียบเท่ามาตรฐานความปลอดภัยสากล ผ่านการดำ�เนินงานใน 3 ด้าน คือ
ด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม ด้านระบบ และด้านการสร้างความตระหนัก ซึ่งจะดำ�เนินการแล้วเสร็จภายในปี 2559 ตลอดจนการกำ�หนด
แผนงานเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาการใช้แรงงานเด็กและการบังคับใช้แรงงานผิดกฎหมายในอุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลในระยะยาว
โดยริเริ่มโครงการ “มิตรผล ห่วงใย ใส่ใจ บุตรหลานเกษตรกร” โดยจัดให้มีสถานที่ตั้งอยู่ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองมะค่าโมง
อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสว่างราษฎร์บำ�รุง ต.ดงตาล จ.ชัยภูมิ
กลุ่มมิตรผล ให้ความสำ�คัญต่อการเติมเต็มความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและผู้ขาดโอกาส ผ่านการผลักดันให้ชุมชนท้องถิ่นเป็น
แกนหลักในการดูแลตนเองจนเกิดเป็นความเข้มแข็งและยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยวางเป้าหมายการสร้างครัวเรือนต้นแบบ 405 ครัวเรือน
ที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนใน 9 ตำ�บลที่โรงงานของมิตรผลตั้งอยู่ ซึ่งในปี 2558 สามารถสร้างครัวเรือนต้นแบบได้แล้วทั้งสิ้นจำ�นวน
56 ครัวเรือน ตลอดจนการขยายความร่วมมือกับสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการขับเคลื่อน “โครงการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” เพื่อร่วมกันพัฒนาสุขภาวะที่เข็มแข็งให้กับชุมชน และสามารถขยายการสร้างครัวเรือนต้นแบบต่อไป
ในอนาคต
นอกจากนั้น กลุ่มมิตรผล ยังตระหนักถึงความสำ�คัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการผ่านการจ้างงาน จึงได้ริเริ่มโครงการ
“ชุมชนเข้มแข็งด้วยแรงผูพ้ กิ าร” ในพืน้ ทีร่ อบโรงงานทัง้ 6 โรงงานของมิตรผล เพือ่ ลดความเหลือ่ มลํา้ เพิม่ โอกาสทางสังคม และทำ�ให้สงั คม
เห็นคุณค่าของผู้พิการ โดยสนับสนุนให้ผู้พิการที่มีศักยภาพแต่ขาดโอกาสได้มีอาชีพ มีรายได้เลี้ยงดูตนเอง และครอบครัว ตลอดจนมีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆให้ผู้พิการ ให้สามารถพัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงและยังมีการสนับสนุนด้านการศึกษาและ
อาชีวอนามัยอีกด้วย

มิติสิ่งแวดล้อม

กลุ่มมิตรผล ให้ความสำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เริ่มตั้งแต่การบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ในทุกด้านให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำ�หนด ตลอดจนการนำ�ของเหลือจากกระบวนการผลิตมาสร้างคุณค่า (From Waste to Value) ทั้งใน
ส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกอ้อย ตลอดจนการขยายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลที่มีกำ�ลังการผลิตรวม
ภายในประเทศกว่า 428 MW ต่อปี และโรงงานผลิตเอทานอล ที่มีกำ�ลังการผลิต 400 ล้านลิตรต่อปี สำ�หรับในอนาคตข้างหน้า กลุ่มมิตร
ผลมีแผนที่จะขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น (Bio-Based Product)
จากผลการดำ�เนินงานทั้งหมดนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจของผู้บริหารและพนักงานทั้งองค์กร รวมทั้งยังเป็นคำ�มั่นสัญญาของบริษัท
ที่จะดำ�เนินกิจการบนพื้นฐานแนวคิด “สร้างคุณค่า สร้างอนาคต” กระผมจึงขอแสดงความขอบคุณต่อ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มี
ส่วนได้เสียทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์คุณค่ามากว่า 60 ปี รวมถึงความร่วมมือร่วมใจจากทุกท่านจะเป็นแรงผลักดันให้
ของกลุ่มมิตรผล มุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไป

กฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มมิตรผล  
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รู้จักมิตรผล
วิสัยทัศน์ และ ปรัชญาองค์กร
ข้อมูลทั่วไปองค์กร
• ธุรกิจกลุ่มมิตรผล
• กำ�ลังการผลิตจำ�แนกตามโรงงาน
• สัดส่วนการตลาดปี 2558
• มิตรผล Supply Chain
• คุณภาพระดับโลกสู่ความยั่งยืน
• โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มมิตรผล
• การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
		 • ผังโครงสร้างองค์กรกลุ่มมิตรผล
		 • การต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น
• การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มมิตรผล
การมีส่วนร่วมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
การพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ่มมิตรผล
• วิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน
• พันธกิจด้านความยั่งยืน
• นโยบายความยั่งยืน
• กลยุทธ์ความยั่งยืนของกลุ่มมิตรผล
• การดำ�เนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สำ�คัญในปี 2558
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วิสัยทัศน์
เราจะเป็นบริษัทชั้นนำ�ระดับโลกในอุตสาหกรรมนํ้าตาล
และ Bio-based โดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีร่วมกับการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
เพื่อสร้างคุณค่าสร้างอนาคตให้สังคม

ปรัชญาองค์กร
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ที่มิตรผล เราทุกคนมุ่งผลิตสินค้าคุณภาพมาตรฐานสูงแก่ผู้บริโภค ด้วยการดำ�เนินงานอย่างเอาใจใส่ ตั้งแต่ขั้นตอน
เริ่มต้นจนถึงกระบวนการสุดท้ายของการผลิตและส่งมอบถึงมือลูกค้า

เชื่อในคุณค่าของคน

ที่มิตรผล เราทุกคนเชื่อว่า คนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าขององค์กร จึงส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกคนให้มีความ
รอบรู้ในงานที่ทำ�  อีกทั้งยังสามารถนำ�ความรู้ ประสบการณ์ และความชำ�นาญงานที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล มาผนึกรวม
เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อสร้างพลังที่แข็งแกร่งให้กับองค์กร

ตั้งอยู่ในความเป็นธรรม

ที่มิตรผล เราทุกคนมุ่งมั่นดำ�เนินธุรกิจอย่างเที่ยงธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ด้วยพันธะสัญญาที่จะมอบประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มคน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชาวไร่อ้อย ผู้ค้าร่วม ลูกค้าหรือผู้บริโภค

รับผิดชอบต่อสังคม

ที่มิตรผล เราทุกคนพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพราะเชื่อในการ “ร่วมอยู่...ร่วมเจริญ”
ที่ต่างต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
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ข้อมูลทั่วไปองค์กร
กลุ่มมิตรผล ถือกำ�เนิดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2489 ที่ตำ�บลกรับใหญ่ อำ�เภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยเริ่มจากอุตสาหกรรม
ในครัวเรือนขนาดเล็กที่ผลิตนํ้าเชื่อมเข้มข้น ส่งขายให้โรงงานผลิตนํ้าตาลทรายสู่การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมโรงงานที่สามารถ
ผลิตนํา้ ตาลทรายได้เองในปี พ.ศ. 2499 และต่อมาได้ขยายกิจการโรงงาน เพือ่ รองรับความต้องการของตลาดทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
จนกลายเป็นผู้ผลิตและส่งออกนํ้าตาลอันดับหนึ่งของประเทศไทย
กลุ่มมิตรผล มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่า “อ้อย” ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำ�คัญของเกษตรกรท้องถิ่นและประเทศชาติ
ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นวิถีการปฏิบัติสู่การทำ�เกษตรกรรมที่ยั่งยืนสอดคล้อง
ตามแนวปฏิบัติและหลักการมาตรฐานสากลมาตลอด กว่า 60 ปี ส่งผลให้ปัจจุบันกลุ่มมิตรผลสามารถผลิตนํ้าตาลได้เป็นอันดับ
1 ประเทศ และเป็นอันดับ 5 ของโลก
กลุ่มมิตรผล มุ่งมั่นพัฒนาการดำ�เนินงานของกลุ่มธุรกิจบนแนวความคิดของการจัดการแบบ “From Waste to Value”
หรือ การเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งของเหลือทิ้ง ด้วยการนำ�ส่วนที่เหลือจากกระบวนการผลิตนํ้าตาลมาพัฒนาต่อยอดสู่อุตสาหกรรม
พลังงานหมุนเวียน และธุรกิจอื่นๆ อาทิ การนำ�ชานอ้อย มาเป็นเชื้อเพลิงสำ�หรับผลิตไฟฟ้าชีวมวล การนำ�กากนํ้าตาล
(โมลาส) หมักกับยีสต์เพื่อผลิตเป็นเอทานอล สำ�หรับเป็นส่วนผสมในการผลิตนํ้ามันแก็สโซฮอลล์ การนำ�วีแนสที่เป็นของเสีย
จากกระบวนการผลิตเอทานอล มาพัฒนาร่วมกับกากหม้อกรอง (Filter Cake) จากกระบวนการผลิตนํา้ ตาลเป็นปุย๋ อินทรียช์ วี ภาพ
เพื่อนำ�กลับไปใช้ในไร่อ้อย เป็นต้น
จนทำ�ให้วันนี้กลุ่มมิตรผลสามารถขยายกิจการทั้งในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และประเทศออสเตรเลีย มิตรผลมีธุรกิจครอบคลุมทั้ง 5 ธุรกิจ ดังนี้

ธุรกิจส่งเสริมและพัฒนาอ้อย Plantation
เป็นธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจหลัก โดยเริ่มตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา ในการพัฒนาผลผลิต
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการไร่อ้อยควบคู่กับการส่งเสริมการปลูกอ้อยในชุมชนอย่างยั่งยืน

ธุรกิจ การลงทุน
Investment
เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่ง
และการลงทุนทางการค้า

ธุรกิจพลังงาน
Renewable Energy
เป็นธุรกิจต่อเนื่องจากกลุ่มธุรกิจนํ้าตาล โดยนำ�ชานอ้อย
ที่เหลือจากการผลิตนํ้าตาลมาผลิตเป็นพลังงาน
ไฟฟ้าชีวมวล รวมถึงการนำ�เอากากนํ้าตาล
หรือโมลาส มาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นทำ�เพื่อผลิตเป็น
เอทานอล 99.5% ใช้ในเป็นส่วนผสมของ
นํ้ามันแก๊สโซฮอล์ที่ใช้ในประเทศ

ธุรกิจนํ้าตาล
Sugar
เป็นธุรกิจหลักของมิตรผล
โดยการรับซื้ออ้อยจากเกษตรกร
เพื่อนำ�มาผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์นํ้าตาล
แบ่งเป็น 11 ประเภท รวมถึงผลิตภัณฑ์
ผลพลอยได้ 1 ประเภท คือ กากนํ้าตาล

ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้
Wood Substitute
Material Business
เป็นธุรกิจที่นำ�วัตถุดิบหลักจากไม้ยางพารา
ที่หมดอายุการให้นํ้ายางแล้วมาใช้ในการ
ผลิตวัสดุทดแทนไม้ที่มีคุณภาพสูง
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กำ�ลังการผลิตจำ�แนกตามโรงงานนํ้าตาลภายในประเทศ ปี 2558
MPDC

MPPV

49,000

36,000

นํ้าตาลดarิบ

MPSB

15,000

Raw Sug

MPKS

MPPK

35,000
MPPL

32,000

หน่วย : ตัน / วัน

MPKS
โรงงานนํ้าตาลมิตรผลกาฬสินธุ์
จ.กาฬสินธุ์

MPPV

MPPV
โรงงานนํ้าตาลมิตรผลภูเวียง
จ.ขอนแก่น

1,600
600

2,000

นํ้าตาลบSรuิสgุทarธิ์
Refined

MPKS

750

MPSB
โรงงานนํ้าตาลมิตรผลสิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี

20,500

MPDC

MPSB

MPDC
โรงงานนํ้าตาลมิตรผล ด่านช้าง
จ.สุพรรณบุรี

หน่วย : ตัน / วัน

1,600

MPPK
โรงงานนํ้าตาลมิตรผลภูเขียว
จ.ชัยภูมิ

MPPL

MPPL
โรงงานนํ้าตาลมิตรผลภูหลวง
จ.เลย

MPPK

0

กำ�ลังการผลิตพลังงานในปี 2558

ไฟฟ้า

12

เอทานอล

428
เมกะวัตต์

400
ล้านลิตร

** รวมทุกโรงงานในประเทศไทย

** รวมทุกโรงงานในประเทศไทย

สัดส่วนการตลาดปี 2558
จำ�หน่ายในประเทศ

24%
ส่งออก

76%
สัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีการส่งออกในต่างประเทศ
North
America

Asia

Raw Sugar

0.04%

White Sugar

0.32%

Refined Sugar

0.71%

Europe

Raw Sugar

White Sugar

0.02%

Refined Sugar

White Sugar

0.28%

Raw Sugar

0.02%

Refined Sugar

0.40%
South
America

Refined Sugar

0.46%

Refined Sugar

Africa

98.19%
75.90%

1.99%

White Sugar

White Sugar

97.84%

15.97%

Raw Sugar

0.13%

White Sugar

0.99%

Refined Sugar

6.74%

Australia
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มิตรผล Supply Chain

ผลผลิตไร่อ้อยของบริษัท
Corporate Farm

ผลผลิตไร่อ้อยของชาวไร่อ้อย
Farmer Farm

นํ้าตาลดิบ & นํ้าตาลขาวบริสุทธิ์
Raw Sugar & Refined Sugar

โรงงานนํ้าตาล
Sugar Mill
ผลพลอยได้จากกระบวนการ
ผลิตนํ้าตาล
By products from sugar process

นํ้าทิ้ง
Waste Water
ชานอ้อย
Bagasse

กากนํ้าตาล
Mollases

กากตะกอนหม้อกรอง
Filter Cake
การบำ�บัดนํ้าเสีย
Waste Water
Treatment

ขี้เถ้า
Ash
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ไฟฟ้าชีวมวล
Bio Mass

เอทานอล
Ethanol

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
Energy Industry

อุตสาหกรรม
พลังงาน
Energy Industry

วีแนส
Vinasse

นํ้าที่ผ่านการบำ�บัด
Treated Water

Biogas

คุณภาพระดับโลกสู่ความยั่งยืน
นอกเหนือจากความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า กลุ่มมิตรผล
ยังใส่ใจในทุกขัน้ ตอนการผลิตเพือ่ ให้มน่ั ใจว่าทุกผลิตภัณฑ์ภายใต้กลุม่ มิตรผลนัน้ เต็มไปด้วยคุณภาพทีเ่ ทียบเท่าตามมาตรฐานสากล
ต่างๆ นอกจากนี้ การจัดการในกระบวนการผลิตของกลุม่ ธุรกิจ ทำ�ให้ผลิตภัณฑ์ของมิตรผลสามารถเข้าถึงผูบ้ ริโภคทีห่ ลากหลาย
และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

การปฏิบัติด้านแรงงาน

• มทร. 8001 มาตรฐานแรงงานไทย

คุณภาพและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

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

สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

• OHSAS 18001 ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• ISO 14001 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม

ความยั่งยืน
•
•
•
•
•

มาตรฐาน Bonsucro
มอก. ๙๙๙๙ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอุตสาหกรรม
ฉลากลดคาร์บอน
มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการต่อสังคม (CSR-DIW)
มอก. 26000 แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มมิตรผล
องค์ประกอบของกลุ่มมิตรผลประกอบด้วย บริษัท นํ้าตาลมิตรผล จำ�กัด ซึ่งได้เข้าร่วมลงทุนกับกิจการอื่นๆ ที่เป็น
บริษัทย่อย และบริษัทร่วม เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

กลุ่มมิตรผล
Mitr Phol Group

ธุรกิจไม้ปาร์ตเิ กิล
Particle
Business

ธุรกิจพลังงาน
Energy Business

Panel Plus

MP Energy

Panel Plus MDF
Panel Decor

ธุรกิจขนส่ง
Logistics
Business
United Standard
Terminal1
MP Warehouse
Aaw
Thai Warehouse

Renewable
Energy

Ethanol &
Others

MP Bio-Power
(Dan Chang)
MP Bio-Power

MP Bio-Fuel

MP Bio-Power
(Kalasin)
MP Bio-Power
(Phu Luang)
Guangxi Funan
Bio2
Guangxi Ningming
Bio3
MP Bio-Power
(Kuchinarai)

Ratchasima
Green Energy
MP ESCO
MP Bio-Fuel
(Kuchinarai)

ธุรกิจนํ้าตาล
ประเทศจีน
China Sugar
Business

ธุรกิจนํ้าตาล
อาเซียน
ASEAN
Business

Mitr Phol R&D
Pacific Sugar
Rai Dan Chang
United Farmers
& Industry

Guangxi
Chongzuo
Guangxi
Tuolu
Guangxi
Ningming
Guangxi
Haitang
Guangxi
Funan

Mitr Lao Sugar

Mitr Kalasin
Sugar
MP Bio-Power
(Phu Viang)
Singburi Sugar

Guangxi Funan
Refined

Fertilizer
Guangxi East
Asia Sak Siam
Fertilizer4

Alternative
Power

MP Bio-Power
(Songkhla)
Power Prospect
Panel Bio-Power

ธุรกิจนํ้าตาล
ในประเทศ
Thai Sugar
Business

นํ้าตาล
ออสเตรเลีย
Australia
Business
MP Australia
Holdings
MP Australia
Investment
MSF Sugar

Savahn Fertilizer Treasury
Associates
Maesod Clean
Energy

MP Treasury
Center

ปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจำ�กัด ทะเบียนเลขที่ 0106018011759 โดยมี
สำ�นักงานใหญ่ตงั้ อยู่ เลขที่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชัน้ 3 ซอยสุขมุ วิท 2 ถนนสุขมุ วิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์
+662794 1000 โทรสาร +66265 8494 เว็ปไซต์ http://www.mitrphol.com
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การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล บริษัทฯ มีคณะกรรมการและ
คณะผู้บริหาร ซึ่งแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน 11 ท่าน
มีหน้าที่เป็นผู้กำ�หนดนโยบายและทิศทางการดำ�เนินงานของบริษัท กำ�กับควบคุมดูแลฝ่ายบริหาร ติดตามและประเมินผลการ
ดำ�เนินงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย
ปีละ 6 ครั้ง เพื่อรับทราบเรื่องราวความเป็นไปของกิจการ ตลอดจนพิจารณาเรื่องสำ�คัญของบริษัทที่นำ�เสนอโดยคณะผู้บริหาร
ด้านคณะผู้บริหารมีจำ�นวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นคณะผู้บริหารที่อยู่ในอุตสาหกรรมนํ้าตาลมาเป็นระยะเวลานาน โดยคณะ
ผู้บริหารจะทำ�หน้าที่ในการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตลอดจนการวิเคราะห์
และกลัน่ กรองเรือ่ งสำ�คัญต่างๆ เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั โดยคณะผูบ้ ริหารจะทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูน้ �ำ ในแต่ละส่วนงาน ตัง้ แต่
การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การตลาด และการเงิน ตลอดจนการทำ�หน้าที่ตัดสินใจในการดำ�เนินงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
บริษัทสามารถดำ�เนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดไว้

ผังโครงสร้างองค์กร กลุ่มมิตรผล
คณะกรรมการพัฒนาองค์กร
และกำ�หนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบ

-

สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักงานตรวจสอบ
สำ�นักงานกฎหมาย
ด้านโครงการร่วมทุน
และการค้าระหว่างประเทศ
- สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
- ศูนย์นวัตกรรมกลุ่มมิตรผล

กลุ่มธุรกิจ
กลุ่มงานอ้อย

กลุ่มธุรกิจ
กลุ่มงานการผลิต
และการตลาด

คณะกรรมการบริษัท
(ประธานกรรมการบริษัท)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

กลุ่มงานการเงิน
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
และบริหาร
สายงานองค์กรสัมพันธ์
และบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน

กลุ่มธุรกิจประเทศจีน

กลุ่มธุรกิจประเทศ
ออสเตรเลีย
และสปป.ลาว

กลุ่มธุรกิจพลังงาน

กลุ่มธุรกิจวัสดุทดแทน
ไม้และธุรกิจใหม่

กลุ่มงานอ้อย

กลุ่มงานโรงงาน

ธุรกิจนํ้าตาล

MSF (Australia)

ธุรกิจเอทานอล

วัสดุทดแทนไม้

กลุ่มพัฒนา
และจัดการด้านอ้อย

กลุ่มงานการตลาด

ธุรกิจไฟฟ้า

บริษทั นํา้ ตาลมิตรลาว
จำ�กัด

ธุรกิจไฟฟ้า

ธุรกิจใหม่

สายงานวิศวกรรม
และประกันคุณภาพ

ธุรกิจ

Alternative Power
ธุรกิจ
Bio Chemical

17

นอกเหนือจากการกำ�กับดูแลให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องแล้วนั้น บริษัทฯ ยังให้ความสำ�คัญต่อเรื่องความ
โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ของผู้บริหารและพนักงาน โดยบริษัทฯ มีหน่วยงานธรรมาภิบาลทำ�หน้าที่ส่งเสริมให้เกิด
ธรรมาภิบาลในองค์กร อีกทั้งรวบรวมนำ�เสนอข้อมูลเพื่อทบทวนและปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจให้มีความสมบูรณ์และ
ทันสถานการณ์อยู่เสมอ
อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังเปิดให้มชี อ่ งทางการร้องเรียน และมีกระบวนการตรวจสอบทีเ่ ป็นระบบ ผ่านสำ�นักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ทำ�หน้าที่เป็นหน่วยรับข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา โดยหาก
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วว่ามีประเด็นข้อร้องเรียนที่ต้องพิจารณาให้คณะกรรมการตรวจสอบรับวิเคราะห์ และหาก
เห็นว่ามีประเด็นที่ต้องแก้ไขให้แจ้งต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อดำ�เนินการโดยเร็ว รวมทั้งรายงาน
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบต่อไป ซึ่งพนักงานของบริษัทฯ สามารถส่งข้อร้องเรียนได้โดยตรงผ่านช่องทาง
: หน่วยรับข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจ สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท นํ้าตาลมิตรผล จำ�กัด เลขที่ 2 ชั้น 3 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท คลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
ทางอีเมล์
: cg@mitrphol.com และ audit@mitrphol.com
ทางกล่องรับข้อคิดเห็น : ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริษัทฯ
ทางไปรษณีย์

กระบวนการและช่องทางรับข้อร้องเรียน

1
2
3
4
5

ผู้ร้องเรียน
กรอกแบบฟอร์ม
ข้อร้องเรียน

3 ช่องทางรับข้อร้องเรียน

เรื่องร้องเรียน

1. กระทำ�การทุจริต ติดสินบน
2. ถูกเรียกรับผลประโยชน์หรือค่าตอบแทน
3. โดนกลั่นแกล้งไม่ ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
4. การปฏิบัติอย่างไม่สุจริต
5. อื่นๆ (อ้างอิงจากคู่มือจรรยาบรรณการทุจริต)

หน่วยงานรับข้อร้องเรียน
ตอบรับผู้ร้องเรียน
ในวันที่ทราบเรื่อง

พิจารณาข้อร้องเรียน
เพื่อประสานงาน
ไปยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการสอบสวน
พิจารณาดำ�เนินการสอบสวน
และพิจารณาบทลงโทษ
พร้อมรายงานผลการสอบสวน

รายงานผลการสอบสวน
ต่อผู้ร้องเรียน

2. ผู้บังคับบัญชาที่ท่านไว้วางใจ
1. ทางไปรษณีย์ ส่วนงานธรรมาภิบาล
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
บริษัทนํ้าตาลมิตรผล จำ�กัด
2. อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 3
ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

CG

หน่วยงานรับร้องเรียน

HR

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและบริหาร
พิจารณาตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งการ
กระทำ�ผิดระเบียบวินัยของบริษัท

3. cg@mitphol.com
audit@mitphol.com

ตอบรับผู้ร้องเรียน
ในวันที่ทราบเรื่อง

AUDIT

สำ�นักตรวจสอบภายใน
พิจารณาตรวจสอบกรณีได้รับ
แจ้งเรื่องการทำ�ทุจริต

CEO
หน่วยงานต้นสังกัด
รายงานเพื่อทราบ

รจญ.
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
และบริหาร

รายงาน
เพื่อพิจารณา
บทลงโทษ

CG

แจ้งผลการสอบสวน
กลับไปยังผู้ร้องเรียน

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
ในปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อประเทศในด้านต่างๆ และมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหา
ต่อความมัน่ คงและยัง่ ยืนของประเทศชาติในระยะยาว กลุม่ มิตรผล จึงมีนโยบายและมาตรการต่างๆ เพือ่ ยับยัง้ ปัญหาการทุจริต
ที่อาจเกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ โดยได้กำ�หนดแนวปฏิบัติที่สำ�คัญ ดังนี้
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• บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ อาทิ การรับติดสินบน การจ่ายเงินเพื่ออำ�นวยความสะดวก
การฮั้วงานประมูลหรือจัดซื้อ การลักขโมย การทุจริตในระบบตรวจรับงานระบบเบิกจ่ายเงินหรือพัสดุ เป็นต้น
• บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีระบบติดตามและตรวจสอบการดำ�เนินงานรวมถึงการสร้างความตระหนักรู้และจูงใจให้พนักงาน
ต่อต้านการทุจริต โดยผ่านกลไกต่างๆ เช่น กำ�หนดกฎหรือระเบียบปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ ที่มีโอกาสเกิดการทุจริต
กำ�หนดช่องทางเพื่อรายงานการละเมิดหรือฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ โดยไม่มีผลกระทบต่อ
ผู้รายงานรวมถึงสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตให้กับองค์กรอื่นที่ทำ�ธุรกิจร่วมกัน
• ในกรณีทม่ี กี ารทุจริตเกิดขึน้ ให้มกี ารสอบสวนเพือ่ หาข้อเท็จจริงโดยให้เป็นไปตามระเบียบของบริษทั ฯ ตลอดจนดำ�เนินการ
ตามกฎหมายโดยเคร่งครัด ทั้งนี้บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถูกสอบสวนตามหลักสิทธิมนุษยชน
• ผู้บริหารและพนักงานพึงละเว้นการเสนอ หรือให้ประโยชน์หรือทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทำ� 
หรือละเว้นการกระทำ�ที่ผิดกฎหมายหรือการกระทำ�โดยมิชอบต่อตำ�แหน่งหน้าที่ของตน
• ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่เรียกรับประโยชน์ หรือทรัพย์สินใดที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ ซึ่งอาจทำ�ให้บริษัทฯ เสียประโยชน์อันชอบธรรม
• ผู้บริหารและพนักงานต้องหลีกเลี่ยงการให้และรับสิ่งของหรือประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษทั ฯ เว้นแต่ในเทศกาล หรือประเพณีนยิ มในมูลค่าทีเ่ หมาะสม ซึง่ ผูร้ บั พึงพิจารณาและปรึกษาต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ในกรณีทเ่ี กิดความไม่ชดั เจนให้ผบู้ งั คับบัญชาขอคำ�ปรึกษาจากหน่วยรับข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณตามความเหมาะสม
• ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้หรือรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าความสัมพันธ์ปกติจาก
บุคคลอื่นที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ
ในปี 2558 กลุ่มมิตรผล ได้ริเริ่มทบทวนคู่มือนโยบายแนวปฏิบัติด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
หลักธรรมาภิบาล และสื่อสารเรื่องธรรมาภิบาลให้กับพนักงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น นิตยสารมิตรสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์
ติดตัง้ ภายในพืน้ ทีข่ องกลุม่ มิตรผล และบริษทั ฯ ในเครือ เพือ่ สร้างความตระหนักและเห็นความสำ�คัญต่อการต่อต้านทุจริตคอรัปชัน่
เป็นต้น
อนึง่ กลุม่ มิตรผล ได้วางแผน ปี 2559 เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างการมีส่วนรวมของภาคเอกชนไทยในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
ผ่านส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นผ่านการกำ�หนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการที่จะปฏิเสธการรับและ
จ่ายสินบน รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ
นอกจากนี้ ในปี 2558 กลุ่มมิตรผล ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น “ACTIVE CITIZEN ปลุกสำ�นึกไทย ต้านภัย
คอร์รัปชั่น” จัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความมุ่งมั่นในการดำ�เนินธุรกิจตามหลัก
ธรรมาภิบาล พร้อมยืนหยัดที่จะต่อสู้กับคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ รวมถึงกลุ่มมิตรผลเข้าร่วมเป็น 1 ใน 77 องค์กร “เครือข่าย
อนาคตไทย” เพื่อเปิดตัวโครงการ “อย่าให้ใครว่าไทย” เพื่อรณรงค์ให้คนมิตรผล ชาวไร่ ชุมชน สังคมและประเทศไทย เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในระดับรากฐานของความคิด ค่านิยม และพฤติกรรมใน 4 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
ผ่านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เครือข่ายโซเชียลมีเดีย ตลอดจนกิจกรรมรณรงค์และโครงการต่างๆ ที่แต่ละองค์กรเครือข่าย
ได้สร้างสรรค์ขึ้น

การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มมิตรผล
กลุ่มมิตรผลได้ให้ความสำ�คัญต่อการบริหารความเสี่ยงในทุกมิติ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความมั่นคงเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มมิตรผลและสอดคล้องตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยกลุ่ม
มิตรผล ได้กำ�หนดนโยบายบริหารความเสี่ยงที่เป็นไปอย่างสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน และแผนงานโครงการ
รวมทั้ง กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของกลุ่มมิตรผล โดยมีหลักสำ�คัญในการปฏิบัติ ดังนี้
1. รักษาสมดุลระหว่างระดับความเสีย่ ง (Risk) และผลตอบแทน (Return) เพือ่ ให้มนั่ ใจถึงการบรรลุตามเป้าหมายจากการ
ดำ�เนินธุรกิจ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้ความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้
2. กลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจต้องสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณายอมรับได้
3. การบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมสำ�คัญขององค์กร ที่จำ�เป็นต้องดำ�เนินการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลโดยผู้บริหารและพนักงานทุกคน
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4. ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของกลุ่มมิตรผล จะต้องได้รับการจัดการอย่าง
ทันเวลาและต่อเนื่อง ดังนี้
4.1 ต้องมีการระบุความเสี่ยงอย่างครอบคลุมและทันเวลา
4.2 ต้องมีการประเมินความเสี่ยงในด้านของโอกาสที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
หากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
4.3 ต้องมีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการยอมรับได้ ทั้งนี้ ต้องมีการ
พิจารณาความเหมาะสมของต้นทุนและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นควบคู่กันไปด้วย
4.4 ต้องมีการติดตามและรายงานความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงของกลุ่มมิตรผล
ได้เหมาะสมและทันเวลา
กลุ่มมิตรผลได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) โดยมอบหมายหน้าที่สำ�คัญ อาทิ
กำ�หนดนโยบายแนวทางและวิธีปฏิบัติ การกำ�กับดูแล รวมถึงทบทวนแนวปฏิบัติเพื่อนำ�มาปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เป็นต้น
ในการบริหารความเสี่ยงกลุ่มมิตรผลได้ใช้แนวทางบริหารความเสี่ยงสากล คือ COSO Enterprise Risk Management Integrated Framework มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร ซึ่งองค์ประกอบที่เกี่ยวโยงกัน 8 องค์ประกอบ อาทิ
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร การกำ�หนดวัตถุประสงค์ การระบุเหตุการณ์ การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองต่อความเสี่ยง
กิจกรรมควบคุม สารสนเทศ และการสือ่ สาร รวมถึงการติดตามประเมินผล ซึง่ ภาพรวมองค์ประกอบสามารถแสดงความสัมพันธ์
ในการดำ�เนินงาน ดังนี้
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การมีส่วนร่วมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
กลุม่ มิตรผล ดำ�เนินธุรกิจบนพืน้ ฐานของการสร้างการยอมรับจากกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียสำ�คัญผ่านการมีสว่ นร่วมในการสาน
สัมพันธ์กลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทีห่ ลากหลาย และดำ�เนินการอย่างต่อเนือ่ งตลอดทัง้ ปี เพือ่ ศึกษาข้อกังวลทีส่ �ำ คัญ และนำ�มาปรับปรุง
พัฒนาการดำ�เนินงานของกลุ่มมิตรผลต่อไป
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ระบุผู้มีส่วนได้เสียและจัดลำ�ดับความสำ�คัญออกเป็น 10 กลุ่ม อันได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน
คู่ค้า ลูกค้าผู้บริโภค เกษตรกรชาวไร่อ้อย รัฐ องค์กรภาคประชาสังคม สื่อมวลชน ชุมชน และองค์กรระดับสากล โดยมีการ
กำ�หนดกระบวนการสือ่ สาร/หน่วยงานรับผิดชอบทีร่ ว่ มสือ่ สารผูม้ สี ว่ นได้เสีย เพือ่ ให้รบั ทราบข้อกังวลทีส่ �ำ คัญ และนำ�ไปสูแ่ นวทาง
การตอบสนองเพื่อสร้างการยอมรับแก่ผู้มีส่วนได้เสียสำ�คัญ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(G4-24)

กระบวนการสื่อสาร
(G4-26)

ข้อกังวลของกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสีย (G4-27)

การตอบสนอง
(G4-27)

พนักงาน

1. แบบสำ�รวจความพึงพอใจ
ของพนักงาน
2. การประชุมพนักงานและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. นิตยสารรายเดือนสำ�หรับ
พนักงาน (มิตรสัมพันธ์)
4. การสื่อสารภายใน
กิจกรรมและข่าวสาร
5. ระบบ Intranet (ESS &
MyMitrPhol)
6. กล่องรับความเห็นและ
ข้อร้องเรียน

1. การได้รบั ค่าจ้างและสวัสดิการ
อย่างเหมาะสม
2. การจ้างงานอย่างเป็นธรรม
3. ความปลอดภัยในการทำ�งาน
และสุขภาพที่ดี
4. การเติบโตก้าวหน้า
ในการทำ�งาน
5. ความมั่นคงในการทำ�งาน

1. แผนงานการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน
2. แผนงานการบริหาร
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
3. แผนการสำ�รวจค่าตอบแทน
มาตรฐาน
4. แผนงานการบริหาร
ความผูกพันของพนักงาน
ที่มีต่อองค์กร
5. แผนงานการบริหาร
ความปลอดภัยและสุขภาพ
ที่ดีของพนักงาน
6. แผนการสำ�รวจ
ความพึงพอใจของพนักงาน
7. การสร้างวัฒนธรรมมิตรผล

1. การพัฒนาศักยภาพ
ของธุรกิจ
2. การบริหารงาน
อย่างมีธรรมาภิบาล
3. ข้อมูลที่โปร่งใส เชื่อถือได้
4. ความเสี่ยงของ
การดำ�เนินธุรกิจ
5. ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมในการ
ดำ�เนินธุรกิจ

1. การพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง
2. แจกจ่ายรายงานการประชุม
แก่ผู้ถือหุ้น
3. การจัดทำ�รายงานความยัง่ ยืน
ขององค์กร
4. การบริหารและการฝึกซ้อม
การรับมือความเสี่ยง
5. การเปิดเผยส่งต่อข้อมูล
อย่างโปร่งใส
6. แผนงานการดำ�เนินธุรกิจที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน 1. รายงานผลประกอบการ
ประจำ�ปี
2. การประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
3. รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี
4. รายงานและการประชุม
การจัดการความเสี่ยง
ขององค์กร
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(G4-24)
คู่ค้า

กระบวนการสื่อสาร
(G4-26)

ข้อกังวลของกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสีย (G4-27)

การตอบสนอง
(G4-27)

1. นโยบาย มาตรฐานทาง
1. การตกลงค้าขาย
1. นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า
จริยธรรมของคู่ค้า
อย่างเป็นธรรม
อย่างเท่าเทียม
และความต้องการทางธุรกิจ 2. ความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดี 2. กระบวนการจัดซื้อที่โปร่งใส
2. การเยี่ยมชมและตรวจ
3. ยอดการสั่งซื้อเพิ่ม
ชัดเจน
ประเมินสถานประกอบการ
3. จัดทำ�มาตรฐานทาง
3. แผนงานการฝึกอบรมคู่ค้า
จริยธรรมของคู่ค้า
4. แบบประเมินความพึงพอใจ
ของคู่ค้า

ลูกค้าและผู้บริโภค 1. การสำ�รวจความพึงพอใจ
ของลูกค้า
2. นโยบาย มาตรฐานทาง
จริยธรรมของคู่ค้า
และความต้องการทางธุรกิจ
3. ผลการตรวจประเมิน
ในการดำ�เนินธุรกิจ
4. ช่องทางการร้องเรียน
5. การวิจัยการตลาด

1. คุณภาพผลิตภัณฑ์
และบริการ
2. ความปลอดภัยในการบริโภค
3. ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
4. ราคาสินค้า
5. ความแน่นอนและ
ประสิทธิภาพในการจัดส่ง

1. รักษาคุณภาพและความ
ปลอดภัยของสินค้า
และบริการตามมาตรฐาน
2. จัดทำ�รายงานความยั่งยืน
3. การเปิดเผลข้อมูลต่างๆ
อย่างโปร่งใส
4. ราคาที่เป็นมาตรฐาน

เกษตรกรชาวไร่อ้อย 1. วารสารมิตรสัมพันธ์สำ�หรับ
เกษตรกรชาวไรอ้อย
2. สมาคมชาวไร่อ้อย
แห่งประเทศไทย
3. สำ�นักงานอ้อยและนํ้าตาล
4. ฝ่ายส่งเสริมอ้อย
5. สถานีประสานงาน
การส่งเสริมการปลูกอ้อย
ในพื้นที่

1. การเพิ่มผลผลิต
และคุณภาพผลผลิต
2. ราคารับซื้อ
3. การขนส่ง
4. เทคโนโลยีเพื่อช่วย
ในการเกษตร

1. ระบบเกษตรกรคู่สัญญา
ที่เป็นธรรม
(Fair Contract Farming)
2. ระบบขนอ้อยส่งโรงงาน
ผ่านสถานีขนถ่ายอ้อย
3. แจ้งราคารับซื้อล่วงหน้า
แก่เกษตรกร
4. ระบบการจัดการส่งเสริม
ชาวไร่อ้อยของมิตรผล
5. ระบบ ModernFarm
6. สถานีขนถ่ายและ
ระบบการจัดคิว

รัฐ

22

1. ภาครัฐเข้ามา
ตรวจสอบการซื้อขายอ้อย
และนํ้าตาล
2. ทำ�รายงานประจำ�ปี
ส่งตามกฎหมาย
3. การประชุมเพื่อกำ�หนด
ราคาอ้อยประจำ�ปี

1. การปฏิบัติตามกฎหมาย
1. ปฏิบัติตามกฎหมาย
2. การเข้าร่วมส่งเสริมนโยบาย 2. ส่งเสริมนโยบายและ
และแผนงานร่วมกับภาครัฐ
ทำ�แผนงานร่วมกับภาครัฐ
3. รายงานข้อมูลต่อภาครัฐ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(G4-24)

กระบวนการสื่อสาร
(G4-26)

ข้อกังวลของกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสีย (G4-27)

การตอบสนอง
(G4-27)

องค์กร
ภาคประชาสังคม

1. การทำ�งานร่วมกันกับ
องค์การ NGOs
2. เป็นสมาชิกองค์กร NGOs

1. ความรับผิดชอบในการ
ดำ�เนินธุรกิจต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
2. ความโปร่งใสในการดำ�เนิน
กิจกรรมขององค์กร

1. ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งสากล
และในประเทศ
2. มีแผนงานและปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในการดำ�เนินธุรกิจ
3. ร่วมมือกับ NGOs
พัฒนาแผนงานหรือโครงการ

สื่อมวลชน

1. การเผยแพร่การออกข่าว
ประชาสัมพันธ์

1. ความโปร่งใส ชัดเจน และ
รวดเร็วในการแจ้งข่าว

1. สื่อสารข้อมูลต่างๆ
ให้สื่อรับทราบ

ชุมชน

1. ทีมพัฒนาชุมชนเพื่อ
1. ผลกระทบจาก
ให้คำ�ปรึกษาในการ
การดำ�เนินธุรกิจ
พัฒนาชุมชน
ต่อชุมชนใกล้เคียง
2. ทีมชุมชนสัมพันธ์สร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน

องค์กรระดับสากล 1. การเผยแพร่ข้อมูลต่อสื่อ
2. ใบรับรอง ใบอนุญาต และ
รายงานประจำ�ปี

1. โครงการพัฒนาชุมชน
9 ตำ�บล เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชนใกล้เคียง

1. การปฏิบัติตามกฎหมาย
1. ปฏิบัติตามกฎหมาย
2. ความรับผิดชอบต่อสังคม 2. เข้าร่วมเป็นสมาชิก
และสิ่งแวดล้อม
ขององค์กรนานาชาติ เช่น
3. ความโปร่งใสในการเปิดเผย
Bonsucro และ United Nation
ข้อมูล
Global Compact (UNGC)
Capital

23

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
กลุ่มมิตรผล ได้ริเริ่มจัดทำ�รายงานความยั่งยืนเป็นเล่มที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยข้อมูลผลการดำ�เนินงานด้าน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ข้อมูลในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมผลการดำ�เนินงานในรอบปี ระหว่างวันที่
1 มกราคม 2558 จนถึง 31 ธันวาคม 2558 โดยมีแนวทางการรายงานที่สอดคล้องกับแนวทางของ Global Reporting Initiatives
(GRI) ฉบับ G4 (G4-32) โดยกำ�หนดให้มีความสมบูรณ์ของเนื้อหาและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ระดับ Core
ทัง้ นีร้ ายงานฉบับนีจ้ ะมุง่ เน้นการนำ�เสนอข้อมูลผลการดำ�เนินงานในปี 2558 ของบริษทั ฯ ซึง่ ครอบคลุมทุกกิจกรรมของทุก
ภาคส่วนของบริษัทฯ เพื่อให้คุณภาพของการรายงานมีคุณภาพสูงสุด รายงานฉบับนี้จะเปิดเผยผลการดำ�เนินงานเฉพาะ
บริษัท นํ้าตาลมิตรผล จำ�กัด ภายในประเทศไทย แม้ว่ากลุ่มมิตรผล มิได้รายงานครอบคลุมรวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตาม ภายในอนาคตกลุ่มมิตรผล ได้วางแผนเพิ่มเติมที่จะรายงานข้อมูลผลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อย
และบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความครบถ้วนยิ่งขึ้นต่อไป

กลุ่มธุรกิจนํ้าตาลภายในประเทศ
(G4-17)

MPDC
โรงงานนํ้าตาลมิตรผล
ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

MPPL
โรงงานนํ้าตาลมิตรผล
ภูหลวง จ.เลย

สำ�นักงานใหญ่
บริษัท
นํ้าตาลมิตรผล
จำ�กัด

MPPK
โรงงานนํ้าตาลมิตรผล
ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
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MPSB
โรงงานนํ้าตาลมิตรผล
สิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

MPKS
โรงงานนํ้าตาลมิตรผล
กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

MPPV
โรงงานนํ้าตาลมิตรผล
ภูเวียง จ.ขอนแก่น

หลักการคัดเลือกประเด็นสาระสำ�คัญพร้อมขอบเขตผลกระทบ (G4-18)

1. การระบุ
(Identification)

2. การจัดลำ�ดับความสำ�คัญ
(Prioritization)

3. การทบทวน
(Validation)

คณะทำ�งานฯ พิจารณาคัดเลือก
ประเด็ น ด้ า นความยั่ ง ยื น ร่ ว มกั บ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยประเด็ น
ที่ คั ด เลื อ กมานั้ น มี ก ารคำ � นึ ง ถึ ง
หลักการบริบทความยั่งยืนอันได้แก่
ผลกระทบที่เกี่ยวข้องต่อกิจการผ่าน
มิตผิ ลกระทบทัง้ เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ ง คำ � นึ ง ถึ ง ความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งในการ
กำ � หนดขอบเขตของแต่ ล ะประเด็ น
ความยั่งยืนขึ้นอยู่กับผลกระทบจาก
การดำ � เนิ นงานตลอดห่ ว งโซ่ คุ ณค่ า
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง ภายในและภายนอก
บริษัทฯ

ป ร ะ เ ด็ น ด้ า น ค ว า ม ยั่ ง ยื น ที่
คัดเลือกจะได้รับการจัดลำ�ดับความ
สำ�คัญโดยพิจารณาจากการทดสอบ
สารัตถภาพ (Materiality Test) ซึ่งได้
คัดกรองประเด็นทั้งหมดผ่านเกณฑ์
การพิจารณาใน 2 มุมมอง คือ ระดับ
อิทธิพลต่อการประเมินและตัดสินใจ
ของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย (Influence on
Stakeholder Assessments and
Decisions) และระดับนัยสำ�คัญของ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
และสังคมขององค์กร (Significance of
The Organization’s Economic,
Environmental and Social Impacts)
ผ่านการมีสว่ นร่วมในการอภิปรายจาก
ผู้ บ ริ ห ารในแต่ ล ะส่ ว นงาน ร่ ว มกั บ
คณะทำ�งานฯ

คณะทำ�งานฯ ติดตามและตรวจ
สอบการจัดทำ�รายงาน โดยทบทวน
ผลการประเมินสาระสำ�คัญและเนือ้ หา
ผ่ า นความเห็ น ชอบต่ อ การเปิ ด เผย
ข้ อ มู ล และให้ คำ � แนะนำ � เพื่ อ ความ
สมบู ร ณ์ ข องรายงาน จากการให้
ความเห็นของคณะผู้บริหารสูงสุด

โดยผลลัพธ์จากการกระบวนการกำ�หนดเนื้อหารายงานสามารถสรุปประเด็นที่มีสาระสำ�คัญ (Material Aspects) และ
ขอบเขตของผลกระทบภายใน ซึ่งครอบคลุมกลุ่มธุรกิจนํ้าตาลภายในประเทศไทย อาทิ
สำ�นักงานใหญ่ บริษัท นํ้าตาลมิตรผล จำ�กัด
โรงงานนํ้าตาลมิตรผลภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

โรงงานนํ้าตาลมิตรผลด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

โรงงานนํ้าตาลมิตรผลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

โรงงานนํ้าตาลมิตรผลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

โรงงานนํ้าตาลมิตรผลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

โรงงานนํ้าตาลมิตรผลภูหลวง จังหวัดเลย

ส่วนขอบเขตผลกระทบภายนอกครอบคลุมถึง ชุมชน คูค่ า้ ลูกค้า/ผูบ้ ริโภค เกษตรกรชาวไร่ออ้ ย และหน่วยงานกำ�กับดูแล
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a
a
a

a
a
a

ชุมชนท้องถิ่น
กลไกการร้องทุกข์
ต่อผลกระทบทางสังคม
การปฏิบัติตามกฎหมาย

สังคม

a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a

สิง่ แวดล้อม วัสดุ
พลังงาน
นํ้า
มลอากาศ
นํ้าทิ้ง และของเสีย
การขนส่ง
ผลิตภัณฑ์และบริการ
การปฏิบัติตามกฎหมาย
ภาพรวม

a

a

a

a
a

a
a

a

a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a

a

a

a
a

a
a
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a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a

a

a

a
a

a
a

MPSB

a

a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a

a

a

a
a

a
a

MPPV

a

a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a

a

a

a
a

a
a

MPPL

ขอบเขตของผลกระทบภายใน (G4-20)
MPKS

สิทธิ
เสรีภาพในการสมาคม
มนุษยชน และการร่วมเจรจาต่อรอง

a

a
a

ทรัพยากร การจ้างงาน
บุคคล
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

ความ
ความพึงพอใจลูกค้า
รับผิดชอบ สุขภาพและความปลอดภัย
ต่อลูกค้า ของลูกค้า

a
a

MPPK

เศรษฐกิจ ผลเชิงเศรษฐกิจ
บทบาทในตลาด
ผลกระทบทางอ้อม
เชิงเศรษฐกิจ

ประเด็นสำ�คัญ (G4-19)

หลักการคัดเลือกประเด็นสาระสำ�คัญพร้อมขอบเขตผลกระทบ

a

a
a

a
a
a
a
a

a
a
a

a

a

a
a

a
a

HQ

a

a

a
a

a
a
a

ชุมชน

a
a

a

a
a
a

คู่ค้า

a

a

a

a

a

a

a

a

a

เกษตรกร หน่วยงาน
ภาครัฐ

a

ลูกค้า

ขอบเขตของผลกระทบภายนอก (G4-21)

นอกจากนี้ การเปิดเผยข้อมูลการดำ�เนินงานของ กลุ่มนํ้าตาลมิตรผล ยังมีความเชื่อมโยงสอดคล้องต่อ เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs: Sustainable Development Goals) ตามที่องค์การสหประชาชาติและชาติสมาชิกกว่า 193 ประเทศ
ร่วมกันกำ�หนด เพื่อเป็นการยกระดับสู่รายงานเพิ่มพูนความยั่งยืน (Enhanced Sustainability Report) สำ�หรับสื่อสารกับผู้มีส่วนได้
เสียและสังคมในวงกว้าง โดยสามารถแสดงให้เห็นความเชือ่ มโยงของข้อมูลการดำ�เนินงานที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนข้อที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ประเด็นความยั่งยืน

ตัวชี้วัด เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลเชิงเศรษฐกิจ

EC1

บทบาทในตลาด

EC5

ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ EC7
EC8

การจ้างงาน

LA1
LA2
LA3
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ประเด็นความยั่งยืน
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ตัวชี้วัด เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

LA5
LA6

สุขภาพและความปลอดภัย
ลูกค้า

PR1

ความพึงพอใจลูกค้า

PR5

วัสดุ

EN1

พลังงาน

EN3
EN5
EN6

นํ้า

EN8
EN10

มลอากาศ

EN19

ประเด็นความยั่งยืน

ตัวชี้วัด เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

นํ้าที่ผ่านการใช้งาน
และผลพลอยได้จาก
กระบวนการผลิตนํ้าตาล

EN22
EN23

ผลิตภัณฑ์และบริการ

EN27

การขนส่ง

EN30

ภาพรวม

EN31

29

การสอบถามข้อมูล
หากมี ข้ อ สงสั ย หรื อ ข้ อ แนะนำ � เพิ่ ม เติ ม กรุ ณาติ ด ต่ อ ด้ า นบริ ห ารองค์ ก รเพื่ อ ความยั่ ง ยื น บริ ษั ท นํ้ า ตาลมิ ต รผล
จำ�กัด 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 3 สุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพ 10110 โทร.+662794 1000 ต่อ 651 คณะทำ�งานความยั่งยืน
ของกลุ่มมิตรผล
เนื่องจากกลุ่มมิตรผลมุ่งมั่นในการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรระดับโลก (World Class Organization) ซึ่งการจัดทำ�รายงาน
ความยัง่ ยืนเป็นส่วนสำ�คัญส่วนหนึง่ ในแผนงานพัฒนาองค์กรสูก่ ารเป็นบริษทั ชัน้ นำ�ระดับโลกซึง่ กำ�หนดให้ด�ำ เนินธุรกิจบนพืน้ ฐาน
ของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
สายงานองค์กรสัมพันธ์และบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืนจึงได้รับมอบหมายให้จัดทำ�รายงานรายงานแห่งความยั่งยืน
(Sustainability Report) โดยยึดตามกรอบแนวทางการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ G4 ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล กลุม่ มิตรผล จึงได้ท�ำ การจัดตัง้ คณะทำ�งานความยัง่ ยืนของกลุม่ มิตรผล ซึง่ ครอบคลุมทุกส่วนธุรกิจ อันประกอบด้วย
ตัวแทนจากทุกๆ หน่วยงาน
โดยคณะทำ�งานมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำ�หนดหลักการคัดเลือกประเด็นสาระสำ�คัญพร้อมขอบเขต
ผลกระทบตามขั้นตอนหลักการที่ GRI กำ�หนด รวมถึงการให้ความร่วมมือสนับสนุนในการจัดเตรียม ติดตามและรวบรวมข้อมูล
ที่จำ�เป็นต่อการรายงานในแต่ละประเด็นที่มีสาระสำ�คัญ และตัวบ่งชี้การดำ�เนินงานตามกรอบรายงานสากล
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การพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ่มมิตรผล
ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี กลุ่มมิตรผลดำ�เนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาของการดำ�เนินธุรกิจที่เน้นความยั่งยืน (Sustainable
Development) ผ่านการวางกรอบโครงสร้างการดำ�เนินงานที่โปร่งใสมีจรรยาบรรณให้ความเป็นธรรมและคำ�นึงถึงประโยชน์ของ
ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง คู่ค้า ลูกค้า ผู้บริโภค และที่สำ�คัญกลุ่มมิตรผลให้ความสำ�คัญต่อการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยเชื่อว่าการดำ�เนินธุรกิจในลักษณะดังกล่าวเป็นหนทางที่จะนำ�ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ในสังคมโลกภายใต้คำ�กล่าวที่ว่า “สร้างคุณค่า สร้างอนาคต”

วิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน

“เป็นองค์กร ต้นแบบ ที่ดำ�เนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”
พันธกิจด้านความยั่งยืน
¬
¬
¬
¬

• สร้างวิถที างใหม่ๆ ในการดำ�เนินธุรกิจควบคูก่ บั การพัฒนาชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม บนพืน้ ฐานของค่านิยมองค์กร
และจริยธรรมอันดีงานของสังคม
• ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี รวมทั้งกระบวนการจัดการเพื่อผลิต จำ�หน่ายสินค้าและบริการ
ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยความเป็นธรรม
• สร้างโอกาสในการพัฒนาอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนผ่านกิจกรรม CSR ในรูปแบบต่างๆ
• พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ใส่ใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นโยบายเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มมิตรผล
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างธุรกิจให้มีความยั่งยืน กลุ่มมิตรผลได้ตระหนักถึงการที่จะต้องรวมกระบวนการทางธุรกิจให้
เข้ากับแนวปฏิบัติเพื่อความยั่งยืน ทั้งนี้นโยบายเพื่อความยั่งยืนขององค์กรได้รวมแนวทางของการดำ�เนินงานสำ�หรับผู้บริหาร
และพนักงานดังต่อไปนี้

• วินิจฉัยกระบวนการ และขั้นตอนการทำ�งานของการดำ�เนินธุรกิจ ให้อยู่ภายใต้ปรัชญาองค์กรและธรรมภิบาล
• มุ่งมั่นในการดำ�เนินการและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปลูกอ้อย และการผลิตนํ้าตาล เป็นไปตามมาตรฐาน
•
•
•
•
•

การผลิต บองซูโคร (Bonsucro Production Standard) รวมทั้ง เป็นไปตามห่วงโซ่ของการครอบครองสินค้า บองซูโคร
(Bonsucro Chain of Custody Standard)
ส่งเสริมและสนับสนุน การนำ�เทคโนโลยี และการมีการวิจยั และพัฒนา พร้อมๆไปกับการบริหารกระบวนการผลิต และ
การกระจายสินค้า เพื่อให้มั่นใจถึงความสามารถในการส่งมอบสินค้าและบริการ ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
สร้างงาน และโอกาสในการพัฒนาอาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชุมชนท้องถิ่น ผ่านการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมกรรมต่างๆ ขององค์กร
เคารพสิทธิของปัจเจกชน และดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นพนักงานในระดับใด
มุ่งมั่นที่จะยกระดับความรู้ และความสามารถของพนักงาน เพื่อทำ�ให้พนักงานเหล่านั้นสามารถทำ�งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ให้ความสนใจต่อการพัฒนาสวัสดิการความเป็นอยู่ ของชุมชน และความยั่งยืนของสังคม และสิ่งแวดล้อม
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กลยุทธ์ความยั่งยืนของกลุ่มมิตรผล (Sustainability Strategy)
คำ�จำ�กัดความเกี่ยวกับความยั่งยืนของมิตรผล มีพื้นฐานจากวัฒนธรรมองค์กรหลัก และปรัชญาการดำ�เนินธุรกิจของ
มิตรผลคือ การร่วมอยู่ร่วมเจริญ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจหลักของกลุ่มมิตรผล ที่มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคม และเป็นมิตรสิง่ แวดล้อม ขยายผลไปสูก่ ารใส่ใจในความเป็นอยูแ่ ละความปลอดภัยของพนักงาน เกษตรกร
ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจากการดำ�เนินกิจการ เพื่อสร้างสังคม สิ่งแวดล้อม และองค์กรที่ยั่งยืน ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับหลักการและเป้าหมายของ UN Sustainable Development Goals (SDGs)

เลือกลงทุนและ
พัฒนาธุรกิจ
ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

ความมุ่งมั่น
ในการพัฒนา
ชุมชน
และสังคม

ความมุ่งมั่น
ในการดูแล
รักษา
สิ่งแวดล้อม

ใส่ใจอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
ของพนักงาน

จากปรัชญา “ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ” ที่มุ่งพัฒนาเกษตรกรชาวไร่ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มาอย่างต่อเนื่อง
จนสามารถกลั่นกรองออกมาเป็นรูปแบบการพัฒนา “มิตรผลโมเดล” ซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบของการพัฒนาการเพิ่มผลผลิต
ในไร่อ้อยอย่างยั่งยืน 4 ประการ คือ
1) การปลูกอ้อยให้ได้ผลผลิตสูงจะต้องมีมาตรฐานการจัดการที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น ดินต้องมีความอุดมสมบูรณ์
มีนาํ้ เพียงพอ พันธุอ์ อ้ ยมีคณ
ุ ภาพ ปลูกและเก็บเกีย่ วอ้อยในช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม และควบคุมการระบาดของโรคแมลง
2) การดำ�เนินงานต้องเกิดจากการ “ร่วมคิด ร่วมทำ�” ระหว่างชาวไร่ กลุ่มมิตรผล และหน่วยงานราชการ เช่น การให้
ความรู้ในการทำ�ไร่อ้อยอย่างถูกต้อง การลดภาษีเงินกู้ การจัดการหาแหล่งนํ้าในชุมชน และการจัดหาพันธุ์อ้อย
3) การบริหารต้นทุนอย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะการวางแผนและควบคุมงานในทุกขั้นตอนการรวมกลุ่มประมูลงาน เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายตั้งแต่การปรับปรุงดินเตรียมดิน ปลูก ดูแลรักษา จนถึงการเก็บเกี่ยว
4) การจัดการไร่อ้อยต้องคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมเช่น การลดการใช้สารเคมี การตัดอ้อยสด
และลดการเผาใบอ้อย

การดำ�เนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สำ�คัญในปี 2558
บนเส้นทางสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมนํ้าตาลและชีวพลังงานกว่า 60 ปี บริษัทฯ เน้นการบริหารธุรกิจโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล ทัง้ ยังให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาบุคลากร และระบบงานทีไ่ ด้มาตรฐานสากล อีกทัง้ สร้างสรรค์ความเป็น “องค์กร
แห่งความสุข” ควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการให้ความใส่ใจต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน ชาวไร่และพนักงาน
ส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดจนกำ�หนดวิธีการจัดการและการดำ�เนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ริเริ่มนำ�มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรแบบยั่งยืนที่สำ�คัญในอุตสาหกรรมอ้อย คือ มาตรฐาน
BONSUCRO ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของกลุ่มนักวิชาการ ชาวไร่อ้อย และภาคเอกชน เพื่อเป็นมาตรฐานการผลิตอ้อย
ที่บูรณาการเรื่องความยั่งยืนทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมการปฏิบัติดำ�เนินงานเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบ
ที่ดิน ระยะก่อนปลูกอ้อย ช่วงเริ่มปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยวผลผลิต ในปัจจุบันบริษัทฯ ริเริ่มปรับปรุงการผลิตให้
เป็นไปตามมาตรฐาน BONSUCRO ในเขตพื้นที่ไร่ของบริษัทฯ เป็นจำ�นวนกว่า 12,000 ไร่ และคาดว่าจะสามารถผลิตนํ้าตาลได้
7,600 ตัน โดยแผนการดำ�เนินงานในปี 2563 บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถนำ�มาตรฐานดังกล่าวมาปรับใช้ในการผลิตอ้อย
เป็นจำ�นวนกว่า 570,000 ไร่
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กลุ่มมิตรผลคว้ารางวัล “BONSUCRO SUSTAINABILITY AWARD 2015
กลุ่มมิตรผลคว้ารางวัล “BONSUCRO SUSTAINABILITY AWARD 2015” ในงาน Bonsucro
Annual Dinner & Bonsucro Awards Ceremony ณ ประเทศบราซิล จากผลงานโครงการรณรงค์ลด
การเผาอ้อย และการส่งเสริมเกษตรกรชาวไร่อ้อยนำ�ระบบ “มิตรผล โมเดิร์นฟาร์ม” ประยุกต์ ใช้ ในการ
บริหารจัดการไร่ออ้ ย จากผลผลิตในทำ�ไร่แบบดัง้ เดิมอ้อยเฉลีย่ ของประเทศ 10.88 ตันต่อไร่ เมือ่ นำ�ระบบฯ
มาปรับใช้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตได้เป็น 20 ตัน/ไร่
โดยรางวัลดังกล่าวผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒแิ ละผูเ้ ชีย่ วชาญจากหลาย
ภาคส่วน อาทิ ประธานกรรมการและกรรมการ Bonsucro โรงงานนํ้าตาล ตัวแทนเกษตรกรชาวไร่
องค์กรอิสระทางสังคม ตัวแทนผู้ประกอบการ อาทิ Pepsi, Coca-Cola, Nestle เป็นต้น

เพื่อให้เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถขยายและครอบคลุมทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานที่สำ�คัญ บริษัทฯ จึงกำ�หนด
ข้อตกลงด้านคุณธรรมของผู้ค้ากลุ่มมิตรผล เพื่อให้ผู้ค้าที่สำ�คัญและเกี่ยวข้องนำ�ข้อตกลงดังกล่าวไปปรับใช้ เพื่อยกระดับเรื่อง
ความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในมิติชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
“ข้อตกลงด้านคุณธรรมของผู้ค้ากลุ่มมิตรผล” ได้กำ�หนดขึ้น โดยพิจารณาเนื้อหาและขอบเขตให้อยู่ภายใต้ข้อกำ�หนด
ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ผู้ค้าของกลุ่มมิตรผลมีการดำ�เนินงานอย่างมีจริยธรรม การเคารพสิทธิ
มนุษยชน การดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงการให้ความสำ�คัญต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน ดังนี้
1. ด้านจริยธรรมธุรกิจ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ การรักษาความลับ การมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
2. ด้านสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย อิสรภาพของแรงงาน การใช้แรงงานเด็ก ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ เวลาทำ�งาน
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม การเลิกจ้าง ด้านมนุษยธรรม เสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์
3. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประกอบด้วย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน การเตรียม
ความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน อาชีวอนามัย การบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำ�งาน
4. ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การจัดการสิ่งแวดล้อมตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์และบริการ
ของเสียและของเสียอันตราย มลพิษทางนํ้า มลพิษทางอากาศและก๊าซเรือนกระจก และดินปนเปื้อนและนํ้าใต้ดิน
นอกจากนี้ ผูค้ า้ ทีไ่ ด้อา่ น “ข้อตกลงด้านคุณธรรมของผูค้ า้ กลุม่ มิตรผล” จำ�เป็นต้องทำ�ความเข้าใจและรับทราบ จำ�เป็นต้อง
ใส่ข้อมูลรายละเอียด ทั้งชื่อบริษัทผู้ค้า ชื่อ ตำ�แหน่ง ลายเซ็น วันที่ลงนาม เป็นต้น
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การพัฒนาธุรกิจกลุ่มมิตรผล

การดำ�เนินกิจการที่สำ�คัญในรอบปี
• ตารางผลเชิงเศรษฐกิจปี 2558
การพัฒนาชาวไร่อ้อย และชุมชนอย่างยั่งยืน
• ด้านการยกระดับประสิทธิภาพการผลิต
		 • ระบบการจัดการเกษตรคู่สัญญาที่เป็นธรรมของกลุ่มมิตรผล
		 • การบริหารจัดการไร่อ้อยแบบใหม่ (Mitr Phol ModernFarm)
		 • การพัฒนาระบบชลประทาน
• ด้านคุณภาพชีวิตเกษตรกรและชุมชน
		 • โครงการพัฒนาชุมชน
		 • โครงการชุมชนเข้มแข็งด้วยแรงผู้พิการ
		 • กิจกรรมเพื่อเยาวชน
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การพัฒนาธุรกิจกลุ่มธุรกิจนํ้าตาล
กลุ่ ม มิ ต รผล ให้ ค วามสำ � คั ญ ต่ อ การยกระดั บ และพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศ เพื่ อ ให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย สำ � คั ญ
ที่เกี่ยวข้องเกิดความอยู่ดีกินดีบนพื้นฐานของการกระจายรายได้ที่ทั่วถึงและเป็นธรรม ตั้งแต่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน จนถึงเกษตรกร
อันนำ�ไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจมหภาคของทั้งประเทศ โดยแบ่งออกเป็นภาคส่วนธุรกิจ คือ กลุ่มมิตรผล และภาคประชาชน
คือ กลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อย จากการดำ�เนินงานดังกล่าวเป็นสิ่งสะท้อนที่สำ�คัญต่อพื้นฐานแนวคิดการดำ�เนินธุรกิจ “ร่วมอยู่
ร่วมเจริญ” กว่า 60 ปี โดยในปี 2558 ที่ผ่านมากลุ่มธุรกิจนํ้าตาลได้ดำ�เนินการในด้านเศรษฐกิจที่สำ�คัญ ดังนี้

การดำ�เนินกิจการนํ้าตาลที่สำ�คัญในรอบปี
•

การดำ�เนินธุรกิจที่สำ�คัญในปี 58

การพัฒนาชาวไร่อ้อย และชุมชนอย่างยั่งยืน

• ด้านการยกระดับประสิทธิภาพการผลิต
		• โครงการระบบการจัดการเกษตรคู่สัญญาที่เป็นธรรมของกลุ่มมิตรผล (Fair Contract Farming)
• โครงการทำ�ไร่อ้อยสมัยใหม่ (Mitr Phol ModernFarm)
• การพัฒนาระบบชลประทานกลุ่มนํ้าตาลมิตรผล
• ด้านคุณภาพชีวิตเกษตรกรและชุมชน
• โครงการตำ�บลมิตรผลร่วมพัฒนา
• โครงการชุมชนเข้มแข็งด้วยแรงผู้พิการ
• กิจกรรมเพื่อเยาวชน

ตารางผลเชิงเศรษฐกิจ
รายละเอียด
มูลค่าเศรษฐกิจทางตรง (Direct economic value generated)
• รายได้ (Revenues)
การกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง (Direct economic value distributed)
• ต้นทุนการดำ�เนินงาน (Operating costs) ประกอบด้วย
		 • ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
(Employee wages, benefits and other expenses)
		 • เงินที่ชำ�ระแก่รัฐ (Payments to government)
		 • การลงทุนในชุมชน (Community Investment)
		 • เงินที่ชำ�ระแก่เจ้าของเงินทุน (Payments to providers of capital)
มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม (Economic value retained)
หมายเหตุ : ตารางแสดงภาพรวมผลเชิงเศรษฐกิจของกลุ่มธุรกิจนํ้าตาล ซึ่งประกอบด้วย 6 โรงงานนํ้าตาล
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จำ�นวน (ล้านบาท)
53,246.00
49,491.00
48,871.66
598.24
21.10
934.00
2,821.00

การพัฒนาเกษตรกร และชุมชนอย่างยั่งยืน
จากการที่กลุ่มมิตรผลได้ดำ�เนินงานร่วมกับเกษตรชาวไร่อ้อยและชุมชนบนพื้นฐานแนวคิด “ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ” เพื่อ
ความยั่งยืนกว่า 60 ปี ผ่านการสร้างงานสร้างอาชีพให้ชาวไร่อ้อย และชุมชนเพื่อความมั่งคั่งและยั่งยืน
ด้านความมั่งคั่งนั้น กลุ่มมิตรผลได้ให้ความสำ�คัญในเรื่องประสิทธิภาพการผลิต (Productivity) ต่อชาวไร่อ้อย จึงริเริ่ม
โครงการเพื่ อ พั ฒ นาผลผลิ ต และเพิ่ ม พู น ผลกำ � ไรให้ กั บ ชาวไร่ อ้ อ ย โดยเริ่ ม ต้ นจากโครงการหมู่ บ้ า นเพิ่ ม ผลผลิ ต ตั้ ง แต่ ปี
พ.ศ. 2545 ตั้งแต่การให้ความรู้ในการทำ�ไร่อ้อย บริการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต และเงินทุนให้กับ
เกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยเกิดความชำ�นาญในการประกอบอาชีพการทำ�ไร่อ้อยจนสามารถยึดถือเป็น
อาชีพหลักตลอดจนสืบทอดไปยังรุ่นต่อไป
ด้านความยั่งยืน กลุ่มมิตรผลได้เติมเต็มในมิติพัฒนาอื่นๆ แก่ชาวไร่ และชุมชนใกล้เคียงโรงงาน นอกเหนือจากการ
เสริมเรื่องประสิทธิภาพการผลิต ผ่านโครงการตำ�บลมิตรผลร่วมพัฒนาโดยดำ�เนินงานที่สำ�คัญเช่น การพัฒนาไร่นาสวนผสม
การพัฒนาสาธารณสุข การพัฒนาองค์ความรู้ และอื่นๆ จนในปัจจุบัน กลุ่มมิตรผล สามารถยกระดับเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็น
ชุมชนที่เข็มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ ได้อย่างมั่นคง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
1 ครัวเรือนต้นแบบ
• รู้จักตนเอง
• ปรับกระบวนทัศน์
• สร้างคนต้นแบบ
• ขยายผลกลุ่มกิจกรรม
2 องค์ความรู้ชุมชน
• พัฒนาฐานเรียนรู้
• พัฒนาศูนย์เรียนรู้ระดับตำ�บล
• เคลื่อนไหวความรู้สู่นโยบายท้องถิ่น
3 องค์กรชุมชน
• พัฒนาศักยภาพแกนนำ�
• จัดตั้งคณะกรรมการตำ�บลมิตรผลร่วมพัฒนา
• ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4 เครือข่ายร่วมพัฒนา
• เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายร่วมพัฒนา
• สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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รูปแบบการดำ�เนินงาน เพื่อพัฒนาผลผลิตและกำ�ไรแก่ชาวไร่
ระยะที่

1

การส่งเสริมเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตอ้อยเพื่อลดปัญหาการผลิตแก่เกษตรกรที่ขาดความรู้
การบริหารจัดการ และเครื่องมืออุปกรณ์ที่เหมาะสม ด้วยการส่งเสริมเทคโนโลยี
เพิ่มผลผลิตอ้อยเฉพาะด้าน

ระยะที่

2

การบริหารจัดการระบบชลประทานและการใช้นํ้าในไร่อ้อยเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนนํ้า
และขาดประสิทธิภาพในการใช้นํ้า ด้วยการสร้างการบริหารจัดการระบบชลประทานและ
การใช้นํ้าในไร่อ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะที่

การบริหารจัดการในไร่อ้อยเพื่อสร้างประสิทธิภาพ และผลผลิตสูงสุดของไร่อ้อย
ด้วยการบริการจัดการแบบองค์รวม ด้วยเทคโนโลยีแบบผสมผสาน ตั้งแต่การเตรียมดิน
การปลูกอ้อย การให้นํ้า การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว

3

การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาด้านสังคมด้วยการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชนเกษตรกรชาวไร่อ้อย โดยมีรายละเอียดการดำ�เนินงาน
ในขับเคลื่อนพัฒนาชุมชน 11 ขั้นตอน ดังนี้

ระยะที่

4

การขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 11 ขั้นตอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เตรียมนักพัฒนาชุมชน
คัดเลือกผู้นำ�ชุมชน
พัฒนาผู้นำ�ชุมชน
ศึกษาวิเคราะห์ชุมชน
สรุปข้อมูลและเตรียมคืนข้อมูลแก่ชุมชน
คืนข้อมูลชุมชน

7.
8.
9.
10.
11.

วิเคราะห์ SWOT
จัดทำ�แผนพัฒนาชุมชน
ประชามติแผนพัฒนาชุมชน
ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน
สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน

หลังจากที่อ้อยทั้งหมดได้นำ�ไปผลิตเป็นนํ้าตาลประเภทต่างๆ ซึ่งส่งออกไปขายทั้งใน และต่างประเทศ โดยผ่านระบบการ
แบ่งปันผลประโยชน์คิดเป็นอัตราส่วนผลประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ เทียบกับกลุ่มนํ้าตาลมิตรผลได้รับ เป็น 70:30 โดยสามารถ
คิดเป็นจำ�นวนเงินมูลค่าตามที่แต่ละโรงงานรับซื้อผลผลิตอ้อยจากเกษตรกรในปี 2558 ดังนี้

3,179

3,859

MPPK

MPKS

4,513

4,438

MPPV

MPDC

2,827

MPPL

(20,364)

1,544

MPSB

ปริมาณอ้อยรับซื้อ (พันตัน)
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3,393

4,305

MPPK

MPKS

4,752

4,256

MPPV

MPDC

2,945

MPPL

(21,190)

1,537

MPSB

มูลค่ารับซื้อรวม (ล้านบาท)

จากมูลค่ารับซือ้ ผลผลิตอ้อยรวมทุกโรงงานนํา้ ตาลในปี 2558 คิดเป็นมูลค่าการรับซือ้ อ้อยจากเกษตรกรกว่า 21,000 ล้านบาท
ซึ่ ง ถื อ เป็ น เม็ ด เงิ น ที่ เ ข้ า ไปหมุ น เวี ย นโดยตรงในระบบเศรษฐกิ จ ฐานราก รวมถึ ง การช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น เกษตรกร
ในด้านต่างๆ ตามรายละเอียด

ด้านการยกระดับประสิทธิภาพการผลิต
โครงการ ระบบการจัดการเกษตรคู่สัญญาที่เป็นธรรมของกลุ่มมิตรผล (Fair Contract Farming)

ทีผ่ า่ นมาปัญหาสำ�คัญหนึง่ ทีเ่ กษตรกรชาวไร่ออ้ ยพบก็คอื การผันผวนของราคาสินค้าเกษตร โดยเฉพาะอ้อย ทำ�ให้เกษตรกร
มิสามารถคาดการณ์รายได้ล่วงหน้าอันนำ�มาซึ่งการวางแผนการผลิตที่ขาดประสิทธิภาพ เครื่องมือหนึ่งที่เป็นที่นิยมในแวดวง
ธุรกิจการเกษตรคือ ระบบการจัดการเกษตรแบบพันธสัญญา ซึ่งสามารถช่วยให้เกษตรกรสามารถตกลงกับคู่ค้าในการกำ�หนด
ราคาสินค้าเกษตรกร และปริมาณรับซื้อที่แน่นอน โดยผลกระทบที่ตามมานั้นมักจะเป็นลักษณะการเอาเปรียบจากคู่ค้า ซึ่งก่อ
ให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อเกษตรกร
กลุ่มนํ้าตาลมิตรผล จึงพัฒนาระบบจัดการเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม นอกเหนือจากสัญญารับรองการรับซื้อผลผลิต
ในราคาอ้อย และปริมาณอ้อยตามที่ตกลงระหว่างกันแล้วนั้น สัญญาดังกล่าวยังเปรียบเสมือนความผูกพันร่วมกันระหว่าง
กลุ่มนํ้าตาลมิตรผล และเกษตรคู่สัญญาจำ�นวนกว่า 30,500 ราย ในการร่วมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การรับซื้อผลผลิต
ทีแ่ น่นอน รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนทีส่ �ำ คัญในด้านอืน่ ๆ เช่น การสนับสนุนเงินส่งเสริม การจัดหาปัจจัยการผลิต การให้ความรู้
การเพิ่มทักษะและประสบการณ์ ซึ่งมีรายละเอียดที่สำ�คัญ ดังต่อไปนี้

162

168

3,996

8,534

117

159

3,140

1,660

30

4,225

MPPK

MPKS

MPPV

124

MPPL

MPPK

MPDC

(760)
ราย

MPKS

MPPV

MPSB

MPPL

เกษตรกรขนาดใหญ่

MPDC

(23,062)
ราย

2,047
MPSB

เกษตรกรขนาดเล็ก

1,289

2,424

1,196

586

MPPK

MPKS

MPPV

495

MPPL

MPDC

(6,211)
ราย

221

MPSB

เกษตรกรขนาดกลาง

(30,537)
ราย
1. การสนับสนุนเงินส่งเสริม (Sources of funds)

• การคัดเลือกเกษตรกรคู่สัญญาโดยมีเกณฑ์ ดังนี้

• เกษตรกรมีที่ดินเป็นของตนเอง หรือที่ดินเช่าบางส่วน โดยเป็นพื้นที่มีความเหมาะสมสำ�หรับ
ปลูกอ้อย
• การคมนาคมสะดวก โดยมีพื้นที่ปลูกอ้อยอยู่ห่างจากบริษัทฯ ระยะทางไม่เกิน 50 - 80 กิโลเมตร
• เกษตรกรมีแรงงานในครอบครัวเพียงพอสำ�หรับการทำ�ไร่อ้อย
• เกษตรกรมีความตั้งใจในการทำ�ไร่อ้อยและน่าเชื่อถือ
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• การตรวจสอบพื้นที่
•
•

• การระบุพิกัดพื้นที่แปลงปลูก และการตรวจสอบพื้นที่ปลูกอ้อยของชาวไร่ เพื่อประเมินความ
เหมาะสมของพืน้ ทีใ่ นด้านต่างๆ สำ�หรับปลูกอ้อย เช่น ทำ�เล ทีต่ งั้ ลักษณะดินการระบายนํา้ และ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยเครื่อง GPS หรือ Tablet
การประเมินและดำ�เนินการเอกสารฯ
• ในกรณีที่เกษตรกรมีความประสงค์ขอรับการส่งเสริมทางด้านการเงินจากบริษัท จำ�เป็นต้องมี
การเตรียมหลักทรัพย์คํ้าประกัน เพื่อประกอบหลักฐานการขอรับการส่งเสริมทางการเงิน หรือ
ถ้าเป็นเกษตรรายเล็กทีข่ าดหลักทรัพย์คาํ้ ประกัน ทางบริษทั ฯ จัดระบบกลุม่ คํา้ ประกันเพือ่ ขอรับ
การส่งเสริมทางด้านการเงินต่อไป
การจ่ายเงินส่งเสริม
• การพิจารณาวงเงินในการจ่ายส่งเสริม โดยพิจารณาตามประเภทของพื้นที่ปลูกอ้อยแบ่งเป็น
อ้อยปลูก อัตรา 5,600 บาท/ไร่ และอ้อยตอ อัตรา 3,000 บาท/ไร่
• การจ่ายส่งเสริมเน้นจ่ายตรงช่วงเวลาการจัดการในไร่อ้อยอย่างทันเวลา
• การชำ�ระเงินคืนบริษัทฯ จะใช้วิธีหักคืนในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตตามงวดการส่งอ้อย

2. การจัดหาปัจจัยการผลิต (Material Support)

• การสนับสนุนเงินสินเชื่อ เช่น ค่าไถเตรียมดิน ค่าปลูกอ้อย ค่าจ้างแรงงานผ่านผู้รับเหมาหรือจ่าย
ในรูปแบบเงินบำ�รุง เป็นต้น
• การสนับสนุนพันธุ์อ้อยที่มีประสิทธิภาพ
• ปัจจัยการผลิตอื่นๆ เช่น ปุ๋ย สารเคมีกำ�จัดวัชพืช อุปกรณ์การเกษตร เป็นต้น

3. การให้ความรู้ (Knowledge)

• การจัดทำ�เอกสารเผยแพร่ รวมถึงการจัดอบรมให้ความรู้
• การอบรมให้ความรู้เกษตรกรคู่สัญญาในการจัดการไร่อ้อย โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเข้าไปให้
คำ�แนะนำ�  รวมทั้งตั้งจุดประสานงานในพื้นที่เพื่ออำ�นวยความสะดวกบริการเกษตรกรในพื้นที่ร่วม
98 จุด และมีพนักงานด้านส่งเสริมชาวไร่ร่วมจำ�นวน 500 ราย

4. การพัฒนาทักษะ และประสบการณ์ (Skills)

• การจัดทัศนะศึกษาดูงานผู้ประสบผลสำ�เร็จทั้งในประเทศและต่างประเทศในเรื่องการจัดการ
ไร่อ้อยสมัยใหม่ รวมทั้งโครงการพัฒนาแผนธุรกิจร่วมกับชาวไร่ทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่

5. การรับซื้อผลผลิต (Procurement)

• การรับซื้อผลผลิตอ้อยของเกษตรกร โดยเกษตรกรสามารถส่งอ้อยได้ที่โรงงานและสถานีขนถ่าย
•
•

ที่ใกล้พื้นที่ปลูกอ้อย จำ�นวนกว่า 142 สถานี โดยในอนาคตภายในปีการผลิตอ้อย 2560/2561
จะเพิ่มจำ�นวนสถานีขนถ่ายเป็น 169 สถานี
การซือ้ ขายอ้อยตามปริมาณของนํา้ ตาลซูโครสทีม่ อี ยูใ่ นอ้อยจำ�นวนหนึง่ ซึง่ สามารถสกัดออกมาได้
ในรูปของนํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยโรงงานที่มีมาตรฐาน หรือ C.C.S.(Commercial Cane Sugar)
ภายใต้ พ.ร.บ.อ้อยและนํ้าตาลทราย
กระบวนการรับซื้อจะกำ�หนดให้มีหน่วยงานตัวแทน 3 ส่วน ได้แก่ โรงงาน ราชการ สมาคม
ชาวไร่ ร่วมตรวจสอบการรับซื้อให้ดำ�เนินการอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

การบริหารจัดการไร่อ้อยแบบใหม่ Mitr Phol ModernFarm

จากการที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยบางพื้นที่ยังขาดความรู้และความเข้าใจในการบริหารจัดการไร่อ้อยที่มีประสิทธิภาพ
ในปี 2549 กลุ่มมิตรผลได้ริเริ่ม “โครงการ ModernFarm” เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาการเพิ่มผลผลิตในไร่อ้อยอย่างยั่งยืน
ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการใช้รถตัดอ้อยเข้ามาทดแทนแรงงานตัดอ้อยซึ่งมีแนวโน้มจำ�นวนลดลง การปรับทิศทางแนวร่อง
ปลูกอ้อยให้เป็นแนวเดียวกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้รถตัด การดูแลมลภาวะโดยเน้นการลดการนำ�เข้าอ้อยไฟไหม้
รวมถึงการสนับสนุนรับซื้ออ้อยสด เป็นต้น
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โดยในปี 2558 กลุม่ มิตรผล ได้พฒ
ั นาองค์ความรูใ้ นการบริหารจัดการเกษตรกรรมการปลูกอ้อย (Farm Design) แก่เกษตรกร
โดยเน้นการจัดสรรพื้นที่การเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนี้

12%

5%
8%

พื้นที่เกษตรกรรมรอง
(พืชรอง/ไม้ผล/พืชผัก/เลี้ยงสัตว์)

สระเก็บกักนํ้า

ถนนหลัก รอง จุดรวมอ้อย
ถนนลำ�เลียงหลัก/รอง

75%
พื้นที่ปลูกพืชหลัก

การคาดการณ์ผลลัพธ์จากการดำ�เนินงานตามแนวคิดมิตรผล Mitr Phol ModernFarm

20 ไร่

การจัดรูปแปลงชาวไร่ขนาดเล็ก
พื้นที่ประมาณ 20 ไร่

1. สร้างแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร (200 ลบ.ม/ไร่) 0.5 ไร่
2. ที่อยู่อาศัย, นาข้าว, พืชผักสวนครัว, ไม้ผล 3 ไร่
3. พื้นทีป่ ลูกอ้อย/ระยะร่อง 1.65 ม./จัดทิศทางร่องอ้อย  
16.5 ไร่
4. ต้นทุนปลูกอ้อย 800 บาท/ตัน
5. ที่มารายได้ของครอบครัว กำ�ไรจากอ้อย (15 ตัน/ไร่)  
75,600 บาท พืชผักสวนครัว, นาข้าว 100,000 บาท
6. เฉลี่ยรายได้ (บาท/เดือน) 14,633 บาท
7. เป้าหมายการเติบโตของชาวไร่ (20% ต่อปี)
8. การเพิ่มผลผลิตอ้อยเพิ่มอีก 3 ตัน/ไร่

100 ไร่

การจัดรูปแปลงชาวไร่ขนาดกลาง
พื้นที่ประมาณ 100 ไร่

1. สร้างแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร (200 ลบ.ม/ไร่) 3 ไร่
2. ที่อยู่อาศัย, นาข้าว, พืชผักสวนครัว, ไม้ผล 4 ไร่
3. พื้นทีป่ ลูกอ้อย/ระยะร่อง 1.65 ม./จัดทิศทางร่องอ้อย  
93 ไร่
4. ต้นทุนปลูกอ้อย 800 บาท/ตัน
5. ที่มารายได้ของครอบครัว กำ�ไรจากอ้อย (15 ตัน/ไร่)  
368,550 บาท พืชผักสวนครัว, นาข้าว 150,000 บาท
6. เฉลี่ยรายได้ (บาท/เดือน) 43,213 บาท
7. เป้าหมายการเติบโตของชาวไร่ (20% ต่อปี)
8. การเพิ่มผลผลิตอ้อยเพิ่มอีก 3 ตัน/ไร่

การพัฒนาระบบชลประทาน

ในการปลูกอ้อยให้เกิดประสิทธิภาพ หัวใจหลัก คือ การบริหารจัดการทรัพยากรนํา้ ให้เพียงพออย่างต่อเนือ่ งภายใต้ปญ
ั หา
ความไม่แน่นอนของปริมาณนํ้าฝนที่ตกในพื้นที่ ปัญหาภัยแล้งที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น เกษตรกรจึงจำ�เป็นต้องมีแนวทาง
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าที่เหมาะสม ตั้งแต่ปี 2549 กลุ่มมิตรผลจึงได้ริเริ่มโครงการจัดสร้างและส่งเสริมระบบชลประทาน
ในพื้นที่ปลูกอ้อยด้วยความร่วมมือกับคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำ�นักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย เพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้มีแหล่งนํ้าเพื่อใช้ในการเกษตร และลดความเสี่ยง
เนื่องจากฝนแล้ง ซึ่งตั้งเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 60 ของพื้นที่ส่งเสริมที่จะพัฒนาเป็นพื้นที่ชลประทาน
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1,900,000ไร่

ผลลั พ ธ์ ข องการดำ � เนิ นงานในปี 2558 สามารถดำ � เนิ นการ
ครอบคลุมพืน้ ที่ 38,000 ไร่ ให้มรี ะบบชลประทานเทียบกับพืน้ ทีส่ ง่ เสริม
พัฒนาทั้งหมด 1,900,000 ไร่ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2 ของพื้นที่ส่งเสริม
พั ฒ นาเป็ น พื้ นที่ ช ลประทาน โดยกลุ่ ม นํ้ า ตาลมิ ต รผลได้ ส นั บ สนุ น
องค์ความรู้ เงินทุน และเป็นที่ปรึกษาในการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้นํ้าเพื่อให้
ชุ ม ชนมี แหล่ ง นํ้ า เพาะปลู ก ที่ เพี ย งพอและสามารถพึ่ ง พาตนเองได้
การส่งเสริมและให้ความรู้กับชุมชนเกษตรกรมีสองประเด็นสำ�คัญ
คือ การจัดให้มีแหล่งนํ้าเพื่อการเพาะปลูก เช่น การสร้างสระพักนํ้า
การขุดเจาะบ่อบาดาล สถานีสบู นํา้ การต่อท่อเข้าสูพ่ นื้ ทีเ่ กษตร เป็นต้น
และวิธีการให้นํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบนํ้าหยด การให้นํ้า
ด้วย Center Pivot เป็นต้น

38,000ไร่
คิดเป็นการเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

9.88

ตันต่อไร่

ในปี 2558 จากการพัฒนาระบบชลประทานกลุ่มนํ้าตาลมิตรผล
อย่างต่อเนื่อง สามารถเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
จากเดิม 8 ตันต่อไร่เป็น 17.88 ตันต่อไร่

หรือเทียบเป็นเพิ่มขึ้น

123.%
และสามารถลดต้นทุนในไร่ประมาณ

567
679

รวมลดรายจ่ายได้ทั้งหมด

1,246

บาท/ไร่
ลดภาระดอกเบี้ย 2% ประมาณ
บาท/ไร่

โดยในปี 2558/2559 กลุ่มมิตรผลได้จ่ายเงินส่งเสริมการปลูกอ้อย ดังนี้

213 ล้านบาท

6172 ล้านบาท

เครื่องมือฯ

งบส่งเสริม

7886

333 ล้านบาท
ชลประทาน

ล้านบาท

932 ล้านบาท
รถตัดอ้อย

233 ล้านบาท
จัดหาพื้นที่
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บาท/ไร่

ด้านคุณภาพชีวิตเกษตรกรและชุมชน
โครงการพัฒนาชุมชน
ในปี 2558 ถือเป็นก้าวหนึ่งที่สำ�คัญในการผสานเครือข่ายในการร่วมพัฒนาชุมชน โดยกลุ่มมิตรผลได้ร่วมลงนาม
ความร่วมมือกับ สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ผ่านการขับเคลือ่ นโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืน โดยเน้น
การบูรณการองค์ความรู้จากภาครัฐ และแนวทางการบริหารจัดการของภาคเอกชน เพื่อร่วมสร้างสุขภาวะที่เข็มแข็งในพื้นที่
9 ตำ�บล เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีชุมชนและผู้ขาดโอกาสในชุมชนในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สุขภาวะ จิตใจ และ
สิง่ แวดล้อม พร้อมผลักดันให้ชมุ ชนท้องถิน่ เป็นแกนหลักในการบริหารจัดการตนเอง เพือ่ การพัฒนาและพึง่ พาตนเองอย่างเข้มแข็ง
และยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เช่น การปลูกอ้อย ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยลดต้นทุน การสร้างอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรและชุมชน
ในพืน้ ทีท่ มี่ อี ยูเ่ ดิม การส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลีย่ นผลิตภัณฑ์ชมุ ชน รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานผูพ้ กิ าร ให้สามารถพึง่ พา
ตนเองและเกิดความภาคภูมิใจในการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน

พื้นที่ดำ�เนินโครงการ 9 ตำ�บล 1 ชุมชน 136 หมู่บ้าน 25,500 ครอบครัว
• โรงงานนํ้าตาลมิตรผล ภูหลวง
• ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย
• โรงงานนํ้าตาลมิตรผล ด่านช้าง
• ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไช จ.สุพรรณบุรี
• โรงงานนํ้าตาลมิตรผล สิงห์บุรี
• ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
• โรงงานนํ้าตาลมิตรผล กาฬสินธุ์
• ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์,
• ชุมชนบ้านโนนเที่ยง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
• ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
• โรงงานนํ้าตาลมิตรผล ภูเวียง
• ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
• ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
• โรงงานนํ้าตาลมิตรผล ภูเขียว
• ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
• ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
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เป้าหมายร่วมกับผู้นำ�และสมาชิกในชุมชนเพื่อการพัฒนา 5 เรื่อง
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ ให้คนในชุมชนมีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในการใช้จ่าย ด้วยการเพิ่มรายได้
ลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ละเลิก อบายมุข และการทำ�บัญชี รายรับ-รายจ่าย เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายและส่งเสริมการออม
พร้อมพัฒนาทักษะอาชีพหลักและอาชีพเสริม
พัฒนาด้านสังคมและการศึกษา พัฒนาผู้นำ�  บุคคลต้นแบบ และบุคคลตัวอย่าง สนับสนุนการมีส่วนร่วมและ
การรวมกลุ่ม สร้างศูนย์การเรียนรู้และยกระดับการศึกษา
พัฒนาด้านสุขภาวะ ให้คนในชุมชนมีสุขภาพดี ชุมชนมีสุขลักษณะอนามัยที่ดี ลดการเจ็บป่วยและค่ารักษาพยาบาล
มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพของชุมชน
พัฒนาด้านสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ปลอดภัยจากสารพิษและลด
การใช้สารเคมี มีอาหารทางธรรมชาติ มีความหลากหลายทางชีวภาพ
พัฒนาด้านจิตใจและความคิด ครอบครัวอบอุ่น ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง มีการวางแผนชีวิต คิดเชิงบวก สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ด้วยตัวเอง มีจิตสาธารณะ สำ�นึกรักท้องถิ่น และมีจริยธรรม
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้พัฒนาแกนนำ�  พัฒนาครัวเรือนอาสา และพัฒนาเครือข่ายตำ�บลมิตรผลร่วมพัฒนา เพื่อให้เกิด
กลไกคณะกรรมการตำ�บลมิตรผลร่วมพัฒนาในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยังยืน โดยได้ดำ�เนินการที่สำ�คัญ
ในปี 2558 ดังนี้
1. การกำ � หนดกลไกคณะกรรมการตำ � บลมิ ต รผลร่ ว มพั ฒ นา โดยจั ด ตั้ ง คณะกรรมการตำ � บลมิ ต รผลร่ ว มพั ฒ นา
ทั้ง 9 ตำ�บล เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกลยุทธ์การทำ�งาน และเสริมหนุนการทำ�งานรวมทั้งเป็นการให้กำ�ลังใจ
ซึ่งกันและกัน โดยกำ�หนดการประชุมเป็นประจำ�เดือนละ 1 ครั้ง
2. การพัฒนาศูนย์ประสานงานโครงการ โดยเน้นการประสานความร่วมภาคีในพื้นที่ เช่น องค์การบริหารส่วนตำ�บล
(อบต.) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล (รพ.สต.) และ
หน่วยงานอื่นๆ เพื่อเตรียมการและร่วมกันวางแผนระดมทุน จัดทำ�ศูนย์ประสานงานในโครงการพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืน
3. งานพัฒนาครัวเรือนอาสาต่างๆ อาทิ
		
• การพัฒนากลุ่มทำ�นํ้ายาเอนกประสงค์ โดยเน้นแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากชุมชนต้นแบบและภาคีในพื้นที่ เพื่อ
ร่วมกันวางแผนพัฒนาคุณภาพ รูปแบบผลิตภัณฑ์ การจำ�หน่าย
		
• การขยายตลาดผักปลอดภัยของชุมชน โดยดำ�เนินการใน 5 ตำ�บล เพื่อนำ�ไปจำ�หน่าย ปั๊ม ปตท. สระกระโจม และ
โรงอาหารในโรงงาน รวมถึงการนำ�องค์ความรู้ที่ได้จากการไปทัศนะศึกษาดูงาน ณ 108 เทคโนฟาร์ม จ.อ่างทอง
ร่วมกับหอการค้าไทย มาปรับใช้
		
• การพัฒนากลุ่มทำ�เห็ดอาสาพัฒนาชุมชน
		
• การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องการปลูกข้าวหอมนิลด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ มาปรับใช้ในพื้นที่ จนสามารถขยาย
พันธุข์ า้ วให้กบั สมาชิก รวมถึงแผนในการแปรรูปผลผลิตไปสูก่ ลุม่ วิสาหกิจแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านโนนเทีย่ ง
4. แผนการจัดการความรู้ชุมชน อาทิ
		
• การพัฒนาฐานการเรียนรู้ “สวนป่าชีวภาพ ร่วมมิตรเศรษฐกิจพอเพียง” ต.หนองใหญ่ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ชุมชน
		
• การสื่อสารถ่ายทอดความรู้ ทั้งในรูปแบบการศึกษาดูงาน และถ่ายทอดผ่านรายการโทรทัศน์ พื้นที่ต้นแบบ
การพัฒนา ศูนย์พัฒนาคุณธรรม จ.กาฬสินธุ์ (วัดป่านาคำ�) และศูนย์การพัฒนาชุมชน ต.หนองใหญ่ รวมถึงการ
จ้างงานคนพิการของ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงมาลี ต.แจงงาม
5. แผนงานเครือข่ายร่วมพัฒนา
		
• การขับเคลื่อนงานร่วมกับหน่วยงานในตำ�บล อาทิ ครัวเรือนอาสาร่วมทำ�บ่อแก๊สชีวภาพ กศน. ร่วมพัฒนาองค์
ความรู้ด้านการจัดการความรู้แก่ครัวเรือนอาสา และการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน อบต. ในการ
เจาะบ่อบาดาลให้ครัวเรือนอาสา
44

ครัวเรือนอาสา

1,602
ครัวเรือน

9

ตำ�บล

56

ครัวเรือนต้นแบบ

ในปี 2558 มีจำ�นวนครัวเรือนอาสาเข้าร่วมทั้งหมด 1,602
ครัวเรือนจาก 9 ตำ�บล และมีครัวเรือนทีถ่ กู คัดเลือกเป็นครัวเรือน
ต้นแบบแล้วทั้งสิ้น 56 ครัวเรือนจาก 9 ตำ�บล โดย กลุ่มมิตรผล
ได้มีการวางแผนงานในปี 2559 โดยมุ่งหวังให้ตำ�บลมิตรผล
ร่วมพัฒนาสามารถบริหารจัดการตนเองได้ เกิดองค์ความรู้
และสามารถยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้ตำ�บลมิตรผลร่วมพัฒนา
จนในที่สุดปี 2560 เกิดโมเดลในการพัฒนาชุมชนของมิตรผล
และสามารถขยายพื้นที่ตำ�บลมิตรผลร่วมพัฒนาไปยังพื้นที่
อื่นๆ ได้

ผลการดำ�เนินงานโครงการตำ�บลมิตรผลร่วมพัฒนา (มกราคม 2558 - ธันวาคม 2558)

เป้าหมายจำ�นวนหมู่บ้าน

136

เป้าหมาย
ครัวเรือนอาสา

สถานะ
ธ.ค. 2558

เป้าหมาย
ครัวเรือนต้นแบบ

สถานะ
ธ.ค. 2558

1,275

1,602

เป้าหมายครัวเรือน
ต้นแบบ

สถานะ ธ.ค. 2558

กลุ่มกิจกรรม

จำ�นวนประชากร

2,870 11,452
2,706 11,785
3,952 14,449
3,472 4,693
3,400 6,473
2,418 7,310
2,325 9,566
1,351 4,333
3,024 8,974

สถานะ ธ.ค. 2558

15
18
21
20
8
14
21
7
12

56

เป้าหมายครัวเรือนอาสา

1. ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
2. ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
3. ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
4. ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย
5. ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
6. ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
7. ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
8. ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
9. ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

จำ�นวนครัวเรือน

ตำ�บลมิตรผลร่วมพัฒนา

จำ�นวนหมู่บ้าน

405

150
150
150
150
150
150
150
75
150

150
187
215
198
150
120
302
112
168

45
45
45
45
45
45
45
45
45

10
9
13
12
10
2
-

5
2
2
1
2
2
45

โครงการชุมชนเข้มแข็งด้วยแรงผู้พิการ
ที่ผ่านมาภาครัฐได้กำ�หนดมาตรการที่สำ�คัญในการสร้างงานให้แก่ผู้พิการ ผ่านการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ เพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการจ้างงานผูพ้ กิ ารในสถานประกอบการ โดยกำ�หนดให้แต่ละสถานประกอบ
การต้องจ้างงานคนพิการอัตราส่วนขั้นตํ่า 1 คนต่อจำ�นวนพนักงานในสถานประกอบการ 100 คน ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว
หากสถานประกอบการไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้จำ�เป็นทีจ่ ะต้องนำ�ส่งเงินเข้ากองทุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
จากสถานการณ์ที่ผ่านมาพบว่าสถานประกอบการไม่สามารถจ้างงานคนพิการได้ครบตามกฎกระทรวงระบุ แม้ว่าจะมี
คนพิการในวัยแรงงานจำ�นวนถึง 700,000 คน แต่กลับมีงานทำ�ไม่ถึง 300,000 คน อันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า ปัญหาการ
จ้างงานคนพิการยังมิได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปในทางที่ควร
กลุ่มมิตรผล เห็นความสำ�คัญต่อการจ้างงานผู้พิการ ซึ่งเป็นการดำ�เนินงานที่ทำ�ให้สังคมรอบข้างเห็นคุณค่าที่แท้จริง
ของผู้ พิ ก าร เพื่ อ ลดความเหลื่ อ มลํ้ า และเพิ่ ม โอกาสทางสั ง คม สอดรั บ กั บ มาตรการสำ � คั ญ ภายใต้ พ.ร.บ.ส่ ง เสริ ม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กลุ่มนํ้าตาลมิตรผล ได้ริเริ่มโครงการฯ ใน 6 พื้นที่โรงงานนำ�ร่องของมิตรผลในการสนับสนุนให้
ผูพ้ กิ ารทีม่ ศี กั ยภาพแต่ขาดโอกาสในแต่ละพืน้ ทีใ่ กล้เคียง ได้มอี าชีพ มีรายได้เลีย้ งดูตนเอง และครอบครัว ตลอดจนการถ่ายทอด
องค์ความรู้ต่างๆ ให้ผู้พิการ สามารถพัฒนาสู่การพึ่งตนเองได้
อนึง่ กลุม่ มิตรผล ได้จา้ งผูพ้ กิ ารเหล่านีต้ ามรูปแบบสัญญาจ้าง และให้ท�ำ งานในสถานทีใ่ กล้บา้ น โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
ในพื้นที่ เช่น องค์การบริหารส่วนตำ�บล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล โรงเรียน และวัด โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
คอยช่วยเหลือดูแล ในกลุ่มประเภทงานหลักที่ได้จัดสรรให้ผู้พิการทำ�งานในพื้นที่รอบโรงงาน 6 โรงงาน สามารถแบ่งได้ ดังนี้
1. งานฝ่ายพัฒนาชุมชน ลักษณะงานประเภท เก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลครัวเรือน
2. งานสาธารณะ ลักษณะงานประเภท ช่วยงานหน่วยงานราชการในพื้นที่
3. งานออกเยี่ยมคนพิการในพื้นที่ และจัดทำ�ข้อมูลคนพิการ ลักษณะงานประเภท ออกเยี่ยมคนพิการในตำ�บล
4. งานสนับสนุนหน่วยงานราชการ ลักษณะงานประเภท งานแม่บ้าน งานด้านเอกสาร งานประสานงานหน่วยงาน
งานซ่อมแซมในโรงเรียน และงานเขียนป้ายในชุมชน
นอกจากนี้ กลุ่มมิตรผล ได้สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาตนเอง อาทิ การจัดตั้งชมรมคนพิการในระดับตำ�บล
การรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพคนพิการ การสร้างศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพผู้พิการ การยกร่างแผนคนพิการและเสนอโครงการ
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านอาชีพของคนพิการในพื้นที่ เป็นต้น รวมถึงงานด้านการพัฒนาชุมชนและตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการ
สนับสนุนให้พึ่งตนเอง อาทิ การปลูกผักสวนครัว การทอผ้า การทำ�บัญชีครัวเรือน เป็นต้น
สถิติการจ้างงานผู้พิการของกลุ่มมิตรผล ในปี 2558

MPPK

MPSB

MPPV

MPDC

54
คน

MPKS

(จากปี 2556 - 16 คน)

MPPL
47

แนวทางการดูแลคนพิการของกลุ่มมิตรผลที่ทำ�งานในพื้นที่
สรรหาคนพิการ ผ่านกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน
ติดตามการทำ�งาน
และประเมินผล

จ้างคนพิการชั่วคราวรายวันสัญญา 1 ปี
มอบหมายงานในพื้นที่

ฝึกอบรม ให้ความรู้วิชาชีพ

จ้างเป็นพนักงานประจำ�รายวัน
ทำ�งานที่สถานีขนถ่าย/เขต
ส่งเสริมใกล้ที่พัก
ออกไปประกอบอาชีพ
ที่มีรายได้สูงกว่า

ครบการทำ�งาน
ตามสัญญา 1 ปี

มีความรู้
1. ผลงานดี
ความสามารถ

คนพิการที่จ้าง
จะทำ�หน้าที่ในการ
สำ�รวจรายชื่อ
คนพิการในพื้นที่
เพื่อสำ�รองไว้จ้าง
เพิ่มในปีถัดไป

ความตั้งใจทำ�งาน แต่ความรู้
2. มีความสามารถไม่
ตรงกับงานของโรงงาน

3. พฤติกรรมไม่เหมาะสม

จ้างชั่วคราวรายวันต่อ
สรรหาคนพิการ
ใหม่มาทดแทน

ซึง่ พนักงานในโครงการชุมชนเข้มแข็งด้วยแรงผูพ้ กิ าร ได้รบั การส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านการทำ�งานและการพัฒนาชุมชน
จนทำ�ให้มีศักยภาพที่จะสามารถเข้าทำ�งานในด้านอ้อย (เขตส่งเสริมอ้อย) จำ�นวน 2 ท่าน ซึ่งมีลักษณะงานที่มีบทบาทและ
ความรับผิดชอบสูงขึ้น เป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานผู้พิการมีความก้าวหน้าตามสายงานต่อไป กลุ่มนํ้าตาลมิตรผลได้
ริเริ่มการพัฒนาศูนย์ฝึกอาชีพผู้พิการ โดยดำ�เนินการพัฒนาพื้นที่สาธารณะของชุมชน ให้เป็นศูนย์ฝึกอาชีพผู้พิการในตำ�บล
ร่วมกับครัวเรือนอาสา และภาคีในพื้นที่ เกิดขึ้นแล้ว 3 ตำ�บล ได้แก่ ต.บ้านแก้ง ต.บ้านเม็ง และ ต.หนองใหญ่
เสียงตอบรับจากพนักงานผู้พิการที่เข้าร่วมโครงการชุมชนเข้มแข็งด้วยแรงพิการ

“ผมมีรายได้ที่มั่นคง มีเงินเดือนประจำ�
พอที่จะมองเห็นอนาคตที่ดี
มีเงินเดือนใช้พอที่จะแบ่งเบาภาระ
และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ช่วยครอบครัว”

คุณวีระ - อบต.หนองใหญ่
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“มิตรผลให้ความรู้ความอบอุ่น
ให้สร้างนิสัยใหม่ ให้รู้จักออม
ยกเลิกอบายมุข”

คุณประสาน - รพ.สต.บะตากา

“ได้ใช้ความสามารถของตนเองทำ�งานเพื่อครอบครัว
และชุมชน ถึงแม้ว่าร่างกายไม่เป็นคนปกติเหมือนคนอื่น
มีปมด้อย แต่ก็สามารถช่วยผู้อื่นได้อย่างภาคภูมิใจ”

คุณถวิล - รพ.สต. หนองแวงแห่

“มิตรผลไม่ได้ให้แค่งานทำ�แต่ให้ความรู้
ให้รู้จักช่วยเหลือชุมชน
ภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนที่เราอยู่”

คุณนันธิยา - อบต.หนองใหญ่
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ในปี 2558 บริษัทฯ มีอัตราความพร้อมในการจ้างงานผู้พิการจำ�นวน 70 คน โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานที่เป็นผู้พิการ
จำ�นวน 54 คน ซึ่งยังเหลือตำ�แหน่งงานว่างสำ�หรับผู้พิการจำ�นวน 16 คน ซึ่งแบ่งตามพื้นที่ทำ�งาน ได้แก่ สำ�นักงานใหญ่ 5 คน
ด้านอ้อย 9 คน ธุรกิจในเครือ 2 คน จากการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่องทำ�ให้ กลุ่มมิตรผล ได้รับรางวัล องค์กรธุรกิจที่ส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเภทองค์กรธุรกิจที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น จากคณะกรรมการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจากเอกสารการสมัครคัดเลือกฯ และทำ�การสุ่มตรวจการดำ�เนินงาน
ด้านคนพิการขององค์กรธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือก
สำ�หรับแผนดำ�เนินงานโครงการฯ ในปี 2559 เพื่อให้เกิดการจ้างงานผู้พิการต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ขอความร่วมมือเทศบาลฯ
ในการประกาศรับสมัคร และสามารถรับสัมภาษณ์จากตัวแทนเทศบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล โรงเรียน ผู้นำ�ชุมชน
และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เมื่อผ่านการสัมภาษณ์สามารถทำ�สัญญาการจ้างงานร่วมกับบริษัทฯ เพื่อเริ่มปฏิบัติงานต่อไป
นอกเหนือจากการดำ�เนินงานที่สำ�คัญข้างต้นกลุ่มนํ้าตาลมิตรผลได้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเชิงกลยุทธ์ต่างๆ
ที่สำ�คัญ เพื่อร่วมสนับสนุนเสริมสร้างประสิทธิภาพ และร่วมแลกเปลี่ยนถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาสังคมในมิติต่างๆ
อย่างยั่งยืนที่สำ�คัญ อาทิ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (สสนก.) เครือข่ายประชารัฐ มูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/สำ�นักคณะกรรมการสภาพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ มูลนิธสิ มั มาชีพ
และอืน่ ๆ สอดคล้องตามแนวการดำ�เนินงานภายใต้แนวคิด “ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ” ทีม่ ติ รผลยึดถือมากว่า 6 ทศวรรษ ทำ�ให้เกษตรกร
ชาวไร่อ้อย และสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
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กิจกรรมเพื่อเยาวชน

โครงการ คลีนิคฟุตบอล ช่วยสร้างคุณค่า...สร้างอนาคตให้เยาวชนไทย
ตั้งแต่ปี 2556 กลุ่มมิตรผล เปิดโอกาสให้เยาวชน ซึ่งเป็นลูกหลานพนักงาน ลูกหลานเกษตรกรชาวไร่อ้อย รวมถึงเป็น
นักเรียนในชุมชนโดยรอบโรงงานนํ้าตาลมิตรผลทั้ง 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี สิงห์บุรี ขอนแก่น ชัยภูมิ เลย และ
กาฬสินธุ์ จำ�นวนทั้งสิ้น 2,000 คน เข้ามาฝึกฝน เรียนรู้ทักษะและเทคนิคการเล่นฟุตบอลจากโค้ชและนักฟุตบอล ทีมสโมสร
ราชบุรีมิตรผล เอฟซี เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีและสนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้
ยังได้มีการคัดเลือกเยาวชนที่มีทักษะการเล่นฟุตบอลที่ดีมาพัฒนาเป็นนักเตะเยาวชนของสโมสรฟุตบอล ราชบุรีมิตรผล
เอฟซี ซึ่งส่งเสริมและสร้างอนาคตให้กับเยาวชนในการเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพต่อไปในอนาคต ในปัจจุบันมีเยาวชนที่เคย
เข้าร่วมโครงการมาแล้วประมาณ 5,000 คน
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โครงการ Mitr Phol Art Camp
กลุม่ มิตรผลจัดตัง้ โครงการ Mitr Phol Art Camp หรือค่ายศิลปะมิตรผล ซึง่ เปิดโอกาสให้กบั ลูกหลานพนักงาน ลูกหลาน
เกษตรกรชาวไร่อ้อย รวมถึงเป็นนักเรียนในชุมชนโดยรอบโรงงานนํ้าตาลมิตรผลทั้ง 6 แห่ง โดยคัดเลือกตัวแทนมาเข้าร่วม
โครงการเป็นระยะเวลา 2 วัน ซึง่ เยาวชนทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกจะได้รบั การเรียนรูแ้ ละถ่ายทอดพืน้ ฐานทางด้านศิลปะขัน้ พืน้ ฐาน
ไปจนถึงขั้นสูงจาก ครูสังคม ทองดี บุคคลดีเด่น สาขาศิลปะ โดยกิจกรรม Mitr Phol Art Camp ขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557
จนถึงปัจจุบันมีเยาวชนที่ถูกคัดเลือกเข้าโครงการกว่า 1,000 คน

โครงการ “กลุ่มมิตรผลให้ทุนการศึกษา
ระดับปริญญาตรี”
กลุ่มมิตรผลเล็งเห็นถึงความสำ�คัญในเรื่องการศึกษา
ของเยาวชนเป็นสำ�คัญ จึงได้จัดตั้งโครงการ กลุ่มมิตรผลให้
ทุนเรียนฟรี ระดับปริญญาตรี โดยได้รับความร่วมมือจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันการจัดการปัญญา
ภิ วั ฒ น์ โดยคั ด เลื อ กเยาวชนซึ่ ง เป็ น ลู ก หลานพนั ก งาน
ลู ก หลานเกษตรกรชาวไร่ อ้ อ ย ที่ จ บการศึ ก ษาระดั บ
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 สายวิ ท ย์ - คณิ ต และมี เ กรดเฉลี่ ย
ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป ซึ่งมอบทุนการศึกษาจำ�นวน 20 ทุน โดย
แบ่งออกเป็น
• คณะเกษตร สาขาวิ ช าพื ช ไร่ น า มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ กำ�แพงแสน จำ�นวน 10 ทุน
• คณะนวั ต กรรมการจั ด การเกษตร สถาบั นการ
จัดการปัญญาภิวัฒน์ 10 ทุน
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โครงการมอบทุนการศึกษาประจำ�ปี 2558
กลุ่มมิตรผล ให้ความสำ�คัญต่อการเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้แก่เยาวชนไทย โดยมอบทุนการศึกษาประจำ�ปี 2558
แก่นกั เรียน นักศึกษา เพือ่ เข้าศึกษาต่อในระดับชัน้ ปริญญาตรี ผ่าน 3 โครงการทุนการศึกษา ได้แก่ ทุนการศึกษาสำ�หรับบุตร
เกษตรกร ทุนการศึกษาโครงการ Mitr Phol Career Camp และทุนการศึกษาโครงการทวิภาคี จำ�นวน 105 ทุน แก่นักเรียน
ที่มีความประพฤติดีและผลการเรียนดี รวมถึงยังเปิดโอกาสให้กลุ่มนักศึกษาที่ได้รับทุนเมื่อสำ�เร็จการศึกษาเข้าทำ�งานต่อ
ในกลุ่มมิตรผล ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างแรงงานที่มีคุณภาพมารองรับการเติบโตของกลุ่มมิตรผลในอนาคต
นอกจากนี้ กลุ่มมิตรผล ได้มอบทุนการศึกษาภายในองค์กรให้กับพนักงานและบุตรพนักงานที่เรียนดีและประพฤติดี
อีก 294 ทุน โดยรวมจำ�นวนทุนการศึกษาประจำ�ปี 2558 ทั้งสิ้นจำ�นวน 399 ทุน คิดเป็นมูลค่ากว่า 18,088,000 บาท
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การดำ�เนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์
การปฏิบัติด้านแรงงาน
การดำ�เนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
		 • นโยบายด้านความปลอดภัย
		 • ผลการดำ�เนินงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
การดำ�เนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
รางวัลเรื่องสถานประกอบการด้านสวัสดิการและแรงงาน
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การปฏิบัติด้านแรงงาน
กลุ่มมิตรผล ถือว่าพนักงานเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สำ�คัญยิ่งต่อการดำ�เนินธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่องค์กร
และขับเคลือ่ นองค์กรไปสูค่ วามยัง่ ยืน กลุม่ มิตรผลจึงมุง่ เน้นในเรือ่ งของการวางแผน จัดหา และพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร
ตามความต้องการของหน่วยงาน การดูแลและให้การมีสว่ นร่วม ปลูกฝังวัฒนธรรมขององค์กรให้กบั พนักงาน เพิม่ พูนองค์ความรู้
เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการทำ�งาน พร้อมทั้งปลูกฝังความเป็นผู้นำ�ให้กับพนักงานในองค์กร และเพื่อที่เสริมสร้างและพัฒนาองค์กร
ไปสู่ระดับโลก บริษัทฯ ได้จัดทำ�กลยุทธ์ Enhancing World Class Organization 2014-2017 ขึ้น ดังนี้

ENHANCING
WORLD CLASS
ORGANIZATION
2014 - 2017

1

PRODUCTIVITY
THROUGH
PEOPLE

1.1 Strategic Manpower Planning
Optimize Manpower Plan
Integrated Talent Sourcing
Maximum Manpower Utilization
EVA Change Mindset

3.1 Develop English Literacy
3.2 Enhance Leadership
Competency by 70:20:10
Development Approach
3.3 Technical Training Center
3.4 Functional Competency

2.1 Developing Engagement
Key Driver
2.2 Cultivate Mitr Phol Cultur

ENHANCING
EMPLOYEE
ENGAGEMENT

2
HR WORK SYSTEM &
4 STRUCTURE
IMPROVEMENT

GLOBAL
COMPETENCY
DEVELOPMENT

3

4.1 HR Service Support
4.2 HR Communication
4.3 HR Practice

โดยรายละเอียดผลการดำ�เนินงานด้านทรัพยากรบุคคลในปี 2558 สามารถแสดงรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลทรัพยากรบุคคล
ในปี 2558 จำ�นวนพนักงานของกลุ่มนํ้าตาล (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) โดยสามารถจำ�แนกตามตารางดังนี้

78.96 %

21.04 %

3,738 คน

996 คน

ชาย

รวมทั้งสิ้น
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หญิง

4,734 คน

พนักงานเข้าใหม่และพนักงานพ้นสภาพ ปี 2558
พนักงานเข้าใหม่

พนักงานพ้นสภาพ
จำ�นวน (คน)

ประเภท
จำ�นวนทั้งสิ้น 809 คน
เพศ

อายุ

พื้นที่

จำ�นวนทั้งสิ้น 612 คน

ชาย
หญิง

623
186

482
130

อายุ 18-35
อายุ 36-50
อายุ 50 ปีขึ้นไป

697
94
18

456
109
47

สำ�นักงานใหญ่
MPDC (ด่านช้าง)
MPSB (สิงห์บุรี)
MPPK (ภูเขียว)
MPPV (ภูเวียง)
MPPL (ภูหลวง)
MPKS (กาฬสินธุ์)

117
165
81
176
138
27
105

83
128
64
110
82
36
109

อัตราการกลับเข้าทำ�งานหลังการใช้สิทธิลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร

จำ�นวนพนักงานที่มีสิทธิ์ลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร
เพศชาย
เพศหญิง
คน

0

996

จำ�นวนพนักงานที่ใช้สิทธิ์ลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร
เพศชาย
เพศหญิง
คน

0

66

จำ�นวนพนักงานที่ใช้สิทธิ์ลางานเลี้ยงดูบุตรแล้วกลับมาทำ�งาน
เพศชาย
เพศหญิง
คน

0

66

การกลับเข้าทำ�งานหลังการใช้สิทธิ์ลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรคิดเป็นร้อยละ 100
57

สัดส่วนของฝ่ายบริหารและพนักงาน
211 คน
27 คน

460 คน
64 คน

2,498 คน

1,538 คน
297 คน

92 คน

105 คน

779 คน

19 คน
144 คน

442 คน

228 คน
1,422 คน

8 คน

ผู้บริหารระดับสูง
18 - 35
ระดับตำ�แหน่งงาน
ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหาร
หัวหน้างาน
พนักงาน
ผู้ปฏิบัติการ

140 คน

3 คน

ผู้บริหาร
36 - 50

991 คน

หัวหน้างาน

พนักงาน

ผู้ปฏิบัติการ

50 ปีขึ้นไป
อายุ

จำ�นวน (คน)

18-35
36-50
50 ปีขึ้นไป
18-35
36-50
50 ปีขึ้นไป
18-35
36-50
50 ปีขึ้นไป
18-35
36-50
50 ปีขึ้นไป
18-35
36-50
50 ปีขึ้นไป

8
19
3
144
64
140
228
92
1,422
779
297
991
442
105

รวม (คน)
27
211
460
2,498
1,538

จากข้อมูลพบว่า สัดส่วนของพนักงานชายคิดเป็นร้อยละ 78.96 ของพนักงานงานทั้งหมด ในขณะที่สัดส่วนของพนักงาน
หญิงคิดเป็นร้อยละ 21.04 ของพนักงานทั้งหมด โดยสาเหตุที่สัดส่วนของเพศมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญ อันเนื่องมาจาก
สาเหตุ คือ กลุม่ ธุรกิจเป็นประเภทอุตสาหกรรมการเกษตร และเครือ่ งกลหนัก ทำ�ให้มพี นักงานทักษะเฉพาะเป็นจำ�นวนมาก อาทิ
ช่างเทคนิค ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิคส์ เป็นต้น ซึ่งพนักงานที่มีทักษะเฉพาะทางด้านเทคนิค ส่วนใหญ่เป็นพนักงานชาย
ในด้านการจ้างงาน กลุ่มมิตรผลมีนโยบายเปิดรับบุคลากรจากชุมชนรอบๆ โรงงานเข้าทำ�งานและสนับสนุนกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ให้คนในชุมชนมีอาชีพ โดยเฉพาะกลุม่ ผูพ้ กิ าร ให้สามารถเลีย้ งตนเอง และยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์
การยอมรับที่ดีจากชุมชน นอกเหนือจากการจ้างงานคนท้องถิ่นแล้ว กลุ่มมิตรผล ยังพิจารณาผลตอบแทนแรกเข้ารวมมากกว่า
อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่า ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน โดยมีสัดส่วนผลตอบแทนแรกเข้าเทียบกับ
อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่าตามแต่ละโรงงานนํ้าตาล ดังนี้
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ปี 2558 ผลตอบแทนแรกเข้า เทียบค่าตอบแทนพื้นฐานตามที่กฎหมายกำ�หนด (เท่าของค่าตอบแทนมาตรฐาน)

1.54

1.56

เท่า

เท่า

1.53

1.56

เท่า

เท่า

1.56
เท่า

1.55
เท่า

ค่าเฉลี่ย

MPDC
(ด่านช้าง)

MPSB
(สิงห์บุรี)

MPPK
(ภูเขียว)

MPPV
(ภูเวียง)

MPPL
(ภูหลวง)

MPKS
(กาฬสินธุ์)

1.55
เท่า

จากตารางพบว่ากลุม่ ลมิตรผล กำ�หนดผลตอบแทนแรกเข้าเทียบกับอัตราค่าจ้างแรงงานขัน้ ตํา่ โดยเฉลีย่ คิดเป็นอัตราส่วน
เท่ากับ 1.55 เท่า ซึ่งถือว่า กลุ่มมิตรผล มีส่วนส่งเสริมการสร้างอาชีพต่อคนในชุมชนบริเวณรอบโรงงาน และจ่ายผลตอบแทน
แก่แรงงานท้องถิ่นมากกว่าค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่าตามที่กระทรวงแรงงานกำ�หนด รวมถึงการกำ�หนดสวัสดิการอื่นๆ สำ�หรับ
พนักงานประจำ� และพนักงานชั่วคราว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
สวัสดิการที่สำ�คัญของพนักงานประจำ� และพนักงานชั่วคราว
ค่าตอบแทน
เงินเดือน
ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยเหลือค่างานฌาปนกิจ
เงินช่วยเหลือกรณีสมรส
เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
ทุนการศึกษา
เงินรางวัลพิเศษหรือ Bonus
ของเยี่ยมไข้ขณะพักฟื้นและรักษาตัว
ชุดยูนิฟอร์ม
ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
บ้านพักพนักงาน
สวัสดิการอาหาร
การตรวจสุขภาพประจำ�ปี
วันหยุดพักผ่อนประจำ�ปี
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
ของขวัญตรุษจีน
Sport Day/Sport Day
งานเลี้ยงขอบคุณพนักงาน

พนักงานประจำ�
รายเดือน
รายวัน
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

พนักงานชั่วคราว
Seasonal Worker
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
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การดำ�เนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
กลุ่มมิตรผล ตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน เป็นสิ่งสำ�คัญอันดับแรก
เพราะเป็นเรือ่ งสำ�คัญทีม่ ผี ลต่อการดำ�เนินธุรกิจให้ประสบความสำ�เร็จและยัง่ ยืน โดยได้จดั ตัง้ คณะกรรมการบริหารความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน (SH&E Management Committee) ที่ดูแลเฉพาะตั้งแต่ระดับ กลุ่มมิตรผล
กลุ่มนํ้าตาลมิตรผล จนถึงกลุ่มงานอ้อย เพื่อดูแลการบริหารจัดการด้านความอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่
อุปทาน และครอบคลุมทุกธุรกิจในเครือ
นอกจากนี้ กลุ่มมิตรผล ได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยฯ เพื่อทำ�หน้าที่บริหารจัดการความปลอดภัยตามแต่ละ
โรงงาน โดยแต่ละคณะฯ มีสัดส่วนตัวแทนพนักงานระดับปฏิบัติการเป็นไปอย่างเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ซึ่งถือว่าเป็นสร้าง
การมีส่วนร่วมของพนักงานในการร่วมดูแลความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามกฎหมาย
เรื่องมาตรฐานการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน ปี 2549 ซึ่งมีสัดส่วน
ตัวแทนพนักงานในคณะกรรมการฯ โดยสามารถแบ่งตามแต่ละพื้นที่ ดังนี้

สัดส่วนตัวแทนพนักงงานในคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน

42.86 %

46.15 %

สำ�นักงานใหญ่

MPDC

MPSB

เฉลี่ย

MPKS

47.83 %

45.45 %

46.34
MPPL

MPPK

47.62 %

MPPV

47.83 %

46.67 %
โดยเฉลี่ยแล้วคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ของกลุ่มธุรกิจนํ้าตาลจะประกอบด้วยตัวแทนพนักงานเข้ามามีส่วนร่วม
เฉลีย่ กว่าร้อยละ 46.34 ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงระดับการมีสว่ นร่วมของระดับพนักงานในการสะท้อนปัญหา และร่วมกันแก้ไขปัญหา
ที่เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยร่วมกัน สำ�หรับหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ในแต่ละระดับ และแต่ละพื้นที่
จะสอดคล้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน ซึ่งมีหน้าที่ตาม
รายละเอียด ดังนี้
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1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำ�งาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงานเพื่อป้องกันและ
ลดการเกิดอุบตั เิ หตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำ�คาญอันเนือ่ งจากการทำ�งาน หรือ
ความไม่ปลอดภัยในการทำ�งานเสนอต่อนายจ้าง
2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ทำ�งานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำ�งานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำ�งานของลูกจ้าง
ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ
3. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำ�งานของสถานประกอบกิจการ
4. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3 รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำ�งานของสถานประกอบกิจการ
เสนอต่อนายจ้าง
5. สำ�รวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำ�งาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นใน
สถานประกอบกิจการนั้น อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
6. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำ�งาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรม
เกีย่ วกับบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผูบ้ ริหาร นายจ้าง และบุคลากร
ทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
7. วางระบบการรายงานสภาพการทำ�งานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ
8. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง
9. รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านประจำ � ปี รวมทั้ ง ระบุ ปั ญ หา อุ ป สรรค และข้ อ เสนอแนะในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง
10. ประเมินผลการดำ�เนินงานด้านความปลอดภัยในการทำ�งานของสถานประกอบกิจการ
11. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำ�งานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
เพื่อให้การปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน เป็นไปในลักษณะรูปธรรม และ
มีประสิทธิภาพ กลุ่มมิตรผลจึงได้กำ�หนดนโยบายและได้ทบทวนปรับปรุงนโยบายป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง เสียชีวิต
และทรัพย์สนิ เสียหายโดยแบ่งเป็น 3 ระดับ เพือ่ ให้มคี วามครอบคลุมตามและความชัดเจนในการดำ�เนินงานและบริหารงานได้แก่

SAFETY

sugar

SAFETY

SAFETY

sugar
กลุ่มมิตรผล

กลุ่มธุรกิจนํ้าตาล

กลุ่มงานอ้อย
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โดยมีรายละเอียดหลังจากทบทวนและปรับปรุง ดังนี้

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน ของกลุ่มมิตรผล
1. บริษัทฯ ถือว่า พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัทฯ ดังนั้นความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำ�งานของพนักงาน จึงเป็นนโยบายที่สำ�คัญของบริษัท
2. บริษัทฯ จะสนับสนุนทุกวิถีทาง ที่จะก่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำ�งาน และสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงาน
รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำ�งานที่ปลอดภัยและเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการลดภาวะโลกร้อน และ
การมีความรับผิดชอบต่อสังคม
3. บริษัทฯ จะส่งเสริมและสร้างสรรค์ให้มีการทำ�งานอย่างปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมให้ความรู้และวิธีการทำ�งาน
ที่ถูกต้องแก่พนักงาน และจูงใจให้เกิดการทำ�งานอย่างปลอดภัย รวมถึงการดำ�เนินการปรับปรุงและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องของระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิผล โดยสอดคล้องกับ
ข้อกำ�หนดตามมาตรฐาน ISO 14001 และ OHSAS 18001 และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ และนำ�มา
จัดทำ�เป็นระบบมาตรฐานในการดำ�เนินงานของบริษัทฯ  
4. บริษัทฯ กำ�หนดเป็นนโยบายให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยในรูปของทวิภาคี เพื่อปรึกษาหารือ ร่วมประชุม
เพื่อวางแผนป้องกันและแก้ไข และจัดทำ�โครงการเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำ�งานตลอดจน นำ�เอาแผนงานมาบริหารและพัฒนาเพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณ์
5. บริษทั ฯ กำ�หนดเป็นนโยบาย ให้ผบู้ งั คับบัญชาทุกระดับชัน้ มีหน้าทีด่ แู ลรับผิดชอบเรือ่ งความปลอดภัยในการทำ�งาน
อาชีวอนามัยของพนักงานและสภาพแวดล้อมในการทำ�งานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามกฎความปลอดภัย
ที่บริษัทฯ กำ�หนดขึ้นอย่างเข้มงวด
6. บริษัทฯ กำ�หนดเป็นนโยบายให้พนักงานทุกคน มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยแก่ตนเอง
เพื่อนร่วมงานและบริษัท เป็นไปตามกฎความปลอดภัยที่กำ�หนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
7. บริษัทฯ ถือว่ากฎความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งานที่บริษัทกำ�หนดขึ้น ครอบคลุมถึง
การปฏิบัติของผู้รับเหมาที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในบริษัทหรือโรงงาน ลูกค้าและผู้มาติดต่อกับบริษัทหรือโรงงาน
สำ�หรับนโยบายดังกล่าวนี้ ทางกลุ่มฯ ได้จัดทำ�เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเผยแพร่ และถ่ายทอดตั้งแต่ระดับพนักงาน
ผูร้ บั เหมาและผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกคน เพือ่ ให้สามารถตระหนักถึงการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการทำ�งานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

ผลการดำ�เนินงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
กลุม่ ธุรกิจนํา้ ตาลจะมีการเก็บสถิตเิ ป็นประจำ�ทุกเดือน จากคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งาน โดยมีข้อมูลสถิติด้านความปลอดภัย ดังนี้
สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
จำ�นวนการเจ็บป่วยจากการทำ�งาน (คน)
บาดเจ็บ (คน)
เสียชีวิต (คน)
รวมทั้งหมด (คน)
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ปี 2557
ชาย หญิง รวม
0
0
0
42
4
46
1
0
1
43
4
47

ปี 2558
ชาย หญิง รวม
0
0
0
25
1
26
2
0
2
27
1
28

รายละเอียด
อัตราการบาดเจ็บ (IR) หน่วย : คน/200,000 ชั่วโมงการทำ�งาน
- เพศชาย
- เพศหญิง
อัตราโรคที่เกิดจากการทำ�งาน (ODR) หน่วย : คน/200,000 ชั่วโมงการทำ�งาน
- เพศชาย
- เพศหญิง
อัตราวันสูญเสีย (LDR) หน่วย : วัน/200,000 ชั่วโมงการทำ�งาน
- เพศชาย
- เพศหญิง
อัตราวันขาดงาน (AR) หน่วย : วัน/200,000 ชั่วโมงการทำ�งาน
- เพศชาย
- เพศหญิง

ปีงบประมาณ 2558
0.30
0.04
0
0
135.13
0.12
1.10
0

ผลจากการดำ�เนินงานในปี 2558 เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่ผ่านมาพบว่าอัตราจากการบาดเจ็บอันเกิดจากการทำ�งานนั้นมี
อัตราส่วนที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ในขณะเดียวกันกลับมีอัตราการเสียชีวิตจากการทำ�งานเพิ่มสูงขึ้น จำ�นวนทั้งสิ้น 2 กรณี
ซึ่งเกิดกับผู้รับเหมาภายนอกที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยในการทำ�งาน
อย่างไรก็ตาม กลุม่ มิตรผล มิได้เพิกเฉยต่อเหตุการณ์ดงั กล่าว เพือ่ เป็นการป้องกันอุบตั เิ หตุทอี่ าจจะเกิดขึน้ ซํา้ และเป็นการ
สร้างขวัญกำ�ลังใจในการทำ�งาน โดยริเริม่ ปรับปรุงนโยบายความปลอดภัยของกลุม่ ธุรกิจนํา้ ตาล มิตรผล เพือ่ เป็นแนวทางปฏิบตั ิ
ของพนักงานในการป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรง การเสียชีวิต และทรัพย์สินเสียหายที่อาจเกิดกับพนักงาน และผู้รับเหมาภายนอก
ทั้งในช่วงฤดูเปิดและปิดหีบอ้อย ดังนี้   
นโยบายป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง เสียชีวิต และทรัพย์สินเสียหาย ของกลุ่มธุรกิจนํ้าตาลมิตรผล
1. มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชม, ผู้มาติดต่องานและผู้รับเหมา
2. การขออนุญาตให้ทำ�งานบนที่สูง  
3. การขออนุญาตให้ทำ�งานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ
4. การทำ�งานเกี่ยวกับไฟฟ้าแรงสูง และการล็อคเอ้าท์ติดป้ายเครื่องจักร
5. การทำ�งานในสถานที่อับอากาศ  
6. การทำ�งานเกี่ยวกับรถยกหรือรถโฟร์คลิฟท์
7. การป้องกันการระเบิด เช่น ฝุ่นระเบิด และระบบก๊าซชีวภาพระเบิด
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จากการปรับปรุงนโยบายดังกล่าว ถือเป็นการสร้างความเชือ่ มัน่ ให้พนักงาน มีความปลอดภัย และมีก�ำ ลังใจในการทำ�งาน
ที่ดี อีกทั้งยังมีส่วนสร้างความตระหนักต่อพนักงานในเรื่องของความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยังมีส่วนช่วยลดอัตราการ
เจ็บป่วยและบาดเจ็บ เสียชีวิตที่เกิดจากการทำ�งานมากขึ้น  
ในปี 2558 กลุม่ มิตรผล ได้มกี ารวางแผนดำ�เนินงานทีส่ �ำ คัญ ซึง่ จะดำ�เนินการสำ�เร็จภายในปี 2559 เพือ่ ยกระดับแนวปฏิบตั ิ
ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน ให้เทียบเท่ามาตรฐานความปลอดภัยฯ สากล รวมถึง
การลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุของกลุ่มนํ้าตาลมิตรผลในเชิงป้องกัน โดยมีรายละเอียดการดำ�เนินงาน ดังนี้
1. ด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม
โดยเน้นการทบทวนการประเมิน
และแก้ ไขปรับปรุงความเสี่ยง
• ทบทวนการประเมินความเสี่ยง
และกำ�หนดมาตรฐานความปลอดภัย
สำ�หรับเครื่องจักร เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในทุกกลุ่มธุรกิจ
• ทำ�การตรวจสอบและรับรองความ
ปลอดภัยของเครื่องจักร เครื่องมือ
และอุปกรณ์ ทั้งหมด
• อบรมหน้างาน (On the Job Training)
ให้หัวหน้างาน พนักงานและ
ผู้รับเหมา ให้มีความรู้ความสามารถ
และเข้าใจมาตรฐานความปลอดภัยฯ
• มอบหมายให้หัวหน้างานและ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
ทำ�การทบทวนการประเมิน
ความเสี่ยงและทวนสอบความรู้
ความสามารถของพนักงาน
และผู้รับเหมาเป็นประจำ�ทุก 3 เดือน
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2. ด้านระบบการจัดการ โดยเน้นการ
3. ด้านการสร้างความตระหนัก
วางระบบบริหารจัดการ เพื่อป้องกัน
แก่พนักงาน เพื่อให้เห็นความสำ�คัญ		
และควบคุมอันตรายที่เกิด
ต่อการป้องกันอุบัติเหตุ
จากขั้นตอนการทำ�งาน
ในสถานประกอบการ  
• จัดตั้งและกำ�หนดบทบาทหน้าที่
คณะกรรมการบริหารด้าน SH&E
ของกลุ่มมิตรผล
• ทำ�การวิเคราะห์ทบทวนอัตรากำ�ลัง
และความเพียงพอของคณะกรรมการ
ความปลอดภัยฯ ของแต่ละพื้นที่   
• จัดทำ�และรับรองระบบมาตรฐาน
ความปลอดภัย OHSAS 18001
ให้ครบทุกโรงงาน
• จัดทำ�กรอบการดำ�เนินงาน SH&E 		
และสร้างระบบการตรวจสอบ
ตามกรอบดำ�เนินงานด้าน SH&E 		
เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร

• ตรวจสอบพฤติกรรมและสภาพเสี่ยง
หน้างาน  
• สร้างบุคลากรรับผิดชอบ SH&E
ประจำ�พื้นที่และทีมกู้ภัยในทุกแผนก
• กำ�หนดตัวชี้วัดด้าน SH&E สำ�หรับ
หัวหน้างานขึ้นไป  
• สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยฯ
โดยการสื่อสารให้ความรู้และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย
รวมถึงการเกริ่นเรื่อง Safety Brief
ก่อนการประชุมทุกครั้ง

การดำ�เนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

กลุม่ มิตรผล ให้ความสำ�คัญต่อเรือ่ งสิทธิมนุษยชน และเคารพต่อความแตกต่าง ความหลากหลายของแรงงาน ภายใต้เกณฑ์
หลายหลายอื่นๆ อาทิ เพศ อายุ สภาพร่างกาย ศาสนา ชนชั้น วรรณะ ภาษา เชื้อชาติ รวมทั้งเคารพต่อสิทธิในการรวมตัว
และการเจรจาของแรงงานภายในองค์กร เพื่อความเป็นธรรมต่อกันและกัน โดยกลุ่มนํ้าตาลมิตรผล ยึดหลักปรัชญาขององค์กร
“เชือ่ ในคุณค่าของคน” เพราะเราเชือ่ ว่าคนทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกัน ย่อมได้รบั สิทธิเสรีภาพในการทำ�งานเท่าเทียมกัน
ตั้งแต่ปี 2556 กลุ่มมิตรผลได้เข้าร่วม “พิธีประกาศเจตจำ�นง การร่วมกันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ
ทีผ่ ดิ กฎหมายในไร่ออ้ ย และโรงงานนํา้ ตาล” ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม และสมาคมชาวไร่ออ้ ยทัว่ ประเทศ สอดคล้องกับการ
ดำ�เนินงานของรัฐบาลไทย พยายามปรับสถานะของไทยให้ขึ้นจาก Tier 2 Watch List และพยายามถอดถอนรายการสินค้า
ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มสินค้า 5 ประเภท ที่มีการใช้แรงงานเด็ก และ/หรือ แรงงานบังคับ ได้แก่ อ้อย กุ้ง ปลา สิ่งทอ
และสื่อลามก
ในปี 2558 กลุ่มมิตรผล จึงได้ยกระดับมาตรการดำ�เนินงานของกลุ่มมิตรผล เพื่อช่วยสนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรม
อ้อยและนํ้าตาลไทย ให้ปราศจากการบังคับใช้แรงงานเด็ก ซึ่งกลุ่มมิตรผลได้จัดทำ�แผนการดำ�เนินงานเพื่อช่วยกำ�กับดูแล
และป้องกันปัญหาให้สอดคล้องกับมาตรฐานของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ดังนี้
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สื่อสารประชาสัมพันธ์
การจัดทำ�แนวปฏิบัติ

การรายงานผล
สร้างการ
มีส่วนร่วม

8

การประเมินความเสี่ยง

การติดตามการปฏิบัติตาม
แนวทางที่ถูกต้อง

การทบทวนอิสระ
การพยายามแก้ ไข

มาตราฐาน
การดำ�เนินงาน
ของกลุ่มมิตรผล

ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนในเรื่องการเคารพต่อสิทธิเด็กให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น กลุ่มมิตรผล ขยายการดำ�เนินงานที่ส่งเสริม
เคารพสิทธิเด็กไปยังเกษตรกรไร่อ้อยที่มีความจำ�เป็นต้องนำ�บุตรหลานมาทำ�งานในไร่ ซึ่งกลุ่มนํ้าตาลมิตรผลนั้นมีแนวทางการ
สนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยจัดตั้งโครงการ “มิตรผล ห่วงใย ใส่ใจบุตรหลานเกษตรกร” โดยจัดมีสถานที่ตั้งอยู่ที่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสว่างราษฎร์บำ�รุง
ต.ดงตาล จ.ชัยภูมิ

อีกทัง้ ยังได้ประสานความร่วมมือจากสถานศึกษาอืน่ ๆ ในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง เพือ่ รับเด็กมาดูแลขณะทีพ่ อ่ แม่ ผูป้ กครองของเด็ก
มาปฏิบตั งิ านในไร่ ซึง่ ในปีตอ่ ๆ ไป กลุม่ มิตรผลจะขยายผลแนวทางการดำ�เนินงานเรือ่ งสิทธิเด็กต่อไป เพือ่ ให้สอดคล้องกับมาตรการ
“กลุ่มมิตรผลร่วมรณรงค์ ไม่ส่งเสริมและไม่สนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก” อย่างเต็มรูปแบบ
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รางวัลด้านแรงงาน
ทั้งนี้ในปี 2558 โรงงานน้ำ�ตาลมิตรผลทั้ง 6 แห่งได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
โดยแบ่งประเภทของรางวัล ดังนี้
รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์
และสวัสดิการแรงงาน 10 ปี ติดต่อกัน
(พ.ศ.2549 - พ.ศ.2558)
• โรงงานน้ำ�ตาลมิตรผลภูเขียว จ.ชัยภูมิ
• โรงงานน้ำ�ตาลมิตรผล จ.สุพรรณบุรี
รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์
และสวัสดิการแรงงาน 5 ปี ติดต่อกัน
(พ.ศ.2554 - พ.ศ.2558)
• โรงงานน้ำ�ตาลมิตรผลกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
• โรงงานน้ำ�ตาลมิตรผลภูเวียง จ.ขอนแก่น
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์
และสวัสดิการแรงงาน ประจำ�ปี 2558 ระดับประเทศ
• โรงงานน้ำ�ตาลมิตรผลสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
• โรงงานน้ำ�ตาลมิตรผลภูหลวง จ.เลย
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การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

การบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต
• การจัดการมลภาวะทางอากาศ
• การจัดการของเสีย
• การบริหารจัดการนํ้าทิ้ง
• มลภาวะทางเสียง
• การบริหารจัดการขนส่งอ้อย และการจราจร
• การรณรงค์การตัดอ้อยสด
• ค่าใช้จ่ายในการดูแลสิ่งแวดล้อม
• กระบวนการและช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
• การจัดการวัตถุดิบ
• การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
• การบริหารจัดการพลังงาน
การพัฒนาธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• ธุรกิจไฟฟ้าชีวมวล
• ธุรกิจเอทานอล
• ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้
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การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ในปัจจุบนั โลกประสบกับปัญหาด้านสิง่ แวดล้อมมากมาย เช่น ทรัพยากรทางธรรมชาติทลี่ ดลง การเปลีย่ นแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ มลภาวะทางอากาศ และระบบนิเวศที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ปัญหาดังกล่าวมีผลมาจากจำ�นวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น
การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยและขาดจิตสำ�นึก จนนำ�ไปสู่ปัญหาคุณภาพชีวิตของสังคม ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต
กลุม่ มิตรผล เล็งเห็นถึงความสำ�คัญในการบรรเทาผลกระทบและรักษาสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืนตลอดกระบวนการผ่านการ
ผนวกมาตรฐานการจัดการสิง่ แวดล้อมตามข้อกำ�หนดของ ISO 14001 ซึง่ เป็นมาตรฐานการจัดการเรือ่ งสิง่ แวดล้อมสากล อีกทัง้ ยัง
ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างเคร่งครัด เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความมุ่งมั่นในการพัฒนากิจการบนพื้นฐานการดำ�เนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ดังเห็นได้จากการที่กลุ่มมิตรผลได้ริเริ่มพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน ด้วยการพัฒนาธุรกิจพลังงาน
หมุนเวียนต่อยอดจากธุรกิจนํ้าตาล เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอ้อยและนํ้าตาล รวมถึงเป็นการ
เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจให้แก่สินค้าเกษตรเช่น “อ้อย” มากขึ้น

จนกระทั่งในปัจจุบัน กลุ่มมิตรผล ดำ�เนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “Mitr Phol Zero Waste Model” ซึ่งถือเป็นการผนวกธุรกิจ
พลังงานหมุนเวียนมาสู่กลุ่มมิตรผล โดยมีรายละเอียดที่สำ�คัญ ดังนี้
• การนำ�ชานอ้อยที่เหลือจากกระบวนการผลิตนํ้าตาลมาผลิตเป็น “พลังงานไฟฟ้าชีวมวล”
• การนำ�เอากากนํ้าตาล (Molasses) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายของกระบวนการผลิตนํ้าตาล มาเป็นวัตถุดิบตั้งต้น
สำ�หรับผลิตเป็น “เอทานอล (Ethanol) 99.5%” ที่ใช้เป็นส่วนผสมของนํ้ามันแก๊สโซฮอล์ พลังงานทดแทนที่จะช่วย
ลดมลพิษให้กับโลก
• การนำ�กากหม้อกรอง (Filter Cake) ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตนํ้าตาล และ Vinasse ซึ่งเป็นผลพลอยได้
จากกระบวนการผลิตเอทานอล ซึ่งอุดมไปด้วยสารอาหารสำ�หรับพืช สามารถนำ�มาผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ทดแทน
การใช้ปุ๋ยเคมีในไร่อ้อย เป็นการช่วยเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนของชาวไร่
เพื่อเป็นการดำ�เนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการที่สำ�คัญ กลุ่มมิตรผล ได้ให้ความสำ�คัญต่อเรื่อง
สิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เช่น การบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
การพัฒนาส่งเสริมความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการดำ�เนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
ในปี 2558 ดังนี้
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การบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต
ในอดีตนั้น กระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม มิได้ให้ความสำ�คัญต่อเรื่องสิ่งแวดล้อมมากเท่าที่ควร จนทำ�ให้
ภาคอุตสาหกรรมตกเป็นจำ�เลยของสังคม ในฐานะต้นเหตุที่ทำ�ให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน โดยเฉพาะการ
ขาดองค์ความรู้ และเครื่องมือในการบริหารจัดการมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมในประเภทต่างๆ อาทิ นํ้าเสีย ของเสียอุตสาหกรรม
มลภาวะทางอากาศ และอื่นๆ
กลุ่มมิตรผลในฐานะเป็นหนึ่งในภาคอุตสาหกรรมนํ้าตาลได้คิดค้น พัฒนา ปรับปรุงวิธีการในการช่วยลดผลกระทบด้าน
สิง่ แวดล้อมจากกระบวนการผลิตให้นอ้ ยลงอย่างต่อเนือ่ ง ผ่านการบริหารจัดการผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
ในด้านที่สำ�คัญและเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ได้แก่ มลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางเสียง ปัญหาการสัญจร ด้านนํ้าทิ้งและของเสีย
รวมถึงการบรรเทาปัญหาอ้อยไฟไหม้ โดยมีรายละเอียดการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ ดังนี้

การจัดการมลภาวะทางอากาศ
ในกระบวนการการผลิตนํ้าตาลของโรงงานนํ้าตาลมิตรผลนั้น มักจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านฝุ่น ทั้งที่มาจากปล่องเตา
สายพานลำ�เลียง และกองชานอ้อย  โดยโรงงานนํา้ ตาลในกลุม่ มิตรผลได้ด�ำ เนินการจัดการปัญหาเรือ่ งฝุน่ ซึง่ มีมาตรการทีส่ �ำ คัญ
ดังนี้
1. มาตรการบรรเทาฝุ่นจากปล่องเตา
		• ระบบควบคุมฝุ่นด้วยการสเปรย์นํ้า (Wet Scrubber)
		• ระบบควบคุมฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator)
2. มาตรการบรรเทาฝุ่นจากสายพานลำ�เลียง
		• ตรวจสอบจุดรั่วของระบบ
		• ติดตั้งที่ครอบสะพานลำ�เลียงชานอ้อย
		• เคลื่อนย้ายชานอ้อยโดย Mobile Belt
3. มาตรการบรรเทาฝุ่นจากกองชานอ้อย
		• อบรมพนักงานให้มีความรู้ในการเฝ้าระวังฝุ่นจากชานอ้อย
		• ปลูกต้นสน เพื่อเป็นแนวป้องกันฝุ่นจากกองชานอ้อย
		• ติดตั้ง Wind Break เพื่อเปลี่ยนทิศทางลม และติดตั้ง Wind Sock เพื่อเฝ้าระวังทิศทางลม
		• ติดตั้ง Big Gun บนสายพานลำ�เลียง เพื่อสเปรย์พื้นที่กองชานอ้อย
จากการแก้ไขปัญหาด้านฝุ่น ในปี 2558 พบว่า ผลจากการตรวจวัดค่าฝุ่นในชั้นบรรยากาศในแต่ละโรงงานจำ�นวนทั้งสิ้น
6 โรงงาน ดำ�เนินการตรวจโดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำ�กัด โดยดำ�เนินการตรวจจำ�นวน 3 ครั้ง พบว่า สามารถลด
ปริมาณฝุน่ ได้มากกว่าค่าทีก่ ฎหมายกำ�หนด ซึง่ ค่าฝุน่ ทีว่ ดั ได้เฉลีย่ อยูใ่ นระดับ 0.01 - 0.23 mg/m3³ และค่ามาตรฐานตามทีก่ ฎหมาย
สิ่งแวดล้อมกำ�หนดจะต้องมีค่าฝุ่นไม่เกิน 0.33 mg/m3³
นอกจาก การให้ความสำ�คัญในการดูแลปัญหาเรื่องฝุ่นที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตแล้วนั้น กลุ่มนํ้าตาลมิตรผล ยังได้
ให้ความสำ�คัญต่อการบริหารจัดการมลภาวะทางอากาศอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ซึ่งกลุ่มมิตรผลให้ความสำ�คัญ
ต่อการปฏิบัติตามข้อบังคับของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และได้รับการตรวจประเมินการปล่อยมลพิษปีละ 2 ครั้ง ซึ่งจากผลการ
ตรวจประเมินในปี 2558 นั้น เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำ�หนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ประเภทของมลพิษ

ค่ามาตรฐาน
MPDC
< 200 ppm
< 60 ppm
< 690 ppm
< 120 ug/m3

NOx
SOx
COx
PM10

อาคารสำ�นักงาน/โรงงาน
MPSB MPPK MPPL MPPV

51
1.3
310.5
27.75

74.70
1.35
397.67
34.8

79.71
1.30
183.00
26.40

81.81
0.38
139.00
11.70

MPKS

61.60
4.60
416.00
45.00

127.77
2.81
178.00
19.80

การจัดการของเสีย
ทีผ่ า่ นมากลุม่ มิตรผลมีความพยายามพัฒนาธุรกิจมุง่ สูแ่ นวคิดของเสียเหลือศูนย์ (Zero waste) อย่างต่อเนือ่ งแต่อย่างไรก็ตาม
ก็ยังพบว่าคงมีของเสียจากกระบวนการผลิตที่ไม่สามารถนำ�มาใช้ประโยชน์ได้ โดยกลุ่มธุรกิจนํ้าตาลมิตรผลมีความพยายาม
จั ด การของเสี ย ดั ง กล่ า วตามหลั ก การ 3Rs (Recycle, Reused, Reduce) ในปี 2558 นํ้ า หนั ก ของเสี ย ทั้ ง หมดแบ่ ง ตาม
ของเสียอันตราย และของเสียไม่อันตราย สามารถระบุ ดังนี้
สถิติรวมของเสียแบ่งตามประเภทอันตราย และของเสียไม่อันตราย
ร้อยละ

99.9

ของเสียไม่อันตราย

7,404,937 ตัน

ของเสียทั้งหมด

7,405,407
ตัน

ร้อยละ

0.01

ของเสียอันตราย

470.3 ตัน

นํ้าหนักของเสียอันตรายจากกระบวนการผลิต
ประเภทของเสีย
นํ้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว (ลิตร)
นํ้ายาหล่อเย็นใช้แล้ว (ลิตร)
นํ้ามันเชื้อเพลิงใช้แล้ว (ลิตร)
วัสดุปนเปื้อนนํ้ามัน จาระบี (ลิตร)
ภาชนะปนเปื้อน (ตัน)
เรซินที่ใช้แล้ว (ตัน)
ฉนวนกันความร้อน (ตัน)
กระดาษและนํ้าปนเปื้อนตะกั่ว (ตัน)
นํ้าหนักของเสียอันตรายรวม (ตัน)

MPDC

MPSB

69.33
0
0
0
0
100.07
57.91
5.42
163.4

5.00
2.16
16.19
2.45
1.50
22.3

ประเภทของเสียอันตราย
โรงงานนํ้าตาล
MPPK MPPL MPPV
5.40
4.60
22.29
1.87
98.08
5.00
127.0

56.96
0
0
30.00
0.34
0
0.17
10.31
40.9

22.29
76.00
8.00
8.00
92.0

MPKS

รวม

16.60
14.90
9.80
24.7

หมายเหตุ : สำ�หรับของเสีย อาทิ นํ้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว นํ้ายาหล่อเย็นใช้แล้ว และนํ้ามันเชื้อเพลิงใช้แล้ว คิดความหนาแน่นเฉลียเป็น 0.009 ตันต่อลิตร
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158.98
0
21.20
128.69
19.27
214.34
82.84
25.23
470.3

สำ�หรับการกำ�จัดของเสียอันตรายนั้น กลุ่มธุรกิจนํ้าตาล จะใช้บริการหน่วยงานขนส่งและหน่วยงานกำ�จัดภายในประเทศ
ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดำ�เนินการส่งของเสียเพื่อนำ�ไปกำ�จัดอย่างถูกต้องตามระเบียบวิธี ซึ่งจะมีการ
แจ้งการขนส่งของเสียต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุกครั้งที่มีการขนส่งออกนอกโรงงาน
นํ้าหนักของเสียไม่อันตรายจากกระบวนการผลิต
ประเภทของเสีย
วิธีกำ�จัด

MPDC

ขยะทั่วไป (ตัน)
ฝังกลบ/เผา
500
ชานอ้อย (ตัน)
ผลิตไฟฟ้า 1,233,461
กากนํ้าตาล (ตัน)
ผลิตเอทานอล 206,472
กากตะกอนหม้อกรอง (ตัน)
ปุ๋ย
187,014
ขี้เถ้า (ตัน)
ปุ๋ย
111,080
เศษเหล็ก (ตัน)
จำ�หน่าย
628
เพื่อไป
Recycle
นํ้าหนักของเสียไม่อันตรายรวม (ตัน)
1,739,155

MPSB

ประเภทของเสียไม่อันตราย
โรงงานนํ้าตาล
MPPK MPPL MPPV

MPKS

70.00 4,440.00
136.47
360
37.70
312,662 1,018,096 425,980.80 1,198,968 1,093,980
69,868 129,796 113,318.10 197,361.58 169,843.63
74,242 156,256 121,573.11 189,841.99 129,967.20
80,000
54,900 33,182.52
28,895 60,295.17
73.36
470.34
127.44
859
181.8
536,915 1,363,958

รวม
5,544
5,283,147.3
886,658.8
858,894.1
257,272.7
2,339.8

694,318 1,616,286 1,454,306 7,404,937

สำ�หรับการกำ�จัดของเสียที่ไม่อันตราย โดยเฉพาะกากอ้อย กากนํ้าตาล กากตะกอนหม้อกรอง วีแนส และขี้เถ้าทั้งหมด
นั้น กลุ่มมิตรผลสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด 100% โดยแบ่งตามประโยชน์ คือ ด้านพลังงานที่นำ�กลับมาใช้ใหม่
ในกระบวนการผลิต และปุ๋ยอินทรีย์ที่นำ�กลับมาใช้ประโยชน์ในไร่อ้อย เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องตามนโนบาย “เปลี่ยนสิ่งที่ไร้ค่า...
เป็นสิ่งที่มีคุณค่า” สำ�หรับรายละเอียดวิธีการจะระบุอยู่ในเนื้อหา “การพัฒนาธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

การบริหารจัดการนํ้าทิ้ง
“เป็นที่ทราบกันดีว่า ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร เป็นธุรกิจที่มีการใช้ทรัพยากรนํ้าค่อนข้างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ
อุ ต สาหกรรมอื่นๆ ทำ�ให้เกิด นํ้าทิ้งในปริม าณสูง มาก และบางครั้ ง พบการปนเปื้ อนของสารเคมี ในนํ้ า ทิ้ ง อั นเป็ นสาเหตุ”
การลดทอนความหลากหลายทางชีวภาพที่สำ�คัญ
กลุม่ มิตรผล ได้ให้ความสำ�คัญต่อการบำ�บัดนํา้ ทิง้ ทีอ่ อกมาจากกระบวนการการผลิตนํา้ ตาลให้มคี ณ
ุ ภาพนํา้ ทิง้ สอดคล้อง
ตามทีก่ ฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ กำ�หนด โดยนํา้ ทิง้ ทีอ่ อกมาจากกระบวนการผลิตนํา้ ตาล จะถูกบำ�บัดด้วยระบบบำ�บัดนํา้ ทิง้
ทั้ง 3 ระบบ ได้แก่
1. บ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond)
2. ระบบยูเอเอสบี (UASB : Upflow Anaerobic Sludge Blanket)
3. ระบบบำ�บัดแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland)
โดยปริมาตรนํา้ ทิง้ ทัง้ หมดทีอ่ อกมาจากกระบวนการผลิตนํา้ ตาล จะนำ�เข้าสูร่ ะบบบำ�บัดนํา้ ทิง้ ทัง้ 3 ระบบข้างต้น หลังจากนั้น
นํา้ ทิง้ ทีไ่ ด้รบั การบำ�บัดจนมีคา่ คุณภาพนํา้ เป็นไปตามทีก่ �ำ หนด จะถูกนำ�กลับมาใช้ใหม่ในกิจกรรมภายในโรงงานอย่างเหมาะสม
เช่น การรดต้นอ้อยในไร่บริษัท รดนํ้าต้นไม้ การล้างทำ�ความสะอาดในพื้นที่โรงงาน ใช้รดต้นอ้อยในแปลงปลูกรอบๆ โรงงาน
(Zero Discharge) เป็นต้น
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ปริมาตรนํ้าทิ้งจำ�แนกตามโรงงานนํ้าตาล
ปริมาณ
น้ำ�เสียรวม

ปริมาณ
น้ำ�ที่นำ�กลับมาใช้

4,372,658

3,651,169

ลบ.ม

83.5%

ลบ.ม

Wastewater Volume
MPDC
ปริมาณนํ้าทิ้ง (ลบ.ม)
ร้อยละปริมาณนํ้า
ที่นำ�กลับมาใช้ใหม่
เทียบกับปริมาณนํ้าทิ้ง

อัตรา
การนำ�น้ำ�กลับมาใช้ใหม่

1,755,616.0
100.00

MPSB

โรงงานนํ้าตาล
MPPK
MPPL
MPPV

MPKS

307,288.0
100.0

491,501.2
100.00

423,400.0 4,372,658.1
60.00
83.5

535,090.0
40.90

859,762.9
100.00

รวม

คุณภาพนํ้าทิ้งที่ผ่านระบบบำ�บัดนํ้าเสีย
ค่าสถิติ
คุณภาพนํ้า
BOD
COD
SS
pH
Temperature

ค่า
มาตรฐาน
< 20 mg/l
< 120 mg/l
< 50 mg/l
< 5.5-9.0
< 40 ํC
Degree

MPDC

MPSB

5
78
31
8.8
31

12.0
94.0
43.0
8.6
30.8

โรงงานนํ้าตาล
MPPK
MPPL
13.0
98.0
32.0
8.4
31.0

14.6
102.0
28.5
8.1
31.0

MPPV

MPKS

16.0
104.0
28.5
8.0
32.0

6.0
60.0
8.8
7.7
28.0

มลภาวะทางเสียง
มลภาวะทางเสียง ถือเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่สำ�คัญต่อภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในส่วนของกระบวนการผลิต หากขาด
การดูแล ควบคุม และป้องกันอย่างเพียงพอ อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัย ทั้งในส่วนของพนักงานภายใน
โรงงาน และชุมชนบริเวณใกล้เคียง
กลุ่มมิตรผล ให้ความสำ�คัญต่อการบรรเทาปัญหาดังกล่าว จึงได้วางแผนการแก้ไขปัญหามลภาวะทางเสียงอย่าง
เป็นระบบ โดยเริ่มจากการประเมินแหล่งที่มาของเสียง ซึ่งพบว่าแหล่งที่มามลภาวะทางเสียงมาจากกระบวนการ การทำ�ความ
สะอาดสายการผลิต (Flushing Line) ในช่วงหลังการซ่อมแซมเครื่องจักร การ Blow ไอนํ้าที่มีแรงดันสูง และการทำ�งานของ
เครื่องจักรในกระบวนการผลิต โดยกลุ่มธุรกิจนํ้าตาล ได้ดำ�เนินการปรับปรุงกระบวนการ ทั้งในเชิงป้องกันตั้งแต่ต้นทาง และใน
ส่วนของหน้างาน ดังนี้
• การปรับปรุงกระบวนการในเชิงป้องกันตั้งแต่ต้นทาง เช่น การคัดเลือกเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ การบำ�รุง
รักษาและซ่อมแซมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม
• การปรับปรุงกระบวนการในเชิงป้องกันในส่วนของหน้างาน เช่น แผนที่สนามเสียง การหุ้มฉนวนลดเสียง
การติดอุปกรณ์ครอบลดเสียง การติดป้ายบอกระดับความดังของเสียง การติดป้ายชี้บ่งพื้นที่ควบคุม รวมถึงการ
ปลูกต้นไม้เพื่อช่วยซับเสียงตลอดจนการตรวจวัดระดับเสียงมิให้เกินกว่าค่าที่มาตรฐานกำ�หนดอย่างสมํ่าเสมอ
ตามจุดที่มีปัญหา โดยจะตรวจวัดภายในบริเวณปฏิบัติงาน และชุมชนใกล้เคียงเป็นประจำ�ทุก 6 เดือน
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ขั้นตอนการจัดการด้านเสียงจากการทำ�งานของเครื่องจักร

แหล่งกำ�เนิดเสียงจาก
เครื่องจักร

ลดผลกระทบ
ที่ต้นทาง

คัดเลือกเครื่องจักร
ที่มีประสิทธภาพ

บำ�รุงซ่อมแซม
เป็นประจำ�

จัดทำ�มาตรการ

ตรวจวัดเสียงเป็นประจำ�

การป้องกัน

ประเมินผล
แหล่งกำ�เนิดเสียง

แผนที่สนามเสียง

หุ้นฉนวนลดเสียง

ติดอุปกรณ์
ครอบลดเสียง

ติดป้าย
บอกระดับเสียง

ติดป้ายชี้บ่ง
พื้นที่ควบคุม

ปลูกต้นไม้ช่วย
ซับเสียง

เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการด้านมลภาวะทางเสียง กลุม่ นํา้ ตาลมิตรผล ดำ�เนินการเข้าร่วมโครงการ
อนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservation Program: HCP) เพื่อให้เกิดความปลอดภัย โดยเฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณ
ที่มีระดับความดังของเสียงเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ ซึ่งถือเป็นค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

การบริหารจัดการขนส่งอ้อยและการจราจร
ปั ญ หาการจราจรอั น เกิ ด จากการขนส่ ง อ้ อ ยจากไร่ อ้ อ ยเพื่ อ เข้ า สู่ โรงงานนํ้ า ตาล ถื อ เป็ นความท้ า ทายที่ สำ � คั ญ ใน
อุตสาหกรรมนํา้ ตาล อันเนือ่ งมาจากรูปแบบการตัดอ้อย เพือ่ เข้าหีบอ้อย ณ โรงงานนํา้ ตาล อยูใ่ นช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน - เมษายน
ในแต่ละปี  โดยภายหลังจากการตัดอ้อยเกษตรกรจำ�เป็นจะต้องขนส่งเข้าโรงงานนํา้ ตาลให้เร็วทีส่ ดุ เพือ่ หีบสกัดนํา้ อ้อย  เนือ่ งจาก
การตัดอ้อยค้างไว้เป็นเวลานานจะทำ�ให้ปริมาณความหวานลดลงต่อเนื่อง ซึ่งค่าความหวาน (CCS) ถือเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ผลต่อ
ระดับราคารับซื้ออ้อยที่ชาวไร่จะได้รับ โดยมีการกำ�หนดราคาผันแปรตามค่าความหวาน
จนเป็นที่มาของปัญหาตั้งแต่ การบรรทุกนํ้าหนักเกินมาตรฐาน ปัญหาอ้อยร่วงหล่นตามถนน การฟุ้งกระจายของฝุ่น
จากรถบรรทุกขนอ้อย รวมถึงการจราจรติดขัดบริเวณโรงงานนํ้าตาล กลุ่มนํ้าตาลมิตรผลจึงได้กำ�หนดมาตรการเพื่อบรรเทา
ผลกระทบที่เกิดจากการขนส่งอ้อย
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มาตรการดำ�เนินการป้องกัน แก้ ไข และบรรเทาผลกระทบจากการขนส่งอ้อย
1. กำ�หนดผู้รับผิดชอบ และช่องทางสื่อสารในการประสานงานช่วยเหลือ
2. จัดทำ�สัญญารถบรรทุก โดยกำ�หนดเงื่อนไขการปฏิบัติในสัญญาที่ชัดเจน หากผิดเงื่อนไข อาจมีผลต่อการจ่าย
คืนเงินประกันสัญญารถบรรทุกหลังเปิดหีบ
3. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ Call Center และช่วยประสานงานการแก้ไขกรณีเศษอ้อยร่วงหล่นตามพื้น พร้อมทั้งจัดให้มี
สถานีขนถ่ายอ้อยสำ�หรับเกษตรกรรายย่อย
4. รณรงค์เรื่องการบรรทุกอ้อยที่ถูกวิธี และควบคุมความสูงพร้อมทั้งติดตั้งเสา Sensor วัดความสูงรถบรรทุกอ้อย
ไม่เกิน 4.2 เมตร จากพื้นถนน รวมถึงการใช้สายรัดก้อนอ้อย
5. การกำ�หนดเกณฑ์ในการตัดราคาอ้อย โดยรายละเอียดในการตัดราคาที่สำ�คัญมีรายละเอียด ดังนี้

อ้อยสดยาว
ตัดราคา
20 บาท/ตัน

อ้อยสด
มีสิ่งเจือปน
(ยอด/ใบ/ราก/
ดิน/ทราย)
ตัดราคา
40 บาท/ ตัน

อ้อยไฟไหม้
ตัดราคา
20 บาท/ตัน

อ้อยไฟไหม้
มีสิ่งเจือปน
(ยอด/ใบ/ราก)
ตัดราคา
40 บาท/ตัน

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

การรณรงค์การตัดอ้อยสด
ในฝั่งต้นนํ้า (Upstream) ของธุรกิจนํ้าตาลนั้น เกษตรกรชาวไร่อ้อยยังคงประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานท้องถิ่น
จนส่งผลทำ�ให้เกิดความล่าช้า และไม่สอดคล้องกับแผนการตัด ในการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานนํา้ ตาลเป็นไปอย่างล่าช้า ทำ�ให้ชาวไร่
อ้อยมักใช้วิธีการตัดอ้อยแบบเผาอ้อย เนื่องจากความรวดเร็วในการตัดอ้อยไฟไหม้จะทำ�ได้เร็วกว่าการตัดอ้อยสด และประหยัด
ต้นทุนค่าจ้างแรงงานมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามวิธีดังกล่าวได้สร้างผลกระทบด้านลบทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทั้งในบริเวณพื้นที่ปลูกอ้อยโดยรอบ และก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ
จนนำ�ไปสู่ต้นเหตุสำ�คัญของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน
กลุม่ มิตรผล ริเริม่ ในการส่งเสริมให้ชาวไร่ออ้ ยของโรงงานลดการเผาอ้อยในกระบวนการผลิต รวมทัง้ ยังส่งเสริมการส่งอ้อยสด
ที่มีคุณภาพดี เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น โดยสร้างความร่วมมือกับภาครัฐผ่านมาตรการต่างๆ ดังนี้
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• การถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการปลูกอ้อย

• การส่งเสริมใช้รถตัดอ้อย

• การมอบเงินรางวัลพิเศษอ้อยคุณภาพดี

• การจัดแปลงอ้อยเป็นแนวกันไฟ

• การตัดราคารับซื้ออ้อย

• การสนับสนุนรถนํ้าดับไฟ

มาตรการดังกล่าว นอกจากจะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนการลดเผาอ้อย ซึ่งเป็นสาเหตุสำ�คัญในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ยังมีสว่ นช่วยในการลดต้นทุนการจัดการในไร่ เช่น ค่าปุย๋ สารเคมีเพือ่ กำ�จัดศัตรูพชื เป็นต้น และเพือ่ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ กลุ่มมิตรผลยังให้ความสำ�คัญและสนับสนุนการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาการปลูกอ้อย
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่เรื่องของการเตรียมดิน วิธีการปลูกอ้อย พัฒนาพันธุ์อ้อยให้มีคุณภาพ และการเก็บเกี่ยว
เพื่อมุ่งหวังให้ได้วัตถุดิบในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง สะอาด และปลอดภัย
จากผลการดำ�เนินงานของการรณรงค์ตัดอ้อยสดของกลุ่มมิตรผล ในปี 2558 พบว่า การรับซื้ออ้อยสดเฉลี่ยร้อยละ 44.36
และรับซื้ออ้อยไฟไหม้เฉลี่ยร้อยละ 55.64 ประจำ�ปีการผลิต 2557/58 เมื่อเทียบกับปริมาณอ้อยรับซื้อทั้งหมด โดยเฉพาะ
โรงงานนํ้าตาลมิตรผลภูเขียว และโรงงานนํ้าตาลมิตรผลภูเวียง สามารถสร้างสถิติรับซื้ออ้อยสดเทียบสัดส่วนอ้อยรับซื้อทั้งหมด
เป็นอันดับ 1 และ 2 เมื่อเทียบกับโรงงานนํ้าตาลทั้งหมดที่อยู่ในเขตภาคอีสาน โดยมีรายละเอียดภาพรวม ดังนี้

MPPK
อ้อยสด

MPPV

1

69.53%

อ้อยสด

2

61.17%
เทียบกับปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมด

ค่าเฉลี่ยกลุ่มนํ้าตาลมิตรผล
รับซื้ออ้อยสด

ค่าเฉลี่ย
การรับซื้ออ้อยสด

ค่าเฉลี่ยเขตภาคอีสาน
รับซื้ออ้อยสด

44.36%

34.83%

40.17%
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ชื่อโรงงาน/ภาค

ปริมาณอ้อยเข้าหีบ
อ้อยสด (ตัน) อ้อยไฟไหม้ (ตัน)

MPPV
2,760,957.150 1,752,902.350
MPPK
2,210,368.220
968,838.170
MPPL
1,260,503.590 1,567,364.300
MPKS
1,413,296.280 2,446,372.610
ภาคอีสาน
19,028,130.290 28,337,975.375
MPDC
1,064,324.390 3,374,466.890
MPSB
323,738.300 1,220,977.600
ภาคกลาง
9,234,757.630 18,765,564.360
รวมกลุ่มนํ้าตาลมิตรผล 9,078,579.950 11,600,041.970
ร้อยละอ้อยสด/อ้อยไฟไหม้ ทั้งประเทศไทย

รวมปริมาณอ้อย
(ตัน)

ปริมาณอ้อยเข้าหีบ
อ้อยสด (ตัน) อ้อยไฟไหม้ (ตัน)

4,513,859.500
3,179,206.000
2,827,867.890
3,859,668.890
47,366,105.665
4,438,791.280
1,544,715.900
28,000,321.990
20,678,621.920

61.17
69.53
44.57
36.61
40.17
23.98
20.96
32.98
44.36
34.83

38.83
30.47
55.43
63.39
59.83
76.02
79.04
67.02
55.64
65.17

ค่าใช้จ่ายในการดูแลสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้มาตรการบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในทุกด้านเกิดประสิทธิภาพสูงสุด กลุ่มธุรกิจนํ้าตาล ได้ลงทุนปรับปรุง
บำ � รุ ง รั ก ษา ซ่ อ มแซมเครื่ อ งจั ก รโรงงาน ที่ ใ ช้ ใ นกระบวนการผลิ ต โดยใช้ ง บประมาณในการดำ � เนิ นงานทั้ ง สิ้ นจำ � นวน
43,856,005 บาท โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

105,929,195
บาท
ประเภทค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม (บาท) MPDC

MPPK

MPKS

โรงงานนํ้าตาล
MPSB
MPPV

MPPL

รวม

การกำ�จัดขยะ
856,946.0 1,096,675.0 977,050.0 109,210.0 1,357,919 481,100.0 4,878,900.0
ค่าบำ�บัดมลภาวะ (อากาศ และนํ้า) 593,102.0 1,222,923.7
-    79,418.0
862,540 295,380.0 3,053,363.7
ค่าบำ�รุงรักษาอุปกรณ์
2,564,317.0 552,832.4 4,883,323.8
-   21,406,005 6,985,452.4 36,391,930.7
และวัสดุในการปฏิบัติงาน
ค่าใช้จ่ายในการทำ�ความสะอาด
1,910,100.0 390,807.8 620,000.0 80,000.0
-   1,061,422.4 4,062,330.2
โครงการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม 14,932,208.5 2,863,937.0 145,355.0 9,949,800.0 18,800,000 4,349,702.3 51,041,002.8
ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม
7,500.0
  -   
-   
-    50,000 19,925.2
77,425.2
ค่าบริการระบบบริหารจัดการ
-    744,750.0 1,808,135.8 2,210,500.0
-   
-   4,763,385.8
ด้านสิ่งแวดล้อม
ค่าใบรับรองระบบบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก           78,000.0
0 60,807.0
-    339,568 821,762.0 1,300,137.0
วิจัยและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
0
0
-   
0
-    360,720.0 360,720.0
ค่าใช้จ่ายในงานบริหารจัดการ
0
0
-   
-   
-  
-   
-   
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ
รวม
20,942,173.5 6,871,925.8 8,494,671.6 12,428,928.0 42,816,032 14,375,464.4 105,929,195.4
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นอกจากนี้ กลุม่ ธุรกิจนํา้ ตาล ยังมีความริเริม่ ในการบรรเทาผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมผ่านนวัตกรรมการจัดการ เปลีย่ นมาใช้
การลดค่าสี (Decolorization) ด้วยกรรมวิธีการแลกเปลี่ยนประจุเรซิน ซึ่งทดแทนวิธีเดิม แต่อย่างไรก็ตาม กรรมวิธีดังกล่าว
ก็ยังมีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากต้องมีขั้นตอนการใช้นํ้าเกลือในการล้างเรซิน โดยจะต้องอาศัย
การบำ�บัดโดยระบบผึ่งจึงส่งผลกระทบต่อสภาพดินในบริเวณนั้น
โรงงานนํ้าตาลมิตรผลภูเวียง ตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จึงริเริ่มใช้ถ่านกัมมันต์แบบเกล็ด (Granular Activated
Carbon: GAC) เพื่อใช้การลดค่าสีทดแทนการใช้วัสดุเรซิน ทำ�ให้ไม่ต้องมีการใช้นํ้าเกลือในการฟื้นสภาพ เรซิน (Regenerete)
ซึ่งถือว่าเป็นโรงงานนํ้าตาลแห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้วิธีดังกล่าว จนได้รับรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม ปี 2558 จากกระทรวง
อุตสาหกรรม ทั้งนี้ กลุ่มมิตรผลจะดำ�เนินการขยายการดำ�เนินงานดังกล่าวไปยังกลุ่มธุรกิจนํ้าตาลทั้งหมดในอนาคต
จากการบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตที่กล่าวมา หากเกิดข้อบกพร่อง และส่งผลกระทบ
อย่างมีนัยสำ�คัญ จำ�เป็นต้องได้รับการแก้ไข เยียวยาอย่างเร่งด่วน กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อผ่านช่องทางการร้องเรียน
เพื่อเข้าสู่ระบบการจัดการข้อร้องเรียนจากผลกระทบ ดังนี้
บริษัท/โรงงาน
บริษัท นํ้าตาลมิตรผล จำ�กัด

เบอร์โทรศัพท์
02-794-1000

ที่อยู่ติดต่อ
เลขที่ 2 ชั้น 3 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โรงงานนํ้าตาลมิตรผล ด่านช้าง 035-418-103-7

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

โรงงานนํ้าตาลมิตรผล สิงห์บุรี

เลขที่ 24/2 หมู่ 2 ตำ�บลไม้ดัด อำ�เภอบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130

036-591-475-6

โรงงานนํ้าตาลมิตรผล กาฬสินธุ์ 043-134-101-4

99 หมู่ 1 ถ.บัวขาว-โพนทอง ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์
จ.กาฬสินธุ์ 46110

โรงงานนํ้าตาลมิตรผล ภูเวียง

043-294-202-4

365 หมู่ 1 ถ.มะลิวัลย์ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210

โรงงานนํ้าตาลมิตรผล ภูเขียว

044-881-111-4

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

โรงงานนํ้าตาลมิตรผล ภูหลวง

042-810-921-3

199 หมู่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ตำ�บลโคกขมิ้น อำ�เภอวังสะพุง จ.เลย
42130
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แจ้งกลับผลการแก้ไข
และ/หรือ ความก้าวหน้า
ในการแก้ไข *

ผู้ร้องเรียน

ทันที

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

ทุก 6 เดือน

ภายใน 1 ชั่วโมง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำ�การตรวจสอบ
หาข้อเท็จจริง ระบุสาเหตุ แนวทาง
และกรอบเวลาในการแก้ไขข้อร้องเรียน
ทันที

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทำ�การแก้ไขตามข้อเท็จจริง

เสร็จสิ้นตาม
กรอบเวลาที่กำ�หนด

คณะกรรมการชุมชน
(คณะกรรมการในการติดตาม
ตรวจสอบ)
ทุก 6 เดือน

หน่วยรับเรื่องร้องเรียน

ไม่เสร็จสิ้นตาม
กรอบเวลาที่กำ�หนด

จัดทำ�รายงานเสนอภายหลังประเมินสถานการณ์ก่อน
ครบกำ�หนดเวลาภายใน 7 วัน เพื่อเจ้าหน้าที่มวลชน
สัมพันธ์ตรวจสอบให้การรับรองและแจ้งผู้จัดการโรงงาน

แจ้งกลับภายใน 24 ชั่วโมง

จัดทำ�รายงานเสนอภายใน 4 ชั่วโมง
ของวันที่กำ�หนดแล้วเสร็จ ก่อนเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์
ตรวจสอบ

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

แจ้งรับเรื่องภายใน 1 ชั่วโมง

ระบบการจัดการข้อร้องเรียนจากผลกระทบในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทำ�การแก้ไข
ตามกรอบเวลาที่ขยายออกไป
โดยมีผู้จัดการโรงแรมดูแล
อย่างใกล้ชิดเพื่อให้
เสร็จสิ้นทันเวลา

นำ�สรุปข้อร้องเรียนเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาประชุม
ทบทวน โดยผู้จัดการโรงงาน
เพื่อป้องกันการเกิดซํ้า

อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
(1) นำ�เสนอแผนงานและกลยุทธ์
ในการพัฒนา ด้านมวลชน
สัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม
(2) ติดตามและนำ�เสนอแนวทาง
ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มี
ผลกระทบต่อชุมชน
(3) ติดตามประสานงาน
ประชาสัมพันธ์และแก้ไข
ปัญหาข้อร้องเรียนของชุมชน
(4) ดำ�เนินการสำ�รวจชุมชนและ
สรุปรายงานต่อคณะจัดการ
โรงงาน

อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
(1) พิจารณาสำ�รวจความต้องการของประชาชน สร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนกับโครงการและประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่นหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
(2) ตรวจเยี่ยมโครงการ รับรู้กระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อแสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ
(3) รับเรื่องร้องเรียนและประสานงานในการจัดการเรื่องร้องเรียน
(4) ร่วมปรึกษาหารือและกำ�หนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพร่วมกัน
(5) ตรวจสอบและพิจารณาค่าชดเชยความเสียหายจากกิจกรรมของโครงการที่ชุมชนได้รับทั้งต่อสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชน พืชผลทางการเกษตร สัตว์เลี้ยง สุขภาพอนามัยของชุมชน ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานจริง
(6) ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโรงงานและชุมชน
(7) พิจารณาข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนจากชุมชน ผู้แทนภาคประชาชนและผู้แทนภาคราชการท้องถิ่น ที่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพจากกิจกรรมของโรงงาน
(8) กำ�หนดมาตรการและสร้างเครือข่ายในการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ
(9) ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนกับโรงงาน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ : *
(1) แจ้งสาเหตุแนวทางและกำ�หนดเวลาในการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง
(2) แจ้งให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาเป็นระยะทุก 7 วัน ในกรณีที่ต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาจนกว่าจะแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเสร็จ
(3) แจ้งให้ทราบถึงผลการแก้ไขตามกรอบเวลาที่กำ�หนดให้กับผู้ร้องเรียนรับทราบ และจัดให้มีการตรวจเยี่ยมผลการแก้ไขข้อร้องเรียนร่วมกัน
(4) ในกรณีแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนไม่เสร็จภายในกรอบเวลาที่แจ้งไว้จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน พร้อมเหตุผลที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาตามกรอบเวลาดังกล่าว
โดยการเข้าพบผู้ร้องเรียนและเชิญมาตรวจเยี่ยมความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาก่อนแจ้งกำ�หนดการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จอีกครั้งและทำ�การแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จ
โดยจะแจ้งความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาให้ทราบทุก 7 วัน เช่นเดิมจนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ

ในช่วงปลายปี 2558 ที่ผ่านมา กลุ่มมิตรผล ได้มีการวางแผนในการนำ�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับ
ระบบการจัดการข้อร้องเรียนจากผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อม/ด้านสังคม เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ข้อร้องเรียนต่างๆ รวมถึงนำ�มาปรับปรุงระบบงานให้เป็นอย่างรับผิดชอบมากขึ้น
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การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
ในปัจจุบนั กลุม่ มิตรผล ได้เติบโตขยับขยายกิจการจนกลายเป็นผูผ้ ลิตนํา้ ตาลรายใหญ่ ซึง่ สามารถส่งออกนํา้ ตาลเป็นอันดับ
5 ของโลก ภายใต้ เงื่ อ นไขกำ � ลั ง การผลิ ต ในปั จ จุ บั นนั้ น ทำ � ให้ ก ลุ่ ม นํ้ า ตาลมิ ต รผล จำ � เป็ นที่ จ ะต้ อ งบริ โ ภคทรั พ ยากร
ทางธรรมชาติค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกิจการอื่นๆ อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ซึ่งหากขาดการบริหารจัดการที่ดีในการใช้ทรัพยากร
อย่างยั่งยืน และคุ้มค่า ย่อมส่งผลกระทบในด้านการขาดแคลนทรัพยากรที่จำ�เป็นในอนาคตอย่างแน่นอน
กลุ่มมิตรผล จึงให้ความสำ�คัญต่อการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างยั่งยืน ทั้งในส่วนของการจัดการวัตถุดิบ
ทรั พ ยากรนํ้ า และประสิ ท ธิ ภ าพพลั ง งานมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และเพื่ อ ให้ ก ระบวนการผลิ ต ของกลุ่ ม มิ ต รผลเป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นนํ้า จึงมีการกำ�หนดนโยบายจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาประกาศใช้เป็นนโยบายในการดำ�เนินธุรกิจ
ของทุกกลุ่มมิตรผล จึงกำ�หนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติจัดซื้อ ดังนี้
1. พนักงานในฝ่ายจัดซื้อต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. คัดเลือกสินค้าและบริการที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิต โดยพิจารณาตั้งแต่การได้มา
ซึ่งวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การใช้งาน และการกำ�จัดหลังการใช้งาน
3. สนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทรัพยากรหมุนเวียนและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น สินค้าที่ได้รับการ
รับรองฉลากเขียวฯ
4. คัดเลือกผู้ขายและผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก
5. จัดทำ�ขั้นตอนและวิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่เป็นธรรมและให้ความเสมอภาคกับทุกองค์กร
สำ�หรับรายละเอียดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจนํ้าตาลได้มีการดำ�เนินงานทั้งหมดดังนี้

การจัดการวัตถุดิบ
ในปัจจุบันกลุ่มมิตรผลมีการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับต่อความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้น ทำ�ให้มี
แนวโน้มความต้องการวัตถุดิบเพิ่มมากขึ้น ทั้งที่เป็นประเภทหมุนเวียนและไม่หมุนเวียน หากขาดการวางแผนจัดการวัตถุดิบ
ที่มีประสิทธิภาพแล้ว อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อกระบวนการผลิตเป็นไปไม่ต่อเนื่อง กลุ่มธุรกิจนํ้าตาลจึงให้ความสำ�คัญต่อการ
บริหารจัดการทรัพยากร เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่ามากที่สุดมาอย่างต่อเนื่อง
วัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตนํ้าตาลนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักคือ ประเภทวัตถุดิบที่ไม่หมุนเวียน
(Non-renewable material) คือ พลังงานเชื้อเพลิงและสารเคมี และประเภทวัตถุดิบหมุนเวียน (Renewable material) คือ อ้อย
โดยในปี 2558 มีสถิติการบริโภควัตถุดิบหลัก ดังนี้
ปริมาณวัตถุดิบหลักที่นำ�ไปใช้ในกระบวนการผลิตนํ้าตาล ในปี 2558

Renewable Material

99.7%

วัตถุดิบ
หน่วย
วัตถุดิบหมุนเวียน
อ้อย

ตัน

วัตถุดิบที่ไม่หมุนเวียน
นํ้ามันหล่อลื่นและนํ้ายาหล่อเย็น
สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต

ลิตร
ตัน

MPDC

MPPK

MPKS

โรงงาน
MPSB

MPPV

MPPL

รวม

4,438,791.28 1,544,715.9 3,493,718.46 2,827,867.89 4,513,859.5 3,859,668.89 20,678,621.9
-   
28,478

809
8,676

850
7,9901

925
2,875

534
10,202

143
2,003

3,269
60,135
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การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
ทรัพยากรนํ้า ถือได้ว่าเป็นปัจจัยหลักในการดำ�รงชีวิตของมนุษย์ จากปัญหาภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อความแน่นอน
ของฤดูกาล จนทำ�ให้เกิดภาวะภัยแล้ง หรืออุทกภัยในบางพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ กลุ่มธุรกิจนํ้าตาล ได้จัดทำ�นโยบาย
ด้านการใช้ทรัพยากรนํ้า โดยเน้นการลดใช้นํ้าและนำ�นํ้ากลับมาใช้ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งหวังให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ
ลดการสูญเสีย ทั้งในอาคารสำ�นักงานและโรงงานต่างๆ โดยในปี 2558 สามารถสรุปปริมาณนํ้าที่ใช้ตามรายละเอียดดังนี้
ข้อมูลปริมาณการใช้นํ้าในปี 2558
นํ้าที่ใช้ในกระบวนการผลิต
ลบ.ม

นํ้าที่ใช้ในอาคารสำ�นักงาน
ลบ.ม

7,682,945

687,199.3
เฉลี่ย

2.27

ลบ.ม/ต้นน้ำ�ตาล

นํ้า ลบ.ม
นํ้าที่ใช้ในกระบวนการผลิต
นํ้าที่ใช้ในอาคารสำ�นักงาน
รวม

นํ้า ลบ.ม
อัตราการบริโภคนํ้า
ต่อการผลิตนํ้าตาล (M3/TON)

MPDC

MPSB

2,700,948
0
2,700,948

1,058,227
109,243
1,058,227

MPDC

MPSB

2.49

4.45

อาคารสำ�นักงาน/โรงงาน
MPPK
MPPL
MPPV
606,289
265,449
871,738

MPPK
0.80

515,015
85,775
600,790

MPPL
1.58

MPKS

รวม

1,728,636
108,962
1,837,598

1,073,830
117,770
1,191,600

7,682,945
687,199.3
8,370,144

MPPV

MPKS

เฉลี่ย

1.73

2.61

2.27

ข้อมูลการใช้นํ้าจากแหล่งต่างๆ ในปี 2558
นํ้าพื้นผิว (แม่นํ้า)

7,178,326 ลบ.ม

นํ้าบาดาล
ลบ.ม

271,479

นํ้าฝน

1,551,087 ลบ.ม
ประเภทนํ้า
(ลบ.ม)
นํ้าบาดาล
นํ้าพื้นผิว (แม่นํ้า)
นํ้าฝน
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MPDC
3,014,204.0
-

MPSB

อาคารสำ�นักงาน/โรงงาน
MPPK
MPPL
MPPV

153,709
1,013,761
-

265,449.0
606,289.0

918,282.0
-

MPKS

- 117,770.0
892,800.0 1,073,830.0
944,798.0
-

รวม
271,479
7,178,326
1,551,087

แม้ ว่ า ที่ ผ่ า นมา กลุ่ ม ธุ ร กิ จ นํ้ า ตาลจะมี ก ารดึ ง นํ้ า มาใช้ ใ นกระบวนการผลิ ต จากแหล่ ง นํ้ า ธรรมชาติ ค่ อ นข้ า งสู ง
ซึ่งที่ผ่านมา จึงได้ประสานความร่วมมือในการขออนุญาตดึงนํ้าจากแหล่งนํ้าธรรมชาติกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
และมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลแหล่งนํ้า อาทิ องค์การบริหารส่วนตำ�บล เทศบาล การประปาส่วนภูมิภาค เป็นต้น
โดยกลุ่ ม ธุ ร กิ จ นํ้ า ตาล จะควบคุ ม และจำ � กั ด ปริ ม าณการใช้ นํ้ า จากแหล่ ง ธรรมชาติ ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงานราชการ
ขอความร่วมมือ อันเนือ่ งมาจากปัญหาภัยแล้ง จึงทำ�ให้มน่ั ใจได้วา่ การดึงนํา้ จากแหล่งธรรมชาติมาใช้ในกระบวนการผลิตนํา้ ตาลนัน้
ไม่ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนนํ้าของชุมชนรอบข้างอย่างมีนัยสำ�คัญ

การบริหารจัดการพลังงาน
กลุ่มมิตรผล ตระหนักในความรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมโลกในการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งสอดคล้องสถานการณ์
ในปั จ จุ บั น ที่ ป ระเทศไทยกำ � ลั ง จะต้ อ งเผชิ ญ หน้ า ต่ อ ปั ญ หาวิ ก ฤติ พ ลั ง งานในอนาคตอย่ า งแน่ น อน ประกอบกั บ การ
ที่กลุ่มนํ้าตาลมิตรผล ถูกจัดประเภทเป็นโรงงานควบคุม โดยกระทรวงพลังงาน จึงจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำ�คัญ
และปฏิบัติตามกฎข้อบังคับด้านพลังงานที่สำ�คัญ เช่น การกำ�หนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน
และการจัดทำ�รายงานด้านพลังงาน เป็นต้น
ในการด้านการปฏิบัติการ กลุ่มมิตรผล ดำ�เนินการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานในทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถช่วย
ลดต้นทุนการดำ�เนินงานอย่างมีนัยสำ�คัญ ผ่านการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ จากผลการดำ�เนินการ ในปี 2558
กลุ่มธุรกิจนํ้าตาล มีการบริโภคพลังงานทั้งหมดตามรายละเอียด ดังนี้
ค่าสถิติการใช้พลังงาน ประจำ�ปี 2558
ประเภท

พลังงาน/
เชื้อเพลิง

MPDC

MPSB

ค่าพลังงานในแต่ละโรงงาน
MPPK
MPPL
MPPV

MPKS

รวม

พลังงาน/
ก๊าซชีวภาพ
0
0
0
0 8,085,092,112
0 8,085,092,112
เชือ้ เพลิงหมุนเวียน (Kcal)
ไฟฟ้าจาก
ชีวมวล (kWh) 119,461,796.7 41,396,898 69,771,271
82,954,468 131,411,642 359,751,315 804,747,391
ไอนํา้ (ตัน) 40,544,405.5
701,764
1,915,082
1,064,952
2,385,994
2,782,187
49,394,384
รวมพลังงาน 89,404,881,908 1,689,052,037 4,453,829,682 2,635,676,444 5,743,003,567 7,400,622,452 111,327,066,089
หมุนเวียน
(MJ)
ก๊าซหุงต้ม
0
26,340
0
0
303,980
83,628
413,948
(Kg)
ก๊าซธรรมชาติ
0
1,198,140
0
0
0
0
1,198,140
(BTU)
ไฟฟ้าทีน่ �ำ เข้า
0
1,171,800
1,488,075
1,487,550
1,447,245
1,159,100 6,753,769.99
(kWh)
รวมพลังงาน
0
5,510,404
5,357,070
5,355,180 20,105,102
8,270,532
44,598,288
ไม่หมุนเวียน
(MJ)
รวมพลังงานทัง้ หมด (MJ)
89,404,881,908 1,694,562,441 4,459,186,752 2,641,031,624 5,763,108,669 7,408,892,984 111,371,664,377
พลังงาน/
เชือ้ เพลิง
ไม่หมุนเวียน
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สัดส่วนการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ทั้งประเภทหมุนเวียน และไม่หมุนเวียน
ไม่หมุนเวียน

0.04%
หมุนเวียน

99.96%
อัตราส่วนสถิติการบริโภคพลังงาน
รวมพลังงานหมุนเวียน/หน่วยผลผลิต (ตัน)
รวมพลังงานไม่หมุนเวียน/หน่วยผลผลิต (ตัน)
พลังงานรวม/หน่วยผลผลิต (ตัน)

สัดส่วนการพลังงาน/หน่วยผลผลิต (เมกะจูล/ตัน)
29,016
12
29,028

จากผลลัพธ์การใช้พลังงานในปี 2558 มีสัดส่วนพลังงานที่มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนกว่าร้อยละ 99.96 เมื่อเทียบกับ
พลังงานทั้งหมดที่บริโภค อย่างไรก็ตาม การบริโภคพลังงานมีจำ�นวนมากขึ้นกว่าปี 2557 ที่ผ่านมา อันเนื่องมาจากสาเหตุหลัก
คือ การขยายก่อสร้างเพื่อเพิ่มกำ�ลังการผลิตในแต่ละโรงงาน แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจนํ้าตาล ยังคงเน้นการบริโภคพลังงาน
ทางเลือกที่ได้จากการนำ�กากชีวมวลต่างๆ เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า จึงไม่มีผลกระทบหลักต่อความมั่นคงพลังงาน
ไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งในอนาคตกลุ่มธุรกิจนํ้าตาลจะพยายามปรับปรุงให้เกิดการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทั้งในส่วน
ของสำ�นักงาน กระบวนการผลิต และการดำ�เนินงานร่วมกันกับชุมชนและชาวไร่อ้อย
นอกจากนี้ กลุ่มมิตรผล ได้เข้าร่วม “โครงการศึกษาระบบโลจิสติกส์เพื่อจัดการขนส่งในภาคเกษตร” สนับสนุนโดย
สำ�นักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อเป็นกรณีศึกษา และช่วยสนับสนุนในการพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการระบบโลจิสติกส์ของสินค้าเกษตร ซึ่งคาดว่าผลลัพธ์โครงการดังกล่าวสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้
ไม่น้อยกว่า 275,158.36 Kg CO2e/ปี โดยระบบโลจิสติกส์ที่พัฒนาขึ้นจะมีส่วนช่วยในการยกระดับประสิทธิภาพการจัดการ
โลจิสติกส์ เพื่อลดต้นทุนในการใช้พลังงานสำ�หรับการขนส่งของภาคการเกษตรในอนาคต
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การพัฒนาธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กลุ่มมิตรผล ตระหนักถึงความสำ�คัญในการส่งมอบคุณค่าผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยเฉพาะ
ในกระบวนการผลิตที่กลุ่มมิตรผลให้ความสำ�คัญต่อนโนบายสร้างคุณค่าเพิ่ม โดยการ “เปลี่ยนสิ่งที่ไร้ค่า...เป็นสิ่งที่มีคุณค่า”
จากเจตนารมณ์พฒ
ั นามาสูธ่ รุ กิจทีส่ �ำ คัญ และเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมในกลุม่ มิตรผล ไม่วา่ จะเป็น ธุรกิจผลิตไฟฟ้า ธุรกิจเอทานอล
และธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ โดยมีรายละเอียดที่สำ�คัญ ดังนี้

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าชีวมวล
การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าชีวมวล ควบคูไ่ ปกับอุตสาหกรรมอ้อยและนํา้ ตาลในประเทศไทย เป็นหนึง่ ในแนวคิด
ที่กลุ่มมิตรผลมุ่งสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกลับสู่สังคม โดยการนำ�เอาชานอ้อยที่เหลือจากกระบวนการผลิตนํ้าตาล นำ�ไปใช้เป็นเชื้อเพลิง
ในการผลิตไอนํ้าและกระแสไฟฟ้า เพื่อนำ�กลับมาเป็นเชื้อเพลิงใช้ในกระบวนการผลิตนํ้าตาล รวมทั้งอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ
ของกลุ่มมิตรผล โดยพลังงานไฟฟ้าที่เหลือใช้จะส่งเข้าระบบโครงข่ายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ
นอกจากการใช้ชานอ้อยเป็นเชื้อเพลิงแล้ว กลุ่มมิตรผล ยังรับซื้อวัสดุชีวมวลทางการเกษตรที่เหลือใช้ เช่น ใบอ้อย
จากเกษตรกรในพื้นที่ด้วย เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงเสริมในโรงไฟฟ้า เป็นการช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน และลดมลภาวะที่เกิดจาก
การเผาไร่ในภาคเกษตรกรรม นอกจากนี้ ยังช่วยประเทศชาติลดการนำ�เข้านํ้ามันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศอีกด้วย
สำ�หรับโรงไฟฟ้าในกลุ่มมิตรผล ไบโอ-พาวเวอร์ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ประสิทธิภาพสูง จึงทำ�ให้สามารถผลิตไฟฟ้า
ได้มากขึ้น ในขณะที่ใช้วัตถุดิบจำ�นวนเท่าเดิม โดยในปี 2558 มิตรผลได้นำ�เอากากอ้อยซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสำ�หรับผลิตพลังงาน
ชีวมวล นำ�กลับมาใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งมีกำ�ลังการผลิตไฟฟ้ากว่า 428 MW โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปริมาณการผลิตไฟฟ้า (เชื้อเพลิงชีวมวล)
ประเภทพลังงาน
MPDC
กำ�ลังการผลิตไฟฟ้า (MW)

113.6

โรงไฟฟ้าชีวมวลภายในประเทศ
MPPK MPKS MPPV MPPL Maesod Singburi
Clean
Energy
76.4
68.0
70.0
67.0
16
17

650,000
Ton
CO2 /kWh

รวม
428

ทัง้ นี้ การผลิตไฟฟ้าชีวมวลยังถือว่าเป็นการผลิตไฟฟ้า
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อเปรียบเทียบการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก เทียบระหว่างรูปแบบการผลิตไฟฟ้าชีวมวล
และรูปแบบการผลิตไฟฟ้าแบบเดิม พบว่า การผลิตไฟฟ้า
ชีวมวลสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมือ่ เปรียบ
เทียบการผลิตไฟฟ้ารูปแบบเดิมคิดเป็น 650,000 Ton CO2 /
kWh
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อนึ่ง โรงไฟฟ้าชีวมวลของกลุ่มมิตรผล 2 แห่งแรกคือ บริษัท ด่านช้าง ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี จำ�กัด และบริษัท มิตรผล
ไบโอ-เพาเวอร์ จำ�กัด ยังได้ผ่านการรับขึ้นทะเบียนตาม อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ หรือ
UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) เรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างดำ�เนินการขอคาร์บอน
เครดิต รวมถึงยังได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการพลังงานหมุนเวียนดีเด่นประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมชีวมวล ทั้งใน
ระดับประเทศและภูมิภาค ASEAN (Thailand Energy Award and ASEAN Energy Award for Biomass Cogeneration Power Plant)
นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจนํ้าตาล ยังได้ริเริ่มนวัตกรรมทางด้านพลังงานอื่นๆ จากผลพลอยได้ และของเสียที่สำ�คัญ ดังนี้
1. โรงงานนํ้าตาลมิตรผลภูเวียง ริเริ่มนำ�นํ้าเสียจากกระบวนการผลิตมาผ่านระบบบำ�บัดนํ้าเสีย เพื่อให้เกิดการ
ย่อยสลายสารอินทรียใ์ นสภาวะไร้ออกซิเจน จนสามารถผลิตก๊าซชีวภาพสำ�หรับใช้ทดแทนก๊าซ LPG ปัจจุบนั มีกำ�ลัง
การผลิตก๊าซชีวภาพ 9,020 ลบ.ม./วัน โดยในปี 2558 โรงงานนํ้าตาลมิตรผลภูเวียงสามารถผลิตก๊าซชีวภาพ
เพื่อทดแทนก๊าซ LPG คิดเป็นพลังงานเท่ากับ 8,085,092,112 กิโลแคลอรี่ หรือ 33,828,025 เมกะจูล เพื่อนำ�ไปใช้ใน
กระบวนการ Regenerate Carbon ในกระบวนการ Decolorization ส่วนก๊าซชีวภาพที่เหลือ จะนำ�ไปใช้เป็นเชื้อเพลิง
ทดแทนสำ�หรับต้มนํ้าร้อนในหม้อไอนํ้า (Boiler) โดยในอนาคตกลุ่มนํ้าตาลมิตรผลมีนโยบายในการขยายผลการผลิต
ก๊าซชีวภาพ เพื่อใช้ทดแทนเชื้อเพลิงอื่นๆ ไปยังโรงงานอื่นๆ ต่อไป

2. การวิจัยและพัฒนาของกลุ่มมิตรผลในการพัฒนาต่อยอดจากโครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากระบบบำ�บัดนํ้าเสีย
มาสู่การพัฒนาระบบก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) ซึ่งสามารถใช้ทดแทนก๊าซธรรมชาติ (NGV) ผ่านระบบขนส่งภายใน
กลุ่มมิตรผล โดยไม่มีผลกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติ
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ธุรกิจเอทานอล
ที่ผ่านมาปัญหาราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกมีความผันผวนและมีแนวโน้มที่จะผันผวนเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต การพิจารณา
หาแหล่งพลังงานใหม่เพื่อใช้ทดแทนนํ้ามันเชื้อเพลิงจึงเป็นเรื่องที่สำ�คัญซึ่งรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ให้ความสำ�คัญตลอดมา
กลุ่มนํ้าตาลมิตรผล จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีและสร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิต โดยการก่อตั้งโรงกลั่นเอทานอลทั้งหมด 4 แห่ง
เพื่อผลิตเอทานอลบริสุทธิ์จากอ้อยและกากนํ้าตาล สำ�หรับใช้เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มมิตรผลเป็นผู้ผลิตเอทานอลมาก
เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ โดยมีกำ�ลังของการผลิต 400 ล้านลิตรต่อปี   
ภายใต้ระบบการผลิตเอทานอลที่ใช้เทคโนโลยีมาตรฐานระดับสากล ยังสามารถควบคุมคุณภาพของวีแนส (นํ้าที่
ผ่านกระบวนการกลั่นเอทานอล) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลิต โดยมีคุณสมบัติเหมาะสมแก่การนำ�ไปใช้เป็น
สารปรับปรุงดินในไร่อ้อย ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับของเสียจากกระบวนการผลิตนํ้าตาล อาทิ กากหม้อกรอง
เถ้าโรงงาน และสิ่งเจือปนจากเครื่องแยกทราย เป็นต้น จากผลพลอยได้ และของเสียที่มาจากกระบวนการผลิตสามารถนำ�ไป
ผลิตเป็นปุย๋ อินทรีย์ เพือ่ ใช้ในพืน้ ทีป่ ลูกอ้อยได้อย่างเป็นระบบ ซึง่ ถือว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิม่ จากผลพลอยได้สผู่ ลิตผลในไร่ออ้ ย

ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้
ในสภาพปัจจุบันนั้น ทรัพยากรป่าไม้ มีปริมาณที่ลดลงต่อเนื่อง จนทำ�ให้พื้นที่สีเขียวในประเทศไทยมีจำ�นวนลดลง
แต่ปริมาณความต้องการบริโภคไม้ยังคงมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในตลาดบ้านอยู่อาศัย หรือเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านก็ตาม
จากสาเหตุดังกล่าวจึงทำ�ให้มีการคิดค้นพัฒนาวัสดุทดแทนไม้ในหลายภาคอุตสาหกรรม
กลุ่มมิตรผล ตระหนักและให้ความสำ�คัญต่อการจัดการทรัพยากรไม้อย่างยั่งยืนจึงได้จัดตั้ง บริษัท พาเนล พลัส จำ�กัด
ภายใต้การบริหารของกลุ่มมิตรผล โดยเน้นการผลิต ไม้ปาร์ติเกิล ไม้เอ็มดีเอฟ และไม้เคลือบเมลามีน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์วัสดุ
ทดแทนไม้โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตและระบบการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยการนำ�วัตถุดิบหลักจากไม้ยางพารา
ที่หมดอายุการให้นํ้ายางแล้วมาใช้ในการผลิตผ่านการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต ทำ�ให้ได้วัสดุทดแทนไม้ที่มีคุณภาพ
สูงตามมาตรฐานยุโรป พร้อมทั้งใส่ใจสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อลดมลภาวะด้านกลิ่นด้วยระบบการผลิตที่สามารถลด
ฟอร์มัลดีไฮด์ ทำ�ให้สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ประเภท Super E-Zero ที่เป็นมิตรต่อผู้บริโภคได้
• ไม้ปาร์ติเกิลของพาเนล พลัส สำ�หรับงานเฟอร์นิเจอร์  
• ไม้เอ็มดีเอฟของพาเนล พลัส สำ�หรับงานเฟอร์นิเจอร์พ่นสี และงานตกแต่งภายใน
• ไม้เคลือบเมลามีนของพาเนล พลัส สำ�หรับงานตกแต่งภายใน เช่น บ้าน คอนโดมิเนียม สำ�นักงาน ร้านค้า โชว์รูม
เป็นต้น

45,000
ไร่ต่อปี

ในปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ มี กำ � ลั ง การผลิ ต ไม้ ป าร์ ติ เ กิ ล
300,000 ตารางเมตรต่อปี ไม้เอ็มดีเอฟ 300,000 ตารางเมตร
ต่อปี และกระดาษเคลือบเมลามีน 23.5 ล้านตารางเมตร
ต่อปี ซึง่ สามารถคิดเป็นการทดแทนไม้จริงคิดเป็น 45,000 ไร่
ต่อปี
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ประเด็นผู้บริโภค
กลุ่มนํ้าตาลมิตรผล ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การเพาะปลูกอ้อย จนกระทั่งได้ผลผลิตออกมาเป็นนํ้าตาล
ที่มีความสะอาด ปลอดภัย ได้คุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ กลุ่มนํ้าตาลมิตรผลยังให้ความสำ�คัญกับกระบวน
การผลิตที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่การผลิตของอ้อยและนํ้าตาล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ
กลุ่ ม นํ้ า ตาลมิ ต รผล ในการสร้ า งสรรค์ คุ ณค่ า เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ บ ริ โภคอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยในปี 2558
กลุ่มนํ้าตาลมีการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ ในแต่ละด้าน ดังนี้

ความพึงพอใจของลูกค้า
กลุ่ ม มิ ต รผล ตระหนั ก ให้ ค วามสำ�คั ญ ในทุ ก รายละเอี ย ด ตลอดจนการส่ ง มอบผลิ ต ภั ณฑ์ ให้ กั บ ผู้ บ ริ โภค เพื่ อ ให้
ผู้บริโภคมั่นใจ และพึงพอใจในทุกๆ ด้าน กลุ่มนํ้าตาลมิตรผล จึงได้จัดทำ�การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำ�ทุกปี
เพือ่ ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดยี งิ่ ขึน้ ต่อไป ส่งผลให้ในปัจจุบนั นํา้ ตาลมิตรผลเป็นนํา้ ตาลทีไ่ ด้รบั ความไว้วางใจ
สูงสุดจากผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
ปัจจัยสำ�คัญในการประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้าบริษัทที่มีต่อมิตรผล มีดังนี้
การขายสินค้า
และการให้
บริการของเจ้า
หน้าที่ขาย
การบริการ
ด้านการเงิน
เอกสาร COA/
ใบชั่งสินค้า
ที่ได้รับ

การให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่
บริการลูกค้า
การส่งมอบหรือ
การรับสินค้า

คุณภาพสินค้า
และบรรจุภัณฑ์

กลุ่มธุรกิจนํ้าตาล ได้ทำ�การสำ�รวจความผูกพันกลุ่ม
ลู ก ค้ า บริ ษั ท ทั้ ง 3 กลุ่ ม โดยแบ่ ง ออกเป็ น กลุ่ ม ด้ า นขาย
ในประเทศและกลุม่ ประเทศ CLMVS กลุม่ ด้านขายต่างประเทศ
และกลุ่มด้านขายตลาด โมลาส ผ่านการสัมภาษณ์ผ่านทาง
โทรศัพท์และการส่งแบบสอบถามผ่านทางอีเมล โดยทำ�แบบ
สอบผ่านระบบสำ�รวจความคิดเห็นออนไลน์ จากกลุ่มลูกค้า
บริ ษั ท ตั ว อย่ า ง จำ�นวนทั้ ง สิ้ น 221 คน พบว่ า คะแนน
ความผูกพันของลูกค้าต่อกลุ่มธุรกิจนํ้าตาลในภาพรวมเท่ากับ
98 ซึ่งเปรียบเทียบกับคะแนนความผูกพันของกลุ่มลูกค้าบริษัท
ในปี 2557 ทีผ่ า่ นมานัน้ คะแนนความผูกพันของกลุม่ ลูกค้าบริษทั
เพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คะแนนความผูกพันกับลูกค้า

96
ปี 2557

98
ปี 2558

จากผลคะแนนความผูกพันกับลูกค้าสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
เสมอมา แต่อย่างไรก็ตาม กลุม่ มิตรผล จะต้องยกระดับพัฒนาการให้บริการกลุม่ ด้านขายต่างประเทศ และการให้บริการกับลูกค้า
กลุ่มอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าต่อไป
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สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า
นอกจากที่กลุ่มนํ้าตาลมิตรผลจะคำ�นึงถึงเรื่องของความพึงพอใจลูกค้าแล้วนั้น กลุ่มนํ้าตาลมิตรผลยังเป็นองค์กรที่ใส่ใจ
ต่อเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภค เพื่อเน้นยํ้าต่อการแสดงความใส่ใจในความปลอดภัยตลอดกระบวนการผลิตในผลิตภัณฑ์
ทุกๆ ประเภท โดยมีการประเมินถึงความปลอดภัยในกระบวนการผลิตและสามารถสอบกลับได้ ผ่านระบบมาตรฐานต่างๆ
ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดังนี้
• ระบบคุณภาพอาหาร GMP และ HACCP   
• การรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพตามระบบ ISO 9001 - 2008,
ISO 14001 - 2004 และ FSSC 22000 - 2010
• การตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยมาตรฐาน HALAL (Halal Standard)
และมาตรฐานอาหารยิว KOSHER (Kosher Dietary Law)  

นอกจากนีผ้ ลิตภัณฑ์ในกลุม่ นํา้ ตาลมิตรผลยังได้ถกู ตรวจสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล โดยกลุม่
ลูกค้ารายใหญ่ อาทิ Coca-Cola, Pepsi, Nestle, Purac และ Mars เป็นต้น รวมถึงกลุม่ นํา้ ตาลมิตรผลได้รเิ ริม่ นำ�มาตรฐาน Bonsucro
ซึง่ เป็นมาตรฐานการผลิตอ้อยและผลิตนํา้ ตาลทีย่ งั่ ยืนมาปรับใช้ในกระบวนการผลิตตัง้ ต้นนํา้ จนถึงผูบ้ ริโภค เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคมัน่ ใจ
ว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สะอาด ปลอดภัย และสามารถสอบกลับได้ต่อสุขภาพอย่างแท้จริง
เพือ่ ให้การบริโภคเป็นไปอย่างปลอดภัย กลุม่ นํา้ ตาลมิตรผล จึงสือ่ สารข้อมูลสำ�คัญทีผ่ บู้ ริโภคควรรับทราบ อาทิเช่น ข้อมูล
ฉลากผลิตภัณฑ์ รายละเอียดกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ปราศจากการใช้สารฟอกขาว และรายละเอียดของโภชนาการต่างๆ
ของผลิตภัณฑ์ รวมถึงส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่สำ�คัญลงบนบรรจุภัณฑ์ เพื่อเป็นการแสดงถึงความใส่ใจต่อผู้บริโภค
ในการนำ�ไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของมิตรผลอย่างถูกต้อง
ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนํ้าตาลมิตรผล มีทั้งหมด 5 กลุ่ม รวมทั้งหมด 13 ประเภท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
กลุ่มผลิตภัณฑ์นํ้าตาล
1. นํ้าตาลสำ�หรับประกอบอาหารและเครื่องดื่มทั่วไป
นํ้าตาลทรายบริสุทธิ์มิตรผล / นํ้าเชื่อมมิตรผล / นํ้าตาลอ้อยธรรมชาติมิตรผล
2. นํ้าตาลสำ�หรับมืออาชีพที่ต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษ
นํ้าตาลกรวดมิตรผล / นํ้าตาลทรายแดงมิตรผล / นํ้าตาลมะพร้าวมิตรผล / นํ้าตาลไอซิ่งมิตรผล
3. นํ้าตาลเสริมกลิ่นหอม
นํ้าตาลมิตรผลโกลด์ / มิตรผลคอฟฟี่ชูการ์ / นํ้าเชื่อมแต่งกลิ่นมิตเต้
4. นํ้าตาลเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน
นํ้าตาลทรายบริสุทธิ์มิตรผลชนิดขวด / นํ้าตาลทรายมิตรผลชนิดซองยาว / นํ้าเชื่อมมิตรผลชนิดขวด
5. นํ้าตาลเพื่อสุขภาพ
มิตรผลแคลอรี

91

ประเภทผลิตภัณฑ์นํ้าตาล และข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประเภทของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
นํ้าตาลทรายบริสุทธิ์ ผลิตจากอ้อยพันธุ์ดีที่ผ่านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมนํ้าตาลทราย ไม่มีสารปนเปื้อนและสารฟอกขาว ผ่านกระบวนการขจัดสี และ
สิ่งสกปรกโดยการตกตะกอนและตกผลึกโดยธรรมชาติ เพื่อให้ได้นํ้าตาลที่มีความบริสุทธิ์สูง
สีขาวใส สะอาด ปลอดภัย เหมาะสำ�หรับการปรุงอาหารและเครื่องดื่มทั่วไป
นํ้าตาลมิตรผล มุ่งมั่น และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคอยู่เสมอเรา จึงได้พัฒนา “Hygiene Pack” นํ้าตาลทรายบริสุทธิ์ ชนิดขวด
“สะอาด ปลอดภัย สะดวกพร้อมใช้”
นํ้าเชื่อมมิตรผล ผลิตจากอ้อยธรรมชาติ 100% สะอาด ใส ปราศจากสิ่งเจือปนและวัตถุ
กันเสีย มีกระบวนการผลิตที่พิเศษโดยแยกนํ้าตาลให้เป็นโมเลกุลเดี่ยว คือ กลูโคส 25%
ฟรุกโตส 25% และนํ้าตาลโมเลกุลคู่ 50% สะดวกในการใช้งาน ประยัดเวลา ได้ความหวาน
ที่มีมาตรฐาน ช่วยเสริมรสชาติอาหารและเครื่องดื่มให้กลมกล่อม อายุการเก็บรักษา 1 ปี
นํ้าเชื่อมแต่งกลิ่นมิตรเต้ แบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่
• กลุ่มกลิ่นคลาสสิค มีกลิ่นวานิลลา คาราเมล และฮาเซลนัท ซึ่งกลิ่นคลาสสิคนี้จะช่วย
เสริมกลิ่นและรสชาติให้เมนูเครื่องดื่ม เบเกอรี และไอศกรีม
• กลุ่มกลิ่นผลไม้ มีกลิ่นบลูซิตรัส ลิ้นจี่ บลูเบอร์รี่ สตอเบอร์รี่ เจแปนนิสเมล่อน มะม่วง
และทรอปิคอล พัน้ ช์ เหมาะเป็นส่วนผสมเพือ่ เสริมรสชาติ และเพิม่ สีสนั ให้กบั เมนูอติ าเลีย่ น
โซดา สมูตตี้ มอคเทล คอกเทล ชา ของหวาน และไอศกรีม
มิตรผล คอฟฟี่ชูการ์ ความหอมหวานแบบคลาสสิคจากนํ้าตาลกรวดคู่กับความหอมกรุ่น
ของคาราเมลอย่างลงตัว เสริมกลิ่นหอมให้เครื่องดื่มหอมกรุ่นกว่าที่เคย เกล็ดสีอำ�พันเอาใจ
คนรักกาแฟ
นํ้ า ตาลไอซิ่ ง เกรดพรี เมี ย ม ผลิ ต จากนํ้ า ตาลทรายขาวคุ ณ ภาพสู ง ไม่ ใ ช้ ส ารฟอกขาว
ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน จากความพิถีพิถัน ทำ�ให้ได้นํ้าตาลไอซิ่งสีขาว เนื้อเนียน
ละเอี ย ด สะอาด ละลายง่ า ย และไม่ จั บ ตั ว เป็ น ก้ อ น ให้ ร สชาติ ห วานเป็ น ธรรมชาติ
เหมาะสำ�หรับทำ�ขนม เบเกอรี่
นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ชนิดซองยาว พอดีกับทุกความต้องการให้คุณเติมเต็มความหวาน
อย่างมีสไตล์ได้ทุกเวลา
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ประเภทของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
มิตรผลแคลอรีเทรนด์ใหม่ของการเติมความหวานสำ�หรับผู้รักและใส่ใจสุขภาพ เป็นนํ้าตาล
แคลอรีตํ่า มีส่วนผสมของซูคาโรส และเอริทิทอล ทำ�ให้มีรสชาติใกล้เคียงนํ้าตาลทราย แต่ให้
แคลอรีเพียง 20% ใช้ปรุงอาหาร และเครื่องดื่มได้ทุกประเภท
หอมหวานระดับพรีเมี่ยม ด้วยนํ้าตาลเกล็ดสีทอง สะอาด หอมหวานกลิ่นคาราเมล สำ�หรับ
อาหารและเครื่องดื่มที่ต้องการความหอมหวาน
นํ้าตาลมะพร้าว มิตรผล ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน จึงสะอาด ปลอดภัย ไม่มีสาร
ฟอกขาว รสชาติหวานกลมกล่อม และมีกลิ่นหอมจากนํ้าตาลมะพร้าว เหมาะสำ�หรับทำ�
เมนูอาหารและขนมไทย
นํ้าตาลกรวดผลึดใส มิตรผล ผ่านกรรมวิธีตกผลึกอย่างช้าๆ เพื่อให้ได้ผลึกนํ้าตาลกรวด
ที่สะอาด มีรสหวานกลมกล่อม อันเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากนํ้าตาลทั่วไป เหมาะสำ�หรับ
ใช้ปรุงรสนํ้าซุป อาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ให้รสหวานอ่อนและกลมกล่อม
นํ้าตาลทรายแดง มิตรผล ผลิตจากนํ้าอ้อยแท้ ผ่านกรรมวิธีการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่มี
คุณภาพสูงทำ�ให้ยังคงอุดมด้วยแร่ธาตุจากอ้อยธรรมชาติ เช่น แคลเซียม เหล็ก โพแทสเซียม
และแมกนีเซียม
นํ้าตาลอ้อยธรรมชาติ มิตรผล อีกหนึ่งทางเลือกจากนํ้าตาลอ้อยธรรมชาติ ด้วยกระบวนการ
ผลิ ต จากอ้ อ ยธรรมชาติ 100% เพิ่ ม รสชาติ อ าหารให้ ยิ่ ง อร่ อ ยกลมกล่ อ ม ให้ ร สหวาน
พร้อมกลิ่นหอมเป็นธรรมชาติจากอ้อย และเพิ่มสีสันให้น่ารับประทาน

แม้ว่า กลุ่มมิตรผล จะมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล แต่อย่างไร
ก็ตาม ผลิตภัณฑ์นาํ้ ตาลก็ยงั เป็นประเด็นถกเถียงทางสังคมในแง่ของการเป็นสาเหตุของโรคร้ายต่างๆ อาทิ โรคอ้วน โรคเบาหวาน
สอดคล้องกับข้อกังวลของ WHO (World Health Organization) องค์การอนามัยโลก เนื่องจากอัตราการบริโภคนํ้าตาลที่เพิ่ม
มากขึ้นของผู้บริโภค
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จากสาเหตุ นี้ กลุ่ ม มิ ต รผลจึ ง ได้ พ ยายามคิ ด ค้ น ผลิ ต ภั ณฑ์ ใหม่
ที่เป็นมิตรต่อสุขภาพเพิ่มขึ้น ภายใต้ชื่อ “มิตรผล แคลอรี” โดยการนำ�เอา
“ซูคราโลส” สารให้ความหวานที่ไม่ให้พลังงาน รสชาติใกล้เคียงนํ้าตาล
ทราย แต่ให้แคลอรีเพียงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับนํ้าตาลทรายขาวปกติ
โดยผลิตภัณฑ์นเี้ หมาะสำ�หรับผูบ้ ริโภคยุคใหม่ทใี่ ส่ใจและดูแลเรือ่ งสุขภาพ
โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภค ประเภทกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเบาหวาน
นอกจากนี้บนฉลากบรรจุภัณฑ์ของ มิตรผล แคลอรี ยังมุ่งเน้นถึงราย
ละเอียดของผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบที่สำ�คัญ วิธีการเก็บรักษา พร้อมทั้ง
ระบุวิธีการใช้และความแตกต่างเมื่อเทียบกับนํ้าตาลปกติ เพื่อมุ่งเน้นให้
ผู้บริโภคนั้นได้นำ�ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนํ้าตาลมิตรผลไปใช้บริโภคอย่าง
ถูกสุขลักษณะ และได้รับความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของมิตรผล
ผลิตภัณฑ์นํ้าตาลที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ
ชื่อผลิตภัณฑ์
มิตรผล แคลอรี

ประโยชน์
มิตรผลแคลอรี ประกอบด้วย ซูคราโลส ซึ่งเป็นสารทดแทนความหวานแคลอรีตํ่า และหวาน
กว่าซูโครส (นํ้าตาล) ประมาณ 600 เท่า และยังทนความร้อน รสชาติดี และปลอดภัย โดย
มิตรผลแคลอรี 1 ซอง (1.8 กรัม / 7 แคลอรี) เท่ากับนํ้าตาลทรายปกติ 2 ช้อนชา (10 กรัม / 40
กิโลแคลอรี) จึงใช้ในปริมาณที่น้อยกว่า เมื่อเทียบกับนํ้าตาลทรายปกติ

กลุม่ มิตรผล ห่วงใยและใส่ใจสุขภาพของผูบ้ ริโภคมาโดยตลอด จึงได้มกี ารจัดกิจกรรมสำ�หรับผลิตภัณฑ์นาํ้ ตาลกลุม่ Tasty
Healthy เพื่อสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มรักสุขภาพ โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริโภคได้มีผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่เป็นมิตร
ต่อสุขภาพ พร้อมสร้างความเข้าใจในการบริโภคนํ้าตาลที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภค อาทิ วิธีการเลือก คุณประโยชน์และการเข้าใจถึง
ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์นํ้าตาลกลุ่ม Tasty Healthy ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อผู้บริโภคเกิดการรับรู้และสามารถ
นำ�ไปใช้กับเมนูต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งนอกจากจะเสริมรสชาติที่ดีให้กับเมนูต่างๆ แล้ว ยังได้สุขภาพที่ดีอีกด้วย
ผลิตภัณฑ์นํ้าตาลกลุ่ม Tasty Healthy ประกอบด้วย นํ้าตาลมิตรผลโกลด์ นํ้าตาลอ้อยธรรมชาติมิตรผล นํ้าตาลทรายแดง
มิตรผล และ มิตรผลแคลอรี  ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ภายใต้แนวคิด Sweet happiness ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงความหวาน รสชาติ
ที่ทำ�ให้มีความสุข ซึ่งกลุ่มนํ้าตาลมิตรผล ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความสุขคู่กับสุขภาพ
ที่ดีอย่างแท้จริง
นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรต่อสุขภาพแล้วนัน้ กลุม่ มิตรผล ได้ให้ความสำ�คัญต่อผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
โดยเข้าร่วมโครงการ “ฉลากลดคาร์บอน” และ “คาร์บอนฟุต พริน้ ท์” และได้รบั การรับรองฉลากคาร์บอนสำ�หรับการเป็นผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงในปี 2558 กลุ่มมิตรผล ได้รับรางวัลจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะ
การเป็นองค์กรที่ตระหนักถึงความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม จนส่งผลให้กลุ่มมิตรผลเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออก
นํ้าตาลระดับโลก และได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคและกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารชั้นนำ�ทั่วไป
หากผูบ้ ริโภคมีขอ้ สงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์เพิม่ เติม สามารถติดต่อได้ที่ ระบบข้อร้องเรียน
ลูกค้าที่เว็บไซต์ : http://www.mitrphol.com/sugar/services.php?type=eccf
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ดัชนีข้อมูล
ตามกรอบการรายงาน

GRI

ดัชนีข้อมูลตามกรอบการรายงาน GRI
การเปิดเผยข้อมูลปกติแบบทั่วไป
ข้อมูลองค์กร

SD หน้า

หมายเหตุ

กลยุทธ์และการวิเคราะห์
G4-1

ถ้อยแถลงจากผูม้ อี �ำ นาจตัดสินใจสูงสุดขององค์กร ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ
ความยั่งยืนและกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง (อาทิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,
ประธานกรรมการ หรือตำ�แหน่งที่เทียบเท่า)

6-7

ข้อมูลทั่วไปขององค์กร
G4-3
G4-4
G4-5
G4-6
G4-7
G4-8
G4-9

G4-10
G4-11
G4-12
G4-13
G4-14
G4-15

G4-16

96

ชื่อองค์กร
11
ตราสินค้า ผลิตภัณฑ์หรือบริการหลัก
11-13
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
16
จำ�นวนและชื่อประเทศที่เป็นฐานการดำ�เนินงานหลักขององค์กรหรือ
13
มีความเกี่ยวเนื่องเฉพาะกับประเด็นความยั่งยืนที่ครอบคลุมในรายงาน
ลักษณะความเป็นเจ้าของและสถานภาพทางกฎหมาย
16
ตลาดที่ให้บริการ (จำ�แนกตามภูมิศาสตร์ หมวดธุรกิจที่ให้บริการ
11-13
และประเภทของลูกค้า หรือ ผู้ได้รับประโยชน์)
ขนาดองค์กรที่จัดทำ�รายงาน (จำ�นวนพนักงาน,จำ�นวนหน่วยปฏิบัติการ, 12, 16, 36, 56
ยอดขายสุทธิ, รายได้สุทธิ, ทุนจดทะเบียน, จำ�นวนผลิตภัณฑ์
และบริการ)
ยอดแรงงานรวม แยกตามชนิดการจ้าง สัญญาจ้าง และภูมิภาค
57-58
(จำ�แนกตามเพศ)
อัตราร้อยละของพนักงานที่ได้รับความคุ้มครองผลประโยชน์
18
เกี่ยวกับสภาพการจ้าง
อธิบายห่วงโซ่อุปทานขององค์กร
14
การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำ�คัญในเรื่องขนาด โครงสร้าง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
หรือความเป็นเจ้าของในช่วงเวลาของการรายงาน
อย่างมีนัยสำ�คัญ
การอธิบายถึงการนำ�หลักการหรือแนวทางการระแวดระวังด้านสิง่ แวดล้อม
70-71
(ตามปฏิญญาริโอ มาตรา 15) มาใช้อ้างอิงในองค์กร
กฎบัตร หลักการ หรือความริเริ่มอื่นๆ ที่จัดทำ�ขึ้นจากภายนอก
15, 32-33
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์กรเข้าเป็นสมาชิก
หรือให้การรับรอง
การเป็นสมาชิกภาพในสมาคม (เช่น สมาคมการค้า หรือสภาอุตสาหกรรม)
19
หรือหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ทั้งในระดับประเทศ
และระหว่างประเทศ โดยที่องค์กร; มีตำ�แหน่งในคณะกรรมการบริหาร
มีบทบาทในโครงการหรือคณะกรรมการ ให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุน
นอกเหนือจากค่าบำ�รุงสมาชิกภาพ หรือเข้าเป็นสมาชิกเพือ่ หวังผลเชิงกลยุทธ์

ข้อมูลองค์กร

SD หน้า

หมายเหตุ

ประเด็นสาระสำ�คัญและขอบเขตดำ�เนินงาน
G4-17
G4-18
G4-19
G4-20
G4-21
G4-22

G4-23

โครงสร้างการดำ�เนินงานขององค์กร หมายรวมถึงฝ่ายงานหลัก
บริษัทที่ดำ�เนินการ บริษัทย่อยหรือสาขา และกิจการร่วมค้า
กระบวนการกำ�หนดเนื้อหารายงาน
ลำ�ดับของสาระสำ�คัญที่ระบุไว้ในขั้นตอนสำ�หรับกำ�หนดเนื้อหารายงาน
รายงานผลกระทบจากประเด็นที่มีสาระสำ�คัญ
โดยเฉพาะขอบเขตภายในองค์กร
รายงานผลกระทบจากประเด็นที่มีสาระสำ�คัญ
โดยเฉพาะขอบเขตภายนอกองค์กร
คำ�อธิบายถึงเหตุผลของการปรับเปลี่ยนข้อมูลจากที่ได้ชี้แจงไว้ใน
รายงานฉบับก่อนหน้า (อาทิ การควบรวมและเข้าซื้อกิจการ
การเปลี่ยนกรอบการรายงาน ลักษณะธุรกิจ วิธีการวัดผล)
การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำ�คัญในกรอบและขอบเขตการรายงาน
หรือวิธีการวัดผลที่ต่างจากรายงานฉบับที่แล้ว

24
25
26
26
26
-

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

-

รายละเอียด
การเปลี่ยนแปลง
โดยใช้กรอบการรายงาน
GRI ฉบับ G4

การสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย
G4-24
G4-25
G4-26
G4-27

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่องค์กรมีข้อผูกพันร่วม
หลักเกณฑ์ในการระบุและคัดเลือกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่จะพัฒนา
ข้อผูกพันร่วมกับองค์กร
แนวการพัฒนาข้อผูกพันร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งความถี่
ในการเข้าร่วม ตามลักษณะและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
เรื่องและข้อกังวลหลักที่ถูกหยิบยกขึ้นในระหว่างการพัฒนาข้อผูกพัน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งแนวทางที่องค์กรตอบสนอง
ตลอดจนการรายงานการดำ�เนินงานต่อเรื่องและข้อกังวลหลัก

21-23
21
21-23
21-23

ข้อมูลทั่วไปของรายงาน
G4-28
G4-29
G4-30
G4-31

ช่วงเวลาของการรายงาน
วันที่ของรายงานฉบับที่แล้ว
รอบของการรายงาน
ช่องทางติดต่อในกรณีทม่ี คี �ำ ถามเกีย่ วกับรายงานหรือเนือ้ หาของรายงาน

24
24
24
30
97

ข้อมูลองค์กร

SD หน้า

หมายเหตุ

ข้อมูลทั่วไปของรายงาน
G4-32

ตารางระบุหน้าของเนื้อหาในรายงานที่มีการเปิดเผยตามมาตรฐาน

G4-33

นโยบายและข้อปฏิบัติด้านการรับประกันแบบรายงานจากหน่วยงาน
ภายนอก ในกรณีที่ไม่ได้ระบุในรายงานการรับประกันที่แนบมาพร้อมกับ
รายงานความยั่งยืน ให้อธิบายกรอบและหลักการที่ใช้ของผู้รับประกัน
ภายนอกนั้นๆ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่จัดทำ�รายงาน
กับผู้รับประกันภายนอกดังกล่าว

24, 96-101
(หน้าที่
ตารางดัชนี
ปรากฏ)
-

ไม่มีนโยบาย
การรับประกัน
แบบรายงาน
จากหน่วยงานภายนอก

ธรรมาภิบาล
G4-34

โครงสร้างการกำ�กับดูแลขององค์กรรวมทั้งคณะกรรมการภายใต้
การกำ�กับดูแลสูงสุด

17-18

จริยธรรมและความถูกต้องชอบธรรม
G4-56

อธิบายมูลค่าขององค์กร หลักการ มาตรฐาน และบรรทัดฐาน
เช่น จรรยาบรรณ และจริยธรรม

10

การเปิดเผยข้อมูลปกติแบบเฉพาะ
ตัวชี้วัด
เศรษฐกิจ

SD หน้า

DMA
G4-EC1

ผลเชิงเศรษฐกิจ
มูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรงที่องค์กรสร้างขึ้น และกระจาย

36
36

DMA
G4-EC5

บทบาทในตลาด
อัตราส่วนค่าจ้างเริ่มต้นมาตรฐานแบ่งตามเพศเทียบกับค่าจ้างขั้นตํ่า
ตามถิ่นที่ตั้งท้องถิ่นของแหล่งดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

58
59

DMA
G4-EC7

ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ
การพัฒนาและผลกระทบจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
และการบริการสนับสนุน

98

37
39-42

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด

SD หน้า

หมายเหตุ

เศรษฐกิจ
G4-EC8

ความเข้าใจและการให้รายละเอียดของผลกระทบทางอ้อมเชิง
เศรษฐกิจที่สำ�คัญ รวมถึงขอบเขตของผลกระทบ

43-49

สิ่งแวดล้อม
DMA
G4-EN1

วัสดุ
ปริมาณวัสดุที่ใช้ระบุเป็นนํ้าหนักหรือปริมาตร

DMA
G4-EN3
G4-EN5
G4-EN6

พลังงาน
ปริมาณการใช้พลังงานภายในองค์กร
ความเข้มข้นการใช้พลังงาน
การลดการบริโภคพลังงาน

84
84
85
87-89

DMA
G4-EN8
G4-EN9
G4-EN10

นํ้า
ยอดการใช้นํ้ารวมจากแหล่งต่างๆ (นํ้าประปา นํ้าบาดาล ฯลฯ)
แหล่งนํ้าที่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญจากการดึงนํ้า
ร้อยละและปริมาณรวมของนํ้าที่ใช้ซํ้า และนํ้าที่นำ�มาปรับสภาพใช้ใหม่

82
82-83
83
74

DMA มลภาวะทางอากาศ
G4-EN19 การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
DMA นํ้าทิ้งและของเสีย
G4-EN22 ปริมาณนํ้าทิ้ง จำ�แนกตามคุณภาพนํ้าและปลายทางนํ้าทิ้ง
G4-EN23 นํ้าหนักรวมของสิ่งปฏิกูลหรือของเสีย ระบุชนิดและวิธีการกำ�จัด

81
82

71, 85-87
85-87
72-73
74
72-73

DMA ผลิตภัณฑ์และบริการ
G4-EN27 ขอบเขตในการบรรเทาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากผลิตภัณฑ์
และบริการ

71, 74, 77
71-72, 74,
77-78

DMA การขนส่ง
G4-EN30 นัยสำ�คัญที่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการขนส่งผลิตภัณฑ์
สินค้า และวัตถุดิบต่างๆ ที่นำ�มาใช้ในการดำ�เนินงานขององค์กร
รวมถึงการขนส่งพนักงาน

75-76
75-76

99

ตัวชี้วัด

SD หน้า

สิ่งแวดล้อม
DMA ภาพรวม
G4-EN31 ค่าใช้จา่ ยรวมในการป้องกันด้านสิง่ แวดล้อม และการลงทุนด้านสิง่ แวดล้อม
แบ่งตามประเภท

78-79
78

สังคม
DMA
G4-LA1
G4-LA2
G4-LA3

DMA
G4-LA5

G4-LA6

การจ้างงาน
จำ�นวนและอัตราส่วนของพนักงานเข้าใหม่และพนักงานที่พ้นสภาพ
แยกตามช่วงอายุ เพศ และภูมิภาค
สวัสดิการสำ�หรับพนักงานประจำ� และพนักงานชั่วคราว
โดยแบ่งตามพื้นที่การปฏิบัติงานที่สำ�คัญ
อัตราการกลับเข้าทำ�งานและอัตราการคงอยู่ของบุคลากร
หลังการใช้สิทธิลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร (จำ�แนกตามเพศ)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ร้อยละของตัวแทนพนักงานที่อยู่ในคณะกรรมการสุขภาพ
และความปลอดภัย ซึง่ มีหน้าทีด่ แู ลและให้ค�ำ แนะนำ�เกีย่ วกับอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
ประเภทการบาดเจ็บ และอัตราการบาดเจ็บ โรคจากการทำ�งาน
จำ�นวนวันสูญเสีย และการขาดงาน รวมถึงจำ�นวนผู้เสียชีวิตเนื่องจาก
การปฏิบัติงาน จำ�แนกตามภูมิภาคและเพศ

56
57
59
57

60-61
60

62-63

DMA ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม
47-50, 58
G4-LA12 องค์ประกอบของฝ่ายบริหารและสัดส่วนพนักงาน
58
จำ�แนกตามประเภทพนักงาน โดยแยกตามเพศ ช่วงอายุ กลุม่ คนส่วนน้อย
และเกณฑ์ความหลากหลายอื่นๆ
DMA

สิทธิเด็ก

DMA
G4-PR1

สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า
ระยะวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพและความปลอดภัยเพื่อการปรับปรุง รวมถึงร้อยละ
ของประเภทผลิตภัณฑ์และบริการสำ�คัญที่ต้องดำ�เนินการตามขั้นตอน
ดังกล่าว

100

65-66
93
91, 93-94

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด

SD หน้า

หมายเหตุ

สังคม
DMA
G4-PR5

การแสดงฉลากและผลิตภัณฑ์บริการ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของลูกค้ารวมถึงผลการสำ�รวจ
ระดับความพอใจของลูกค้า

92
90

DMA

การต้านทุจริต

18-19

DMA

กลไกการร้องทุกข์ต่อผลกระทบทางสังคม

79-80

101

