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Sugar

ส า ร บั ญ

008006 022 024
รู้จักมิตรผลสารจากรองประธาน 

กรรมการบริษัท 
และประธานกรรมการบริหาร

การมีส่วนร่วม
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

032 048 054 060
การกำากับดูแลกิจการที่ดี
และการบริหารความเสี่ยง

การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน

ลูกค้าและผู้บริโภค นวัตกรรม	

062 076 082
การบริหารจัดการพนักงาน การดำาเนินงาน 

ด้านสิทธิมนุษยชน
ความปลอดภัย
และสุขอนามัย

090

086

094
การบริหารจัดการน้ำา

สังคมและชุมชน

การบริหารจัดการพลังงาน 
และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

102

100

106
การจัดการคุณภาพอากาศ

การบริหารจัดการ 
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ภาคผนวก





กลุ่มมิตรผลมุ่งมั่นดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 เพื่อร่วมสร้างเศรษฐกิจและ
ชุมชนท่ีเข้มแข็งเสมอมา	 ควบคู่ไปกับการยึดม่ันตาม
แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ให้ความสำาคัญกับการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ด้วย
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี	 เพื่อให้การใช้ทรัพยากร
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	สร้างสมดุลให้สิ่งแวดล้อม

เพราะเราเชื่อมั่นว่า การพัฒนาที่มุ่ง 
รักษาสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม  

และสิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางที่ทำาให้เรา 
เติบโตไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

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



ปัจจุบัน “การพัฒนาที่ย่ังยืน” เป็นประเด็นที่ทุกองค์กรให้ 
ความส�าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
ของรัฐบาลที่เน้นในเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy) 
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจ
สีเขียว (Green Economy) หรือ BCG Economy 
เ พ่ือขับเคล่ือนและสร ้างความมั่นคงให ้กับเกษตรกร 
ซึ่งเป ็นฐานรากของประเทศอันจะน�ามาสู ่การพัฒนา 
เศรษฐกจิ สงัคม และส่ิงแวดล้อมทีย่ั่งยืนของประเทศ

ส�าหรับกลุ่มมิตรผลได้ด�าเนินการขับเคล่ือนธุรกิจภายใต้ 
แนวคดิ “สร้างคณุค่า สร้างอนาคตทีย่ั่งยืน” โดยน�านวตักรรม 
มาใช้เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) และสร้างคณุค่า (Value 
Added) ให้กับอ้อยในการต่อยอดไปสู่ BCG Economy 
และสอดรบักบัการบรูณาการพัฒนาเศรษฐกจิ โดยเริม่ตัง้แต่ 
การเพ่ิมผลผลติให้แก่วัตถดุบิต้นน�า้ ด้วยการท�าเกษตรสมยัใหม่ 
แบบ “มิตรผล โมเดิร์นฟาร์ม” ไปจนถึงการเพิ่มมูลค่าให้กับ 
ของเหลอืทิง้ ด้วยการน�าส่วนทีเ่หลอืจากกระบวนการผลิตน�า้ตาล 
มาพัฒนาต่อยอดสู่พลังงานหมุนเวียน และ Bio-based  
ทีส่ามารถต่อยอดคณุค่าอ้อย และส่วนทีเ่หลือจากกระบวนการ 
ผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูง

กลุ ่มมิตรผลให้ความส�าคัญกับการพัฒนาที่ ย่ังยืน ด้วย 
การก�าหนดกรอบการพัฒนาทีย่ั่งยืนทีค่รอบคลุมการด�าเนนิธุรกจิ 
ทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม 
ภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับการสร้าง 
ความสัมพันธ์อันดีต่อผู ้มีส่วนได้เสีย และมีเป้าหมายให ้
การด�าเนินงานสอดคล้องและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ย่ังยืนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Sustainable 
Development Goals: UN SDGs) โดยได้ก�าหนดกรอบ 
การพัฒนาทีย่ั่งยืนของกลุ่มมติรผลทัง้ 3 มติิ ดงันี ้“องค์กรโปร่งใส 
ผสานความร่วมมอื” “ชมุชนยัง่ยืน” และ “ส่ิงแวดล้อมคงอยู่” 
และกรอบการพัฒนาดังกล่าวจะขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม
และดิจิทัล

ในปีนี้กลุ่มมิตรผลได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ตามแนวทาง BCG 
Economy ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ส�าหรับน�้าตาลอ้อยธรรมชาติ  
ที่ ใช้วัสดุธรรมชาติ โดยด้านนอกของบรรจุภัณฑ์ท�าจาก 
กระดาษคราฟต์ ด้านในป้องกันความชืน้ด้วยพลาสติกชวีภาพ 
ชนิดพิเศษที่ผลิตจากพืชสามารถย่อยสลายได้ ถือเป็นหนึ่ง 
ในนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น�้าตาลของ
ประเทศไทย

สารจากรองประธานกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการบริหาร (102-14) (102-15)
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บรรเทิง	ว่องกุศลกิจ

รองประธานกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล

นอกจากการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว กลุ่มมิตรผล 
ได้ท�างานร่วมกับคู่ค้า เพ่ือสร้างสรรค์ส่ิงที่ดีให้ชาวไร่อ้อย 
โดยได้ร ่วมมือกับธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน) 
ในการน�าระบบ E-Supply Chain Solution แบบครบวงจร 
ของธนาคาร รวมทั้งพัฒนา Digital Wallet ไปช่วย 
แก้ปัญหาและพัฒนาระบบการจ่ายเงินในการส่งเสริม 
การปลูกอ้อยให้กับชาวไร่อ้อย เพ่ือเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง
มิตรผล เกษตรกรชาวไร่ และธนาคาร ท�าให้การส่งเสริม 
ชาวไร่อ้อยเป็นไปอย่างมรีะบบ มปีระสิทธิภาพ และมคีวามแม่นย�า 
มากย่ิงขึ้น ตอบโจทย์การส่งเสริมการเติบโตของชาวไร่อ้อย
อย่างยั่งยืน 

จากผลการด�าเนนิงานในรอบปีทีผ่่านมา จะเหน็ได้ว่ากลุ่มมติรผล 
ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน ด้วยการน�า 
นวัตกรรมและดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ เพ่ือสร้าง 
มูลค่าเพ่ิม และต่อยอดคุณค่าทั้งห่วงโซ่การผลิตให้กับ 
อ้อยซึง่เป็นพืชเศรษฐกจิหลักของไทย อีกท้ังผสานความร่วมมอื 
และการด�าเนินธุรกิจที่ใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน 
เป็นการเน้นย�้าอย่างแน่วแน่ในแนวทางของกลุ่มมิตรผล  
ที่พร้อมร่วมผลักดัน “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ให้กับเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
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รู้ จั ก มิ ต ร ผ ล (102-1)



วิสัยทัศน์และปรัชญาองค์กร (102-16)

เราจะเป็นบริษัทชั้นนำาระดับโลก 
ในอุตสาหกรรมน้ำาตาลและผลิตภัณฑ์	Bio-based	 

โดยการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี	 
ร่วมกับการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ 
เพื่อสร้างคุณค่า	สร้างอนาคตให้กับสังคม

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่
ความเป็นเลิศ

เชื่อในคุณค่า
ของคน

รับผิดชอบ
ต่อสังคม

ปรัชญาองค์กร

	ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ตั้งอยู่ใน
ความเป็นธรรม
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วัฒนธรรมองค์กร (102-16)

Mastery
เชี่ยวชาญ	เป็นเลิศ

Innovation
นวัตกรรม

Trustworthiness
จริงใจ	เชื่อถือได้

Resilience
ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

	ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
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ทิศทางเชิงกลยุทธ์  (102-15)  

สร้างการเติบโตในด้านเศรษฐกิจ  
(Profitable Growth) 

เป็นองค์กรชั้นนำาระดับโลก 
(World Class Organization) 

สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(Competitiveness)

ก้าวหน้าด้วยการเกษตร 
และการจัดการไร่สมัยใหม ่
(Modern Farming and 

Farming Practices)

เป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน
(Sustainability) 

เป็นผู้นำาด้านการผลิต
(Best-in-Class Manufacturing)

พัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเพิ่ม	 โดย

สร้างการเติบโตในอุตสาหกรรมน้ำาตาล 

ผลิตภัณฑ์	Bio-based	และ	Food	Ingredient	

มุ่งสู่ความเป็นเ ลิศ	 โดยใช้	 Digital	 

Technology	 และมีวัฒนธรรมองค์กร

ที่สร้างสรรค์นวัตกรรม	การแลกเปล่ียน

ความรู้	การทำางานเปน็ทีม	ความสามารถ 

ในการปรับตัวเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของคน 

ทั้งองค์กร

สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่าง 

ย่ังยืน	โดยเพิม่ประสทิธภิาพ	ควบคุมต้นทุน 

อย่างต่อเน่ือง	ร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลก 

และร่วมมือกับลูกค้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ร่วมกัน

มุ่ งมั่นพัฒนาและส่ง เส ริมการทำา ไ ร่  

แบบเกษตรสมยัใหม	่มรีะบบการจดัการไร่ 

ที่ทันสมัย	 ได้แก่	 การบริหารจัดการน้ำา	 

การพัฒนาพันธ์ุอ้อย	การเกษตรแม่นยำา 

และระบบการขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน	 เพ่ือให้ 

ชาวไร่มีผลผลิตต่อไร่และผลตอบแทน

เพิ่มขึ้น

สร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ เสีย	 

ในการพฒันาชุมชน	สงัคม	และสิง่แวดล้อม 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างยั่งยืนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับแนวหน้า

ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ	พัฒนา

กระบวนการผลิตและโลจิสติกส์เป็นระบบ

อัตโนมัติตลอดทั้ง	Value	Chain	รวมทั้ง

ยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัย	

และสิ่งแวดล้อม
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กลุ่มมติรผลขบัเคล่ือนธุรกจิโดยการน�านวัตกรรมและดจิทิลัมาใช้เพ่ือเพ่ิมผลติภาพและสร้างคณุค่าสูงสุดให้กับอ้อย ด้วยแนวคิด 
“เปล่ียนส่ิงไร้ค่า...เป็นส่ิงทีม่คีณุค่า” (From Waste to Value) เราเล็งเหน็ถงึคณุค่าในการพัฒนาส่ิงทีเ่หลือใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
จนก่อให้เกดิธุรกจิต่างๆ ต่อยอดจากน�า้ตาลไปสู่ ไฟฟ้าชวีมวล เอทานอล วัสดทุดแทนไม้ ปุย๋ และธุรกจิชวีภาพ รวมทัง้ผสาน 
การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างย่ังยืนและบูรณาการการจัดการธุรกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่า  
ปัจจบุนักลุ่มมติรผลขยายกจิการอย่างต่อเนือ่งทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ  โดยผลติน�า้ตาลได้เป็นอนัดบั 1 ของประเทศไทย 
และอนัดบั 2 ของโลก ผลจากความส�าเรจ็ดงักล่าวสะท้อนถงึการเตบิโตและก้าวไปสู่เศรษฐกจิหมนุเวียนด้วยกนั

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มมิตรผล (102-2)

ปริมาณการผลิตในการดำาเนินธุรกิจของไทยและต่างประเทศ	(102-7)

หมายเหตุ : * น�้าตาลทรายขาว คือ น�้าตาลทรายขาวธรรมดา, น�้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ และน�้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์พิเศษ
 - น�้าตาล VHP คือ Very High Polarized Raw Sugar น�้าตาล VHP เป็นน�้าตาลทรายดิบที่มีความหวานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 99.4
 - น�้าตาล DCR คือ Direct Consumption Raw Sugar เป็นน�้าตาลที่บริโภคได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการ Refined 

น้ำ�ต�ลดิบ

679,000
ตัน/ปี

น้ำ�ต�ล VHP 

63,000
ตัน/ปี

ไม้เอ็มดีเอฟ

524,221
ลบ.ม./ปี

ไม้เอ็มดีเอฟเคลือบเมล�มีน

61,164	
ลบ.ม./ปี

ไม้ป�ร์ติเกิล

313,692	
ลบ.ม./ปี

ไม้ป�ร์ติเกิลเคลือบเมล�มีน

123,347
ลบ.ม./ปี

กระด�ษเคลือบเมล�มีน

23,540,000
ตร.ม./ปี 

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด

13,040
ตัน/ปี

น้ำ�ต�ลทร�ยข�ว*

1,682,906
ตัน/ ปี

น้ำ�ต�ล DCR

7,837
ตัน/ปี

น้ำ�เชื่อม

248,000
ตัน/ปี

น้ำ�ต�ล Organic

1,342	
ตัน/ปี

ไฟฟ้�ชีวมวล

2,553,235
MWh/ปี

ไฟฟ้�ชีวมวล

5,524
MWh/ปี

ไฟฟ้�จ�ก Solar

4,083
MWh/ปี

เอท�นอล

488,085,638
ลิตร/ ปี

ส�รปรับปรุงดิน

8
ตัน/ปี

ประเทศไทย ประเทศจีน สปป.ลาว

น้ำ�ต�ลดิบ

730,792
ตัน/ปี

น้ำ�ต�ลทร�ยข�ว*

1,051,865
ตัน/ปี

ไฟฟ้�ชีวมวล

661,320
MWh/ปี
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การดำาเนินการให้บริการธุรกิจขนส่งและคลังสินค้า

จำาแนกภายในประเทศ	(102-7)	

การให้บริการการรับ 
สินค้าเข้า-จ่ายออก

การให้บริการ 
พื้นที่เก็บสินค้า

การให้บริการ 
ท่าเทียบเรือ

พื้นที่ว่าง

ความสามารถในการเข้ารับ
สินค้า-เทกอง (ตัน/ชั่วโมง)

จำานวนโกดัง  
(หลัง)

จำานวนท่าเทียบเรือ  
(ท่า)

พื้นที่ว่าง 
(ตร.ม.)

ความสามารถในการเข้ารับ 
สินค้า-กระสอบ (ตัน/ชั่วโมง)

พื้นที่ให้บริการเก็บสินค้า  
(ตร.ม.)

หน้าท่า  
(ม.)

ความสามารถในการจ่ายออก
สินค้า-เทกอง (ตัน/ชั่วโมง)

จำานวนถังเก็บสินค้าเหลว  
(ถัง)

ความลึกหน้าท่า  
(ม.)

ความสามารถในการจ่ายออก 
สินค้า-กระสอบ (ตัน/เครน/12 ชั่วโมง)

ความจุที่ให้บริการเก็บ 
สินค้าเหลว (เมตริกตัน) 

ขนาดของเรือที่สามารถรับได้ 
(DWT)

ความสามารถในการบรรจ ุ
ตู้คอนเทนเนอร์ (นาที/ทีอียู)

350-400

15

1

17,463

150-200

112,466

350

1,000

2

14

500

24,000

60,000

25

350

13

1

41,416

125

45,384

133

330

3

8.2

1,000

21,618

25,000

30-40

อ่าวไทย 
คลังสินค้า	

อ่าวไทย 
คลังสินค้า	

อ่าวไทย 
คลังสินค้า	

มิตรผล 
คลังสินค้า

ยูไนเต็ด	แสตนดาร์ด
เทอร์มินัล	

ยูไนเต็ด	แสตนดาร์ด
เทอร์มินัล	

มิตรผล 
คลังสินค้า

5

17,769

8

23,904

ยูไนเต็ด	แสตนดาร์ด	เทอร์มินัล	
และมิตรผลคลังสินค้า

ยูไนเต็ด	แสตนดาร์ด	เทอร์มินัล	
และมิตรผลคลังสินค้า

น้ำ�ต�ลดิบ

475,131
ตัน/ปี

ประเทศออสเตรเลีย
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Distinguished Awards

Sustainability Disclosure Award SAM Sustainability Award 2020

รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส

กลุ่มมิตรผลได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้าน Distinguished 
Awards การบรหิารจดัการสาขาการพัฒนาทีย่ัง่ยืน (Sustainable 
Development  Excellence Awards) ประจ�าปี 2562 จาก
สมาคมการจดัการธุรกจิแห่งประเทศไทยและสถาบนับัณฑติ
บรหิารธุรกจิศศนิทร์

บรษิัท น�า้ตาลมติรผล จ�ากดั และบรษิัทในกลุ่ม ได้รบัรางวัล 
CSR-DIW Continuous 2019 จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม

บรษิัท น�า้ตาลมติรผล จ�ากดั ได้รบัคัดเลอืกให้เป็นหนึง่ในผูน้�า
ด้านความย่ังยืนของกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร และได้รับรางวัล  
Industry mover 2020 ด้วยการได้รับคะแนนเพ่ิมขึน้จากปีที่
ผ่านมาสงูทีส่ดุ ในการประเมนิความย่ังยืนระดบัสากล (SAM 
Corporate Sustainability Assessment; CSA)  ซึง่แสดงไว้ใน  
SAM Sustainability Yearbook 2020

กลุ่มมติรผลได้รบัรางวัล Sustainability Disclosure Award 
จากสถาบันไทยพัฒน์และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรพัย์และตลาดทรพัย์ (ก.ล.ต.)

บรษิัท น�า้ตาลมติรผล จ�ากดั ได้รบัรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส 
(NACC Integrity Awards) ประจ�าปี 2562 จากส�านกังาน
ป้องกนัและปราบปรามทจุรติแห่งชาติ

รางวัลด้านความยั่งยืนของกลุ่มมิตรผล (102-12)

	ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

CSR-DIW Continuous Award 2019
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การด�าเนินงานเชิงเศรษฐกิจ

ผลการดำาเนินงานในด้านเศรษฐกิจ	(201-1)

การบริหารจัดการด้านภาษีของกลุ่มมิตรผล

ในปี 2562 นี ้กลุ่มมติรผลมผีลการด�าเนนิงานในด้านเศรษฐกจิทีส่�าคัญ ดงันี้

กลุ่มมติรผลเชือ่มัน่ว่า การด�าเนนิธุรกจิภายใต้หลักการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดีและโปร่งใส เป ็นส ่วนหนึ่งให ้ประเทศ 
เกดิการพัฒนา และส่งเสรมิให้ธุรกจิเตบิโตได้อย่างย่ังยืน บริษัท 
จึงให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการด้านภาษีที่เหมาะสม 
เพราะเราตระหนักดีว่า นโยบายด้านภาษีที่เหมาะสมและ 
ยั่งยืนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการรับผิดชอบต่อสังคม และ 
เป็นส่วนส�าคัญในการเสริมสร้างเศรษฐกจิ สร้างความเจรญิเติบโต 
และพัฒนาประเทศ โดยไม่ว่าจะด�าเนนิธุรกจิในพ้ืนที่ใดกต็าม 
เราพร้อมทีจ่ะปฏิบติัตามกฎหมายภาษแีละรบัผดิชอบต่อสังคม 
เพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการพัฒนาประเทศโดยรวม ตลอดจน
เน้นการปฏิบัติตามกฎภาษีของแต่ละประเทศท่ีด�าเนินธุรกิจ 
ในประเทศนัน้ๆ นอกจากนีบ้รษิัทยงัมช่ีองทางส�าหรบัเสนอแนะ 
หรือร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาษีผ่านช่องทาง 
การร้องเรยีนและข้อเสนอแนะทีบ่รษิัทก�าหนดไว้ โดยบรษิัทได้
มีการเปิดเผยข้อมูลภาษีอยู่ในรายงานงบการเงินรวมบริษัท
น�า้ตาลและบรษิัทย่อย

กลุ่มมิตรผลมีหน่วยงานวางแผนภาษีและมาตรฐานบัญชี  
เพ่ือปฏิบติังานด้านภาษีให้สอดคล้องกบัหน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานทีก่�ากบัดแูลภาษ ีเรามทีีป่รกึษาด้านภาษ ีมกีารอบรม
พนักงานที่รับผิดชอบด้านภาษี เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าพนักงาน 

รายละเอียดผลด้านเศรษฐกิจ มูลค่า	(ล้านบาท)

มูลค่าเศรษฐกิจทางตรง (Direct economic value generated)
- รายได้ (Revenues) 69,822

การกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง (Direct economic value distributed)
- ต้นทุนการด�าเนินงาน (Operating costs)
- ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน (Employee wages and benefits)
- เงินที่ช�าระแก่เจ้าของเงินทุน (Payments to providers of capital)
- เงินที่ช�าระแก่รัฐ (Payments to government)
- การลงทุนในชุมชน (Community investment)
- เงินวิจัยและพัฒนา (Research and development) 

47,107
5,926
9,923 
125
47

232

มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม (Economic value retained) 6,426

จะมีทักษะ ความเชี่ยวชาญ และความรู้เพ่ือรับผิดชอบและ
จดัการบรหิารด้านภาษีได้อย่างมปีระสิทธิภาพสูงสุด 

นอกจากนั้นแล้วยังมีกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง 
ด้านภาษีและการตรวจสอบ และการตรวจสอบภายในของ
องค์กร โดยเรามกีารติดตามประเมนิผลผ่านตัวชีวั้ด เพ่ือให้เกดิ
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะมีรองกรรมการผู ้จัดการใหญ่  
กลุม่งานการเงนิ และรกัษาการประธานเจ้าหน้าทีป่ฏบิติัการ 
กลุ่มบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและด�าเนินการ 
เกีย่วกบันโยบายด้านภาษขีองกลุ่มมติรผลร่วมกบัทีป่รกึษาทีม่ี
ความเชีย่วชาญจากภายนอก เพ่ือให้มัน่ใจว่าเราปฏิบติังานและ
ด�าเนนิการด้านภาษสีอดคล้องกบักฎหมายอย่างถกูต้อง

กลุม่มติรผลมกีารจดัการด้านภาษทีีด่ ีโดยจ่ายภาษอีย่างถกูต้อง
ตามทีก่ฎหมายก�าหนด ได้แก่ ภาษเีงินได้นติิบคุคล ภาษบีรกิาร 
ภาษีอากร และภาษีอื่นๆ นอกจากนี้บริษัทจ่ายภาษีพนักงาน 
รวมถงึภาษทีางอ้อม เช่น ภาษสีรรพสามติ และภาษมีลูค่าเพ่ิม 
ส�าหรบัการช�าระภาษเีงนิได้นติบิคุคลได้จดัแสดงแบบแยกตาม
ประเทศ และมีการเปิดเผยข้อมูลอัตราภาษีที่แท ้จริง  
โดยมรีายละเอยีด ดงันี้
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การชำาระภาษีเงินได้นิติบุคคลแยกตามประเทศ	(207-4)

ประเทศ*
รายได้จากการขายและบริการ กำาไรจากการดำาเนินงาน

ภาษีเงินได้นิติบุคคล	 

รวมถึงภาษีรอการตัดบัญชี

2561** 2562** 2561** 2562** 2561** 2562**

ไทย 63,344 59,603 4,821 8,493 -107 196

สาธารณรัฐประชาชนจีน 25,525 27,202 1,537 1,846 186 327

สาธารณรฐัประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

785 910 -432 -565 -12 -11

ออสเตรเลีย 5,394 4,143 -1,790 -1,645 -33 -33

สิงคโปร์ - 14 - -3 - -

สหรัฐอเมริกา - - -1 - - -

ไต้หวัน - - - -25 - -

อื่นๆ - - - - - -

รวมทั้งสิ้น 95,048 91,872 4,135 8,101 34 479

หมายเหตุ : * ประเทศ หมายถึง การช�าระภาษีตามประเทศที่กลุ่มมิตรผลมีหน่วยการผลิตด�าเนินการอยู่
 ** ข้อมูลปี 2561-2562 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค.-31 ธ.ค. ของแต่ละปี

• รายได้จากการขายและบริการ หมายถึง ผลตอบแทนที่กิจการได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการตามปกติของกิจการ 
 รวมทั้งผลตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดจากการด�าเนินงานตามปกติในงบก�าไรขาดทุน  
• ก�าไรจากการด�าเนินงาน หมายถึง ก�าไรจากการด�าเนินงานซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้และต้นทุนทางการเงิน
• ภาษีเงินได้นิติบุคคล รวมถึงภาษีรอการตัดบัญชี หมายถึง ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
• ตารางข้างต้นบ่งชี้ว่า รายได้ของบริษัทในกลุ่มมิตรผลเป็นรายได้ที่มาจากการด�าเนินงานในประเทศไทย คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 65  

โดยการด�าเนินงานในไทย โดยส่วนใหญ่ได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีและการหักค่าใช้จ่าย 2 เท่าจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
• สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจัดแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ดังนี้
 1. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี
 2. ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาเพิ่มอีก 5 ปี 
 3. หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 10 ปี 
• ข้อมูลการช�าระเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลแยกตามประเทศของปี 2562 จะเป็นข้อมูลทั้งประเทศไทยและต่างประเทศท�าให้ไม่ตรงกับข้อมูลที่น�าเสนอ

ในงบการเงินของปี 2562 ที่เปิดเผยข้อมูลเฉพาะในประเทศไทย

หน่วย : ล้านบาท
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ห่วงโซ่มูลค่าของกลุ่มมิตรผล	(102-9)

Mitr Phol Value Chain
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มมิตรผล (102-3) (102-5)

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2562 บริษัท น�้าตาลมิตรผล จ�ากัด จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจ�ากัด ทะเบียนเลขที่ 0105518011759  

โดยมสี�านกังานใหญ่ต้ังอยู่ เลขที ่2 อาคารเพลินจติเซน็เตอร์ ชัน้ 3 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 

โทรศัพท์ +66 2794 1000 โทรสาร +66 2656 8494 เว็บไซต์ http://www.mitrphol.com

88.77% 100%

100%

100%

74.69%

65.12%

40%

80%

68.06%

100%

60%

MITR PHOL
Rg.	Cap.	4,778	mBt

Paid	Up	Cap.	4,598	mBt

Mid-Siam	Sugar	Co.,	Ltd.

PNP
Rg.	Cap.	837.21	mBt

Paid	Up	Cap.	837.21	mBt

MPE
Rg.	Cap.	1,570	mBt

Paid	Up	Cap.	1,471.71	mBt

Productivity Plus
Rg.	Cap.	130	mBt

Paid	Up	Cap.	130	mBt

79.46%
MPB (Danchang)
Rg.	Cap.	650	mBt

Paid	Up	Cap.	650	mBt

100%
RGE

Rg.	Cap.	250	mBt
Paid	Up	Cap.	250	mBt

80% Power Prospect
Rg.	Cap.	416.02	mBt

Paid	Up	Cap.	416.02	mBt

55.53% MBF
Rg.	Cap.	555	mBt

Paid	Up	Cap.	555	mBt

100% MBP (Songkhla)
Rg.	Cap.	330	mBt

Paid	Up	Cap.	82.5	mBt

99.97% SBP
Rg.	Cap.	1	mBt

Paid	Up	Cap.	0.25	mBt

64.06% MPB (Kalasin)
Rg.	Cap.	800	mBt

Paid	Up	Cap.	800	mBt

65.48% MBP (Kuchinarai)
Rg.	Cap.	640	mBt

Paid	Up	Cap.	640	mBt

100% MP ESCO
Rg.	Cap.	100	mBt

Paid	Up	Cap.	100	mBt

100% MCE
Rg.	Cap.	675	mBt

Paid	Up	Cap.	675	mBt

40% Ningming Bio4

Rg.	Cap.	105	mRMB
Paid	Up	Cap.	105	mRMB

67.76%
MBP

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

100%
MP Specialty Biotech
Rg.	Cap.	1.0	mBt

Paid	Up	Cap.	1.0	mBt

40.28% Panel Bio
Rg.	Cap.	300	mBt

Paid	Up	Cap.	300	mBt

66.35% MBF (Kuchinarai)
Rg.	Cap.	350	mBt

Paid	Up	Cap.	350	mBt

40% Funan Bio3

Rg.	Cap.	100	mRMB
Paid	Up	Cap.	100	mRMB

99.97% PBP
Rg.	Cap.	1	mBt

Paid	Up	Cap.	0.25	mBt

66.48% MBP (Phu Luang) 
Rg.	Cap.	1,330	mBt

Paid	Up	Cap.	1,330	mBt

99.97% KBP
Rg.	Cap.	1	mBt

Paid	Up	Cap.	0.25	Bt

25% Chongzuo Bio5

Rg.	Cap.	110	mRMB
Paid	Up	Cap.	110	mRMB

60% MP Choosak
Rg.	Cap.	4	mBt

Paid	Up	Cap.	4	mBt

UST2

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

PPM
Rg.	Cap.	775	mBt

Paid	Up	Cap.	775	mBt

Guangxi Sak Siam1

Rg.	Cap.	35	mRMB
Paid	Up	Cap.	35	mRMB

MP Warehouse
Rg.	Cap.	5	mBt

Paid	Up	Cap.	5	mBt

SF
Rg.	Cap.	2.5	mUSD

Paid	Up	Cap.	2.5	mUSD

Aaw Thai Warehouse
Rg.	Cap.	160	mBt

Paid	Up	Cap.	160	mBt

/1	35%	held	by	CZ,	TL,	NM,	HT,	FN
/2	25.01%	held	by	UFIC

/3	45%	held	by	FN,	15%	held	by	FNRS
/4	60%	held	by	NM	
/5 15%	held	by	FNRS,	39.375%	held	by	MP

PND
Rg.	Cap.	60	mBt

Paid	Up	Cap.	60	mBt

WOOD SUBSTITUTE 
MATERIAL BUSINESS ENERGY BUSINESS

FERTILIZER BUSINESS

RENEWABLE POWER RENEWABLE POWER

ALTERNATIVE POWER ETHANOL

LOGISTICS BUSINESS

25%
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กลุม่มติรผลไม่มผีูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นหน่วยงานรฐับาล และมบีรษิัท น�า้ตาลมติรสยาม จ�ากดั ถอืหุน้ บรษิัท น�า้ตาลมติรผล จ�ากดั 
จ�านวนหุ้น 47,779,994 หุ้น จาก 47,780,000 หุ้น นับเป็นร้อยละ 99.99 ซึ่งทุกหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงเท่ากันทุกหุ้น และ 
บริษัท น�้าตาลมิตรสยาม จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมร้อยละ 20.65 ดังนี้

• คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ กลุ่มมิตรผล
• คุณกมล ว่องกุศลกิจ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กลุ่มมิตรผล
• คุณสุนทร ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ กลุ่มมิตรผล

50%

100%

50%

100%

100%

100%

95%

100% R&D
Rg.	Cap.	20	mBt

Paid	Up	Cap.	20	mBt

ML
Rg.	Cap.	34.2	mUSD

Paid	Up	Cap.	34.2	mUSD

MPAH
Rg.	Cap.	605.92	mAUD

Paid	Up	Cap.	605.92	mAUD

MSF Sugar
Rg.	Cap.	139.9	mAUD

Paid	Up	Cap.	139.9	mAUD

MPAI
Rg.	Cap.	2	mAUD

Paid	Up	Cap.	2	mAUD

MPTGP
Rg.	Cap.	2	mAUD

Paid	Up	Cap.	2	mAUD

78.75% FN
Rg.	Cap.	209.6	mRMB

Paid	Up	Cap.	209.6	mRMB

98.33% RDC
Rg.	Cap.	60	mBt

Paid	Up	Cap.	60	mBt

Guangxi Fuyi Bio-Tech6

Rg.	Cap.	10	mRMB
Paid	Up	Cap.	10	mRMB

87.56% UFIC
Rg.	Cap.	490	mBt

Paid	Up	Cap.	490	mBt

100% Sugar Excellence
Rg.	Cap.	94	mBt

Paid	Up	Cap.	94	mBt

MPV
Rg.	Cap.	600	mBt

Paid	Up	Cap.	600	mBt

100% PSC
Rg.	Cap.	20	mBt

Paid	Up	Cap.	12.5	mBt

100%
FNRS

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

90% Rai E-San
Rg.	Cap.	10	mBt

Paid	Up	Cap.	10	mBt

MKS
Rg.	Cap.	800	mBt

Paid	Up	Cap.	720	mBt

25.27% SB
Rg.	Cap.	580	mBt

Paid	Up	Cap.	422.5	mBt

MPPB
Rg.	Cap.	600	mBt

Paid	Up	Cap.	600	mBt

Far East Agri
Rg.	Cap.	16	mUSD

Paid	Up	Cap.	16	mUSD

PT DUS
Rg.	Cap.	142,800	mIDR

Paid	Up	Cap.	142,800	mIDR

OSM
Sugar Mill Project

/6 55%	held	by	Futeng

THAI SUGAR 
BUSINESS

CHINA SUGAR 
BUSINESS

MITR LOA
BUSINESS

AUSTRALIA
BUSINESS

OTHERS

INDONESIA BUSINESS
100%

45%

51.27%

100%

CZ
Rg.	Cap.	157.2	mRMB

Paid	Up	Cap.	157.2	mRMB

52.50% 100%

100%

MPTC
Rg.	Cap.	10	mBt

Paid	Up	Cap.	10	mBt

100%

MP DFI Xylitol
Rg.	Cap.	5	mBt

Paid	Up	Cap.	5	mBt

KIC
Rg.	Cap.	980	mBt

Paid	Up	Cap.	980	mBt

96.29%

MP USA
Rg.	Cap.	30	mUSD

Paid	Up	Cap.	30	mUSD

100%

MPIH 
Rg.	Cap.	10	mBt

Paid	Up	Cap.	10	mBt

100%

MPD
Rg.	Cap.	3	mBt

Paid	Up	Cap.	3	mBt

100%

TL
Rg.	Cap.	94.3	mRMB

Paid	Up	Cap.	94.3	mRMB

52.50%

NM
Rg.	Cap.	182.1	mRMB

Paid	Up	Cap.	182.1	mRMB

74.38%

HT
Rg.	Cap.	163	mRMB

Paid	Up	Cap.	163	mRMB

74.38%
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Sugar

ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม
ต่ อ ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย



กลุม่มติรผลให้ความส�าคญัต่อการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสีย 
ด้วยการสื่อสารเป็นประจ�าอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการ
ส่ือสารและช่องทางต่างๆ อย่างเหมาะสม เพ่ือสร้างความเข้าใจ 
ถึงประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ และรับข้อคิดเห็น 
ของผู ้มีส ่วนได ้ เ สียทุกภาคส ่วนมาบูรณาการเข ้ากับ
กระบวนการตัดสินใจ และวางแผนการด�าเนินธุรกิจของ
บริษัท ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายให้องค์กรเติบโตได้
อย่างยั่งยืน  

กลุ่มมิตรผลได้วิเคราะห์ทบทวนผลกระทบในกระบวนการ
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพ่ือระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย จากนั้นทาง 
ผูบ้ริหารได้ร่วมพิจารณาคดัเลือกผูม้ส่ีวนได้เสียทีเ่กีย่วข้องกบั
บริษัท โดยในปัจจุบันกลุ่มมิตรผลมีผู้มีส่วนได้เสีย 7 กลุ่ม 
ได้แก่ ผูถื้อหุน้ เกษตรกร ชมุชน ลูกค้าและผูบ้ริโภค พนกังาน 
ภาครัฐและองค์กรภาคประชาสังคม และคู่ค้า (102-40) 

	ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผู้ถือหุ้น	 เกษตรกร

ชุมชน

ภาครัฐและ
องค์กรภาคประชาสังคม	

ลูกค้าและผู้บริโภค

พนักงาน

คู่ค้า
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เ กี่ ย ว กั บ
ร า ย ง า น ฉ บั บ นี้



กลุ่มมิตรผลได้จัดท�ารายงานความยั่งยืน เพื่อเปิดเผยผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนใน 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อมให้ผู้มีส่วนได้เสียรับรู้เป็นประจ�าทุกปี โดยได้เริ่มเปิดเผยผลการด�าเนินงานมาต้ังแต่ปี 2556 ด้วยการใช้กรอบ 
การรายงาน GRI Standard แบบ Core ในการเปิดเผยผลการด�าเนินงาน (102-54)

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

รายงานฉบับนี้ได้น�าเสนอผลการด�าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2562 ครอบคลุมกลุ่มมิตรผลและ
บริษัทย่อยของกลุ่มมิตรผลในประเทศไทยเท่านั้น ทั้งนี้การรวบรวมข้อมูลที่น�าเสนอจะเป็นในรูปแบบ 7 กลุ่ม ประกอบด้วย 
ธุรกิจไร่บริษัท 2 บริษัท, ธุรกิจน�้าตาล 8 บริษัท, ธุรกิจพลังงาน 15 บริษัท, ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ 4 บริษัท, ธุรกิจปุ๋ย 1 บริษัท, 
ธุรกิจขนส่งและคลังสินค้า 3 บริษัท และธุรกิจอื่นๆ 5 บริษัท โดยขอบเขตการรายงานฉบับนี้ครอบคลุมผลการด�าเนินงาน 
ด้านเศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อม เป็นร้อยละ 100, ร้อยละ 99.95 และร้อยละ 100 ของรายได้ทัง้หมดของกลุ่มมติรผล 
ในประเทศไทยตามล�าดับ

รายชื่อบริษัทที่อยู่ในขอบเขตของรายงาน	(102-46)	(102-49)

ธุรกิจ/บริษัท	(102-45)
ผลการดำาเนินงาน

ด้านเศรษฐกิจ

ผลการดำาเนินงาน 

ด้านสิ่งแวดล้อม

ผลการดำาเนินงาน

ด้านสังคม

พลังงาน น้ำา ของเสีย อากาศ
ความ

ปลอดภัย
ทรัพยากร
บุคคล

ธุรกิจไร่บริษัท

บริษัท ไร่ด่านช้าง จ�ากัด • • • • • • •

บริษัท ไร่อีสาน จ�ากัด • • • • • • •

ธุรกิจน้ำาตาล 

บริษัท น้�าตาลมิตรผล จ�ากัด • • • • • • •

บริษัท น้�าตาลสิงห์บุรี จ�ากัด • • • • • • •

บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ�ากัด  • • • • • • •

บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ�ากัด  
(สาขามิตรภูเวียง)

• • • • • • •

บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ�ากัด  
(สาขามิตรภูหลวง)

• • • • • • •

บริษัท น้�าตาลมิตรกาฬสินธุ์ จ�ากัด • • • • • • •

บริษัท แปซิฟิก ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด • • • • • NA •

บริษัท น้�าตาลมิตรสยาม จ�ากัด • NR NR NR NR NR NR

ธุรกิจพลังงาน

ธุรกิจไฟฟ้า

บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) จ�ากัด • • • • • • •

บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จ�ากัด • • • • • • •

บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จ�ากัด • • • • • • •
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ธุรกิจ/บริษัท	(102-45)
ผลการดำาเนินงาน

ด้านเศรษฐกิจ

ผลการดำาเนินงาน 

ด้านสิ่งแวดล้อม

ผลการดำาเนินงาน

ด้านสังคม

พลังงาน น้ำา ของเสีย อากาศ
ความ

ปลอดภัย
ทรัพยากร
บุคคล

บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (กาฬสินธุ์) จ�ากัด • • • • • • •

บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูหลวง) จ�ากัด • • • • • • •

บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (กุฉินารายณ์) จ�ากัด • • • • • • •

ธุรกิจเอทานอล

บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จ�ากัด • • • • • • •

บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล (ชัยภูมิ) จ�ากัด • • • • • • •

บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล (กาฬสินธุ์) จ�ากัด • • • • • • •

บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล (กุฉินารายณ์) จ�ากัด • • • • • • •

ธุรกิจ	Bio	Chemical

บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จ�ากัด • • • • • • •

บริษัท มิตรผล สเปเชียลตี้ ไบโอเทค จ�ากัด • • • • • • •

บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จ�ากัด • • • • • • •

ธุรกิจ	Alternative

บริษัท มิตรผล เอ็นเนอร์ยี เซอร์วิสเซส จ�ากัด • • • • • NA •

บริษัท เพาเวอร์พรอสเพค จ�ากัด • • • • • • •

ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้

บริษัท พาเนล พลัส จ�ากัด  • • • • • • •

บริษัท พาเนล เดคคอร์ จ�ากัด  • • • • • • •

บริษัท พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ จ�ากัด • • • • • • •

บริษัท พาเนล พลัส ไบโอ-เพาเวอร์ จ�ากัด • • • • • • •

ธุรกิจปุ๋ย

บริษัท เพิ่มผลผลิต จ�ากัด • • • • • • •

ธุรกิจขนส่งและคลังสินค้า

บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จ�ากัด (มหาชน) • • • • • • •

บริษัท มิตรผลคลังสินค้า จ�ากัด • • • • • • •

บริษัท อ่าวไทยสินค้า จ�ากัด • • • • • • •

ธุรกิจอื่นๆ

บริษัท มิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อยและน้�าตาล จ�ากัด • • • • • NA •

บริษัท มิตรผลพัฒนา จ�ากัด • • • • • NR •

บริษัท มิตรผล เทรชเชอรี่ เซ็นเตอร์ จ�ากัด • NR NR NR NR NR •

บริษัท เอ็มพี-ดีเอฟไอ ไซลิทอล จ�ากัด • NR NR NR NR NR •

บริษัท ขอนแก่น อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จ�ากัด • NA NA NA NA NA •

หมายเหตุ : NA (Not Available) - ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลในประเด็นดังกล่าว
 NR (Not Relevant) - ข้อมูลในประเด็นดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้อง
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กลุ ่มมิตรผลได ้คัดเลือกประเด็นความยั่งยืนที่มีความ
สอดคล้องกบัการด�าเนนิธุรกจิ โดยเริม่จากการศึกษาประเดน็
ความย่ังยืนในปัจจบุนัทีท่ัว่โลกให้ความส�าคญัในทกุด้านไม่ว่า
จะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม จากนั้นได ้
คัดกรองเฉพาะประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน
ของกลุ่มมิตรผล ซึ่งมีการพิจารณาจาก

• ความสอดคล้องของประเดน็ดงักล่าวกบัประเดน็ 
ทีเ่ป็นสาระส�าคญัของกลุ่มอตุสาหกรรมอาหาร
และเครื่องดื่มทั่วโลก

• แผนกลยุทธ์ของกลุ่มมิตรผล ซึ่งมีการทบทวน
เป็นประจ�าทุกปี

• ความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้เสยีของกลุ่มมติรผล

• ความสอดคล้องของประเด็นดังกล่าวที่เป็น
ประเดน็สาระส�าคญัของกลุม่มติรผลในปี 2561

• ประเด็นความย่ังยืนท่ีต้องเปิดเผยส�าหรับการ
ประเมินความยั่งยืนขององค์กรระดับสากล

1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และการบรหิารจดัการน�า้

2. สิทธิมนุษยชน
3. การบริหารจัดการความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
4. การบริหารจัดการห่วงโซ่มูลค่า

อย่างยั่งยืน
5. การพัฒนาและการดูแลพนักงาน
6. การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
 และการบรหิารความเส่ียงองค์กร
7. การบริหารจัดการนวัตกรรม
8. การลงทุนทางสังคม 
9. บรรจุภัณฑ์

10. สุขภาพและโภชนาการ
11. การมีส่วนร่วมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
12. การบรหิารความสัมพันธ์กบัลูกค้า

โดยกระบวนการคัดเลือกประเด็นสาระส�าคัญและขอบเขต
ผลกระทบ ม ี4 ขัน้ตอนด้วยกนั โดยมรีายละเอยีดการด�าเนนิงาน 
ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การระบุ (Identification)
ฝ่ายพัฒนาเพ่ือความย่ังยืนได้รวบรวมประเดน็ด้านความยัง่ยืน
ที่ส�าคัญผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้แก่ แนวโน้ม
สถานการณ์ของโลก (Global Trend), ประเด็นความยั่งยืนที่
เกี่ยวข้องกับประเมินความย่ังยืนขององค์กรระดับสากล, 
ประเด็นสาระส�าคัญของปี 2561, และความสอดคล้องของ
ประเด็นสาระส�าคัญของกลุ ่มอุตสาหกรรมอาหารและ 
เครื่องดื่มจาก 8 บริษัททั่วโลก ซึ่งทางทีมงานน�าประเด็นที่
เกี่ยวข้องมาคัดเลือก พร้อมระบุประเด็นความยั่งยืนของ 
กลุ่มมิตรผล

ขั้นตอนที่ 2 การจัดลำาดับความสำาคัญ  
(Prioritization)
น�าประเด็นด้านความย่ังยืนที่ได้รับจากการระบุขั้นตอนที่ 1 
มาจัดล�าดับความส�าคัญ โดยพิจารณาจากการทดสอบ 
สารัตถภาพ (Materiality Test) ซึ่งได้คัดกรองประเด็น
ทั้งหมดผ่านเกณฑ์การพิจารณา 2 มุมมอง คือ ระดับอิทธิพล
ต่อการประเมินและตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย และระดับ 
นยัส�าคญัของผลกระทบทางเศรษฐกจิ สังคม และสิง่แวดล้อม
ของกลุ ่มมิตรผล โดยมีการทบทวนร ่วมกับที่ปรึกษา 
ด้านความยั่งยืน

ผลการประเมินประเด็นที่มีนัยสำาคัญ	(102-47)
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		ประเด็นที่มีนัยสำาคัญต่ำา 		ประเด็นที่มีนัยสำาคัญปานกลาง 		ประเด็นที่มีนัยสำาคัญสูง	

หลักการเลือกประเด็นสาระส�าคัญและขอบเขต

ระดับความสำาคัญที่มีต่อกลุ่มมิตรผล
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ขั้นตอนที่ 3 การกำาหนดขอบเขตการรายงานประเด็นที่เป็นสาระสำาคัญ
กลุ่มมิตรผลก�าหนดขอบเขตการรายงานประเด็นส�าคัญทั้ง 12 ประเด็น โดยเก็บข้อมูลจากหน่วยงานและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นส�าคัญดังกล่าว 

ขั้นตอนที่ 4 การทวนสอบ
ฝ่ายพัฒนาเพ่ือความยัง่ยนื ด้านบรหิารองค์กรเพ่ือความย่ังยืน 
ด�าเนนิการทวนสอบความครบถ้วนในเบือ้งต้น แล้วจงึน�าเสนอ
ต่อคณะกรรมการเพ่ือความย่ังยืนของกลุม่มติรผล เพ่ือทวนสอบ 
และอนุมัติประเด็นส�าคัญ

ติดต่อสอบถามข้อมูล (102-53)

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะน�าเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 
ฝ่ายพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน ด้านบรหิารองค์กรเพ่ือความย่ังยืน   
กลุ่มมิตรผล เลขที่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 3  
ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110 โทร. +66 2794 1651 

หัวข้อ	(102-47) ประเด็นสาระสำาคัญ

ขอบเขตของผลกระทบ	(102-46)

ภายในกลุ่มบริษัท ภายนอกบริษัท
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การมีส่วนร่วมต่อผู้มีส่วนได้เสีย การมีส่วนร่วมต่อผู้มีส่วนได้เสีย • • • • • • • • • • • • •

การกำากับดูแลกิจการที่ดีและ    
การบริหารความเสี่ยงองค์กร 

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ
การบริหารความเสี่ยงองค์กร 

• • • • • • • • • • • • •

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การบริหารจัดการห่วงโซ่มูลค่า
อย่างยั่งยืน

• • • • • • • NR • • • • •

ลูกค้าและผู้บริโภค สุขภาพและโภชนาการ • • NR • NR NR • NR NR NR • • NR

การบริหารความสัมพันธ์ 
กับลูกค้า

• • • • • • NR NR NR NR • NR NR

นวัตกรรม การบริหารจัดการนวัตกรรม • • • • • • • • • • • • •

การบริหารจัดการพนักงาน การพัฒนาและการดูแลพนักงาน • • • • • • • NR NR NR NR NR NR

การดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชน • • • • • • • • • • • • •

ความปลอดภัยและสุขอนามัย การบริหารจัดการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

• • • • • • • NR • • • • •

สังคมและชุมชน การลงทุนทางสังคม • • • • • • • • • • • • •

การบริหารจัดการพลังงานและ 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การบริหารจัดการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

• • • • • • • • • • • • •

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และการบริหารจัดการน้�า

• • • • • • • NR • • • • •

การบริหารจัดการน้ำา การบริหารจัดการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

• • • • • • • • • • • • •

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และการบริหารจัดการน้�า

• • • • • • • NR • • • • •

การบริหารจัดการวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว การบริหารจัดการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

• • • • • • • • • • • • •

บรรจุภัณฑ์ • NR NR • • NR NR • NR NR • • •

การจัดการคุณภาพอากาศ การบริหารจัดการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

• • • • • • • • • • • • •

หมายเหตุ : NR (Not Relevant) - ข้อมูลในประเด็นดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้อง
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ส่วนที่ 1 ประเด็น/เรื่องที่กลุ่มมิตรผลให้การสนับสนุนสูงที่สุด 2 อันดับแรก

ส่วนที่ 2 องค์กรที่กลุ่มมิตรผลให้การสนับสนุนสูงสุด 3 อันดับแรก

กลุ่มมิตรผลได้ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรต่างๆ โดยมีรายละเอียดการด�าเนินงาน ดังนี้

การสนบัสนุนการด�าเนนิงานและการเขา้ร่วมเป็นสมาชกิขององคก์รตา่ง  ๆ(102-13)
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การพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย	น้ำาตาล	และชีวพลังงานในประเทศไทย

บทบาทบริษัทอยู่ในฐานะ ผู้สนับสนุน

บรษิัทไดเ้ข้ารว่มและใหก้ารสนบัสนนุองค์กรทีเ่กีย่วข้องกบัการพัฒนาอตุสาหกรรมออ้ยและน้�าตาลทรายหลายองค์กร โดยเนน้
ไปทีอ่งค์กรที่ใหก้ารสง่เสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรมออ้ย น้�าตาล และชวีพลังงานในประเทศไทยใหม้รีะบบและประสทิธิภาพ 
ซึ่งช่วยสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ ในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและ 
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในประเทศให้เติบโตในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน 

นอกจากนัน้แลว้บรษิัทไดเ้ขา้ไปมบีทบาทในการก�ากบัดแูลอตุสาหกรรมออ้ยและน้�าตาลทราย รกัษาเสถยีรภาพปรมิาณและ
ราคาน้�าตาลในประเทศเพ่ือรักษาระดับราคาอ้อยให้คุ้มต่อต้นทุนการผลิตอ้อยของเกษตรกร ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกร
ปลูกออ้ยอนัเปน็วัตถดุบิทีส่�าคญัต่อการผลิต อนัส่งผลดตีอ่ผูบ้รโิภคใหม้ปีรมิาณน้�าตาลส�าหรบัการบรโิภคอยา่งเพียงพอและ
ไม่ขาดแคลน อีกทั้งบริษัทยังได้ร่วมมือกับสมาชิกในการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการตัดอ้อยสด ลดการเผาอ้อย 
รวมไปถึงการไม่ให้ใช้แรงงานผิดกฎหมายอีกด้วย

การพัฒนางานวิจัยระดับประเทศ

บทบาทบริษัทอยู่ในฐานะ ผู้สนับสนุน

อุตสาหกรรมอ้อยและน้�าตาลนับเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส�าคัญของประเทศ ซึ่งส่งผลต่อการก�าหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ บริษัทจึงได้ให้ความส�าคัญและให้การสนับสนุนในสถาบันวิจัยต่างๆ ที่จะช่วย
พัฒนา สง่เสรมิ และผลกัดนัการวิจยัเชงินโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพัฒนาประเทศ เพ่ือจะน�ามาใชก้�าหนดนโยบายระยะยาว 
อันมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย อีกทั้งบริษัทสามารถน�าข้อมูลงานวิจัยต่างๆ มาวิเคราะห์  
เตรียมการ วางแผนกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป
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หน่วยงาน บริษัท	ไทยชูการ์	มิลเลอร์	จำากัด	

ประเภทหน่วยงาน สมาคมการค้า

วัตถุประสงค์ บรษิัท ไทยชกูาร ์มลิเลอร ์จ�ากดั เปน็องคก์รทีม่บีทบาทในฐานะผูแ้ทนและผูเ้สนอนโยบายของอตุสาหกรรมออ้ยและน้�าตาลทราย 
ต่อภาครัฐ โดย บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จ�ากัด ได้ก่อต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการท�างาน พัฒนาระบบขอ้มลูข่าวสารใหม้ปีระสิทธิภาพ รวดเรว็ ถกูต้อง และทนัเหตุการณ ์รว่มมอืผลักดนัใหม้ ี
การพัฒนาอตุสาหกรรมออ้ยและน้�าตาลทรายอย่างมรีะบบ มแีผนงาน และเปา้หมาย รว่มมอืซึง่กนัและกนัในฝา่ยโรงงานและ 
ระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาของอุตสาหกรรมอ้อยและน้�าตาลทรายโดยส่วนรวม รวมทั้งเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันในเวทีโลก และเสริมสร้างระบบแบ่งปันผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้�าตาลทรายให้เป็นไปด้วย 
ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และมีส่วนสนับสนุนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

บรษิัทเขา้รว่มเปน็สมาชกิบรษิัท ไทยชกูาร ์มลิเลอร ์จ�ากดั ซึง่ท�าใหไ้ดสั้ดส่วนในการเปน็คณะกรรมการออ้ยและน้�าตาลทราย 
(กอน.) ที่แต่งตั้งตามกฎหมาย และมีผลท�าให้บริษัทได้เข้าไปมีบทบาทในการก�ากับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้�าตาลทราย 
รกัษาเสถยีรภาพของระบบอตุสาหกรรมออ้ยและน้�าตาล จดัสมดลุทัง้ปรมิาณและราคาน้�าตาลในประเทศเพ่ือดแูลเกษตรกร
ชาวไร่ให้มีความคุ้มต่อต้นทุนการผลิตอ้อยของเกษตรกร ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรปลูกอ้อยอันเป็นวัตถุดิบที่ส�าคัญ 
ต่อการผลิต รวมไปถึงยังส่งผลดีต่อผู้บริโภคให้มีปริมาณน้�าตาลส�าหรับการบริโภคอย่างเพียงพอและไม่ขาดแคลน  
นอกจากนีบ้รษิัทยงัไดร้ว่มมอืกบัเครอืขา่ยในการลดปญัหาดา้นส่ิงแวดล้อม ส่งเสรมิการตดัออ้ยสด ลดการเผาออ้ย รวมไปถงึ 
การไม่ให้ใช้แรงงานผิดกฎหมายอีกด้วย

จ�านวนเงิน (บาท)  6,469,580

29รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2562
กลุ่มมิตรผล



นอกจากนี้กลุ่มมิตรผลเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อต้ังและเป็นสมาชิกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global  
Compact Network Thailand: GCNT) โดยได้มีการเปิดตัวสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทยในปลายปี 
2561 ซึง่สมาคมเครอืข่ายโกลบอลคอมแพ็กถอืเป็นโครงการส�าคญัในระดบัโลกขององค์การสหประชาชาติ ทีร่ณรงค์ให้บรษิัท 
ทั่วโลกได้วางกลยุทธ์ และยึดหลักการท�างานที่สร้างเศรษฐกิจยั่งยืนตามหลักสากล 10 ประการ ครอบคลุมการด�าเนินงาน 
ใน 4 ด้าน ได้แก่ สิทธิมนษุยชน มาตรฐานแรงงาน ส่ิงแวดล้อม และการต่อต้านการคอร์รปัชนั ทัง้นีก้ารจดัต้ังสมาคมเครอืข่าย 
โกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทยนับเป็นหนึ่งในเครือข่ายระดับประเทศของโกลบอลคอมแพ็กที่จะช่วยให้การด�าเนินงาน 
เดินหน้าบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติไปสู่ระดับประเทศได้ดียิ่งขึ้น 

กลุ่มมิตรผลร่วมปฏิบัติตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) มุง่สร้างความย่ังยืน 
การด�าเนินธุรกิจ 

ขอบเขตและหลักการของ	UNGC สิ่งที่ดำาเนินการ

ขอบเขต
ใช้หลัก 10 ประการในการด�าเนินงานขององค์กร

• กลยุทธ์ของกลุ่มมิตรผล
• นโยบายความยั่งยืนของกลุ่มมิตรผล
• การบริหารจัดการห่วงโซ่มูลค่า

1. สนับสนุนและเคารพในเรื่องการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่
   ประกาศในระดับสากลตามขอบเขตอ�านาจที่เอื้ออ�านวย
2.  หมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วน
    เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน

• นโยบายสิทธิมนุษยชน

3. ส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงาน
   และการรับรองสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง
4. ขจัดทุกรูปแบบของการบังคับและการใช้แรงงานภาคบังคับ
5. ยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง 
6. ขจัดการเลือกปฏิบัติในเร่ืองการจ้างแรงงานและการประกอบอาชีพ

• นโยบายการบริหารงานบุคคล
• การบริหารจัดการพนักงาน
• ความปลอดภัยและสุขอนามัย
• การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
• นโยบายสิทธิมนุษยชน
• ไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน โดยมีการสรรหาบุคลากร 

ด้วยระบบการคัดเลือกที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

7. สนับสนุนแนวทางการป้องกันการด�าเนินงานท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
8. ด�าเนินการที่จัดการส่งเสริมและยกระดับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
9. ส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• นโยบายและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
• บัญชีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม

10. ด�าเนินงานในทางต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการกรรโชกและการให้สินบน 
ในทุกรูปแบบ 

• การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชัน

2562

หน่วยงาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ประเภทหน่วยงาน องค์กรไม่แสวงหาก�าไร/มูลนิธิ

วัตถุประสงค์ บริษัทเข้าร่วมเป็นสมาชิกสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ซึ่งด�าเนินการวิจัยเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ประเทศ โดยบริษัทมีส่วนร่วมและริเริ่มในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยที่น�ามาใช้ก�าหนดนโยบาย
ระยะยาวอันมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย อีกทั้งบริษัทยังมีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล เพื่อน�ามา
วิเคราะห์และเตรียมการในการด�าเนินธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

จ�านวนเงิน (บาท)  500,000 

หน่วยงาน สมาคมผู้ผลิตน้ำาตาลและชีวพลังงานไทย

ประเภทหน่วยงาน สมาคมการค้า

วัตถุประสงค์ บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตน้�าตาลและชีวพลังงาน 
ในประเทศไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันระดับสากล นอกจากนี้ยังเป็นสมาคมที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปล่ียน
ข้อมูลและเป็นตัวแทนภาคอุตสาหกรรมในการประสานงานกับภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น้�าตาล 
และชีวพลังงานในประเทศไทยให้ยั่งยืน

จ�านวนเงิน (บาท)  1,136,800 

30 รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2562
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กลุ่มมติรผลยังได้สนบัสนนุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของสหประชาชาต ิ(United Nations Sustainable Development Goals: 
UN SDGs) จ�านวน 11 เป้าหมาย จาก 17 เป้าหมาย ผ่านกรอบการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กรซึ่งครอบคลุมทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

	ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มมิตรผลและองค์กรธุรกิจชั้นนำ�ของไทยร่วมเปิดตัวสม�คมเครือข่�ยโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand: GCNT) เพ่ือร่วมกันในก�รขับเคล่ือนก�รพัฒน�

เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมให้มีคว�มสมดุลและย่ังยืนภ�ยใต้ข้อตกลงโลกแห่งสหประช�ช�ติ (United Nations Global Compact: UNGC) เครือข่�ยของภ�คเอกชน เพ่ือก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืน  

มีสม�ชิกกว่� 13,000 องค์กรใน 160 ประเทศทั่วโลก
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ตลอดระยะเวลาทีก่ลุ่มมติรผลด�าเนนิธุรกจิ 60 กว่าป ีและกา้วหนา้เตบิโตเปน็อตุสาหกรรมชัน้น�าระดบัโลก กลุม่มติรผลเชือ่มัน่ 
เสมอว่า การต้ังอยู่ในความเปน็ธรรมเปน็รากฐานท่ีน�าพาธุรกจิใหด้�ารงอยูไ่ดอ้ย่างย่ังยืน อนัเปน็ทีม่าทีบ่รษิัทใหค้วามส�าคญักบั
การก�ากบัดแูลกจิการท่ีดตีามแนวปรชัญาและวัฒนธรรมมติรผล เพ่ือใหบ้คุลากรทกุคนไดยึ้ดถอืเปน็แนวทางในการด�าเนนิงาน 
ตลอดมา

ทั้งนี้กลุ่มมิตรผลได้มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่สนับสนุนการด�าเนินงานด้านบรรษัทภิบาล โดยก�าหนดหน้าที่รับผิดชอบของ
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่ต้องรับทราบร่วมยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ท�าให้สามารถมั่นใจได้ว่ากลุ่มมิตรผลด�าเนิน
ธุรกจิโดยยดึหลักการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีมรีะบบบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ โปรง่ใส และตรวจสอบได ้โดยค�านงึถงึผูถ้อืหุน้ 
และผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างความเชื่อมั่น รวมทั้งสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

ดูนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีเพิ่มเติมได้ที่	

กลุ่มมติรผลมคีณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการบรหิาร 
ซึง่มหีน้าทีอ่ย่างชดัเจน โดยคณะกรรมการบรษิัท ประกอบด้วย 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 13 ท่าน มีหน้าที่ก�าหนด 
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบ
ควบคุมภายใน รวมถึงการก�ากับ ติดตาม และควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เพ่ือให้เกิดการเติบโตเป็นไป

อย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง เพ่ือรับทราบผลการด�าเนินงาน 
ของกิจการ ตลอดจนพิจารณาอนุมัติประเด็นส�าคัญ รวมถึง
การจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปี เพ่ือรายงาน
ผลการด�าเนินงานและแผนการด�าเนินการต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้น
รับทราบ

โครงสร้างการบริหารองค์กรของกลุ่มมิตรผล	(102-26)
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ผังโครงสร้างองค์กร	กลุ่มมิตรผล	(102-18)

คณะกรรมการพัฒนาองค์กร
และกำาหนดค่าตอบแทน

กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ
กลุ่มธุรกิจน้ำาตาลประเทศไทย	

พลังงาน	และธุรกิจใหม่
กลุ่มธุรกิจวัสดุทดแทนไม้

กลุ่มธุรกิจ
ประเทศจีน

กลุ่มธุรกิจอ้อย
กลุ่มธุรกิจ 
การผลิตและ
การตลาด

กลุ่มธุรกิจ
พลังงาน

กลุ่มบริหาร กลุ่มธุรกิจใหม่

กลุ่มงานอ้อย กลุ่มงาน
โรงงาน

ธุรกิจไฟฟ้า กลุ่มงาน 
การเงิน ธุรกิจปุ๋ย ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้

กลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคล

สายงาน
จัดซื้อ

สายงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สำานัก
กฎหมาย

สายงานองค์กรสัมพันธ์
และบริหารองค์กร 
เพื่อความยั่งยืน

ธุรกิจ 
เอทานอล

โรงงาน 
หาดใหญ่

โรงงาน 
สมุทรสาคร

โรงไฟฟ้า 
พาเนล	พลัส	 
ไบโอ	เพาเวอร์

กลุ่มงาน 
การตลาด

กลุ่มงานพัฒนา
และจัดการ 
ด้านอ้อย

มิตรลาว
บริษัท	
ยูไนเต็ด	 

แสตนดาร์ด 
	เทอร์มินัล 
	จำากัด	
(มหาชน)

โรงงาน
แม่สอด
พลังงาน
สะอาด

โรงงาน	 
ราชสีมา 
กรีน	 

เอ็นเนอร์ยี

ธุรกิจประเทศ
ออสเตรเลีย

ธุรกิจประเทศ
อินโดนีเซีย

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน
ของกลุ่มมิตรผล

สำานักงานตรวจสอบ

ศูนย์นวัตกรรมกลุ่มมิตรผล

สำานักวิจัยและประเมินโครงการ สำานักบริหารกลาง

ธุรกิจ 
Alternative	
Power

ธุรกิจ	
Bio	Chemical

คณะกรรมการบริษัท
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การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

ด้วยความตระหนกัถงึความส�าคัญของบทบาทคณะกรรมการ 
บรษิัทในการดแูลกจิการของกลุ่มมติรผลและการเติบโตของ 
ธุรกจิอย่างย่ังยืน จงึก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีไม่น้อย
กว่า 9 คน ซึง่แต่ละปีกรรมการบรษิัทต้องหมนุเวียนออกจาก
ต�าแหน่งเป็นจ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ  
(ตามข้อบงัคบัของบรษิัท) จ�านวนบรษิัททีก่รรมการแต่ละท่าน
ด�ารงต�าแหน่งได้นั้นต้องมีจ�านวนไม่เกิน 4 บริษัท และ 
มกีารเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ทัง้นี้ในการประชมุ
คณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทจะจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมโดยระบุวาระการประชุมทั้งหมดให้ 
คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชมุอย่างน้อย 7 วัน ซึง่จะมี
การจดบันทึกการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วนชัดเจนเป็น
ลายลักษณ์อักษรและมีการจัดเก็บรักษารายงานการประชุม 
ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน 
พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 
โดยในปีทีผ่่านมาคณะกรรมการบรษิัทเข้าร่วมการประชมุทัง้ส้ิน
ร้อยละ 90.16

การด�าเนินงาน
ด้านการก�ากับดูแลกิจการ

วิถีการท�างานของกลุ่มมิตรผลได้ยึดมั่นในปรัชญาองค์กร 
อันสอดคล้องตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่เน้นใน 
การด�าเนนิงานทีม่ปีระสิทธิภาพ โปร่งใส และให้ตรวจสอบได้ 
รวมถึงการปฏิบัติต่อผู ้มีส ่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและ 
เหมาะสม โดยหลกัปฏิบติัดังกล่าวถกูขับเคล่ือนได้ด้วยผูบ้รหิาร 
และบคุลากร ทีต้่องยึดถอืในแนวความประพฤตแิละปฏิบติัทีด่ี 
ตามหลักจรรยาบรรณมติรผลและวัฒนธรรมองค์กรอนัจะช่วย
ส่งเสริมให้สามารถด�าเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและย่ังยืน 

ทัง้นีเ้พ่ือให้การส่ือสารและการเชือ่มโยงความเข้าใจของทกุคน
มีความเป็นหนึ่งเดียวกันนั้น บริษัทจึงได้จัดท�านโยบายและ 
แนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลกิจการขึ้นเป็น 
ลายลักษณ์อักษร เช่น นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีดี่ นโยบาย
การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เป็นต้น และสนับสนุนให ้
คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนได้รบัทราบและ 
มคีวามเข้าใจในเรือ่งการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองกลุม่มติรผล 
รวมถึงมีการเผยแพร่และสือ่สารไปยังผูม้ส่ีวนได้เสียภายนอก 
ผ่านช่องทางต่างๆ อกีด้วย เช่น การจดัการอบรมภายในบรษิัท 
การจดัท�ารปูเล่ม และการเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัท เป็นต้น 

จรรยาบรรณมิตรผล	(102-16)

“จรรยาบรรณมติรผล” เป็นจรรยาบรรณหรือจริยธรรมทางธุรกจิ 
ซึง่รวบรวมแนวทางความประพฤติปฏิบตัทิีด่อีันประกอบด้วย 
หลักการและแนวปฏิบติัทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน 
พึงใช้เป็นหลักยึดถือในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม  
เช่น แนวทางการต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชนั ความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ การแสดงออกทางการเมอืง ความรบัผดิชอบ
ต่อผูม้ส่ีวนได้เสีย เป็นต้น โดยจรรยาบรรณมติรผลจะถกูทบทวน
โดยคณะกรรมการบรษิัทอยู่เสมอ เพ่ือให้มคีวามสอดคล้องกบั
ความเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมในการด�าเนนิธุรกจิและ 
สังคม ซึง่การส่ือสารและการสร้างการรบัรูใ้นเรือ่งจรรยาบรรณนัน้ 
กลุ่มมติรผลได้ด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งทกุปีผ่านการจดักจิกรรม
ในหลายรปูแบบ และสือ่สารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น วารสาร 
มติรสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ติดตัง้ภายในพ้ืนทีข่องกลุม่มติรผล 
การประชาสัมพันธ์ผ่านอเีมล อนิทราเนต็ การฝึกอบรม เป็นต้น 
นอกจากนียั้งถือเป็นหน้าทีซ่ึง่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 
รวมถงึคู่ค้าต้องมกีารลงนามรบัทราบและถอืปฏิบตัจิรรยาบรรณ 
ที่เก่ียวข้อง โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องมี 
การทบทวนเป็นประจ�าทกุปี เพ่ือย�า้เตือนและสร้างความตระหนกั 
ในการรบัรูอ้กีด้วย

โดยในปี 2562 ได้มกีารก�าหนดให้คูค้่าของกลุ่มมติรผลต้องม ี
การลงนามเพ่ือทบทวนจรรยาบรรณคูค้่ามติรผล เพ่ือย�า้เตือนและ
สร้างความตระหนกัอย่างต่อเนือ่งต่อคู่ค้า รวมถงึพนกังานผูป้ฏิบตัิ
งานร่วมกบัคูค้่า และมกีารสือ่สารเรือ่งแนวปฏิบตักิารรบัและ 
ให้ของขวัญในช่วงเทศกาลต่างๆ เพ่ือย�า้เตือนให้บคุลากรมติรผล 
ได้รับทราบและตระหนักถึงเจตนารมย์ที่ชัดเจนขององค์กร  
ไม่เพียงแต่การประชาสมัพันธ์เท่านัน้ แต่ได้สร้างระบบการติดตาม
เรือ่งแนวปฏิบติัการรับและให้ของขวัญ ซึง่ต้องมกีารรายงาน 
เรือ่งการรบัของขวัญ เพราะบางครัง้ไม่อาจหลีกเลีย่งด้วยประเพณี
และค่านยิมอนัดงีามของไทย ซึง่การรายงานดงักล่าวจะเป็น 
การแสดงออกถงึความโปร่งใสในการปฏิบติังานอกีด้วย 

นอกจากนี ้บรษิัท น�า้ตาลมติรผล จ�ากดั ได้รบั “รางวลัชมเชย
องค์กรโปร่งใส” (NACC Integrity Awards) ประจ�าปี 2562 
จากส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งเป็นปีแรกที่กลุ่มมิตรผลเข้าร่วมใน
โครงการนี ้เพ่ือแสดงถงึเจตนารมย์ขององค์กรทีมุ่ง่ด�าเนนิธุรกจิ
อย่างโปร่งใส อีกทั้งยังถือเป็นโอกาสอันดีในการประเมิน 
การด�าเนินการของกลุ่มมิตรผลเทียบเคียงกับแนวปฏิบัติที่ด ี
ในระดับประเทศ เพ่ือน�ามาปรับปรุงพัฒนาการด�าเนินการ 
ขององค์กรให้มคีวามเข้มแขง็ และร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการสร้าง
ค่านิยมให้ภาคส่วนในสังคมไทยมีการบริหารจัดการด้วย 
หลกัธรรมาภิบาล มจีรรยาบรรณในวิชาชพี และรบัผดิชอบต่อสังคม

ดูนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันเพิ่มเติมได้ที่	

35รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2562
กลุ่มมิตรผล



ผู้บริห�รกลุ่มมิตรผลรับมอบร�งวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ประจำ�ปี 2562

ดูจรรยาบรรณมิตรผลเพิ่มเติมได้ที่	

ส�าหรับการส่ือสาร รวมถึงสร้างความเข้าใจที่ตรงกันให้แก ่
ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มมิตรผล โดยได้จัดอบรมใน
หลักสูตร “วัฒนธรรมและจรรยาบรรณมติรผล” อย่างต่อเนือ่ง 
เป็นประจ�าทกุปี ซึง่ไม่เพียงแต่เป็นการส่ือสารและสร้างการรบัรู ้
ในเรื่องจรรยาบรรณ นโยบาย และแนวปฏิบตัต่ิางๆ รวมถงึ 
ช่องทางการร้องเรียน และการควบคมุการป้องกนัการทจุรติและ
คอร์รปัชนัเท่านั้น แต่ยังมุ่งประโยชน์ในการรับฟังความเห็น
และประสบการณ์จากผูบ้รหิาร พนกังาน และคูค้่าผ่านกจิกรรม 
Black Box ซึ่งเป็นการรับความคิดเห็นและรับข้อร้องเรียน

ผ่านกล่องรับความคิดเห็นที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้อันเป็น
ประโยชน์ต่อการน�ามาปรับปรุงและพัฒนาองค์กรต่อไป  
โดยหลักสูตรดังกล่าวถูกปรับเปล่ียนให้มีความทันสมัยและ 
เหมาะสมกับกลุ่มผู้ร่วมอบรมอยู่เสมอ เพ่ือมุ่งหวังให้เกิด
ประโยชน์ต่อผูเ้ข้าร่วมทกุคน โดยมเีป้าหมายการอบรมพนกังาน
ให้ครบถ้วนร้อยละ 100 ซึ่งต้ังแต่ปี 2560 ได้มีผู้บริหารและ
พนักงานเข้าร่วมหลักสูตรทั้งส้ินคิดเป็นร้อยละ 31 ของ
พนักงานกลุ ่มเป้าหมาย ครอบคลุมทุกกลุ ่มธุรกิจของ 
กลุ่มมิตรผล
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จำานวนของผู้ที่ได้รับการสื่อสาร	รับทราบ	และอบรมจรรยาบรรณ	นโยบาย	และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการของกลุ่มมิตรผล	(205-2)

จำานวนผู้ที่ได้รับ 

การสื่อสาร
จำานวนผู้ที่รับทราบ

จำานวนผู้ที่ได้รับ 

การอบรมจรรยาบรรณ	

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ

พนักงาน*แยกตามระดับ

คณะกรรมการบริษัท 13 100 13 100 13 100

ระดับผู้บริหารระดับสูง 20 100 20 100 20 100

ระดับผู้บริหารระดับกลาง 251 100 251 100 65 25.90

ระดับหัวหน้างาน 796 100 796 100 400 50.25

ระดับเจ้าหน้าที่ 3,093 100 3,093 100 1,404 45.39

ระดับปฏิบัติงาน 2,310 100 2,310 100 107 4.63

รวม 6,483 100 6,483 100 2,009 30.99

พนักงาน*แยกตามภูมิภาค

กรุงเทพฯ 868 100 868 100 183 21.08

ต่างจังหวัด 5,615 100 5,615 100 1,826 32.52

พนักงาน*แยกตามบริษัท

บริษัท น้�าตาลมิตรผล จ�ากัด 1,817 100 1,817 100 446 24.55

บริษัทย่อย 4,666 100 4,666 100 1,563 33.50

คู่ค้า**

คู่ค้า** 914 100 798 87.31 323 35.34

หมายเหตุ : * พนักงาน หมายถึง พนักงานประจ�ารายเดือน ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
 ** คู่ค้า หมายถึง คู่ค้าปัจจุบันที่มีมูลค่าการสั่งซื้อ 1 ล้านบาทขึ้นไป ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562
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การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นปัญหาส�าคัญท่ีประชาคมโลก 
รวมถึงประเทศไทยต้องร่วมมือกันในการที่จะขจัดปัญหานี้ 
ไปด้วยกัน กลุ่มมิตรผลถือเป็นเรื่องส�าคัญขององค์กรที่จะ 
เป็นส่วนหนึง่ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั 
ทั้งในระดับองค์กรและบุคคล ตามปรัชญาของกลุ่มมิตรผล  
ที่ยึดมั่นการด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและซื่อสัตย์  
และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนและเป็นรูปธรรมในการสื่อสาร 
ต่อผูม้ส่ีวนได้เสียทัง้ภายในและภายนอก กลุ่มมติรผลได้ก�าหนด
นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งมีนโยบาย 
การป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน 
ทางการเงนิแก่การก่อการร้ายข้ึน และเผยแพร่ให้ผูม้ส่ีวนได้เสีย
รบัทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เวบ็ไซต์ รปูเล่มหนงัสอื เป็นต้น

แนวปฏิบัติในการร้องเรียน	(102-17)

การเปิดโอกาสให้ทกุฝ่ายร่วมกนัสอดส่องดแูล และให้ข้อมลู
เบาะแสหรือแจ้งการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ 
พฤติกรรม และการกระท�าต่างๆ ที่ไม่เหมาะสมของบคุลากร
บรษิัท รวมถงึการจดัให้มกีระบวนการตรวจสอบทีด่ ีเพ่ือสร้าง
ความเป็นธรรมและความเสมอภาคให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ถือเป็นเรื่องส�าคัญที่องค์กรสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใส่ใน 
การปฏิบตังิาน และสามารถน�าข้อมลูที่ได้ไปใช้ประโยชน์เพ่ือ
การปรบัปรงุกระบวนการหรอืแนวปฏิบติัต่างๆ ทัง้นีเ้พ่ือให้เกดิ 
ความชดัเจน กลุ่มมติรผลจงึได้ก�าหนดให้มแีนวปฏิบติัการร้องเรียน 
โดยระบุถึงกระบวนการร ้องเรียน ซึ่งรวมถึงขั้นตอน 
ด�าเนินการเมื่อพบข้อร้องเรียน ช่องทางการร้องเรียน และ 
มีการคุ ้มครองสิทธิของผู ้ร้องเรียน ผู ้ถูกร้องเรียน หรือ 
ผูม้คีวามเกีย่วข้องกบัการร้องเรยีน รวมถงึข้อมลูและหลกัฐาน
ในการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงจนจบส้ินกระบวนการ อีกทั้ง
ก�าหนดให้มมีาตรการคุม้ครองและรกัษาความลบัไว้ด้วย 

ดูนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันเพิ่มเติมได้ที่	

ดูนโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพิ่มเติมได้ที่	

ดูแนวปฏิบัติในการร้องเรียนเพิ่มเติมได้ที่	

นอกจากนียั้งได้ด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ เพ่ือสร้างความรบัรูแ้ละ
ตระหนกัในภัยร้ายของการทจุรติทัง้ภายในองค์กรและตลอด
ห่วงโซ่อปุทาน เช่น การอบรมเรือ่งหลักการและการควบคมุ 
ป้องกนัการทจุรติและคอร์รัปชนัให้แก่พนกังานและคูค้่า ควบคู ่
ไปกบัจรรยาบรรณทางธุรกจิอย่างต่อเนือ่งทกุปี โดยเนือ้หาได้
ถูกปรับปรุงประเด็นต่างๆ ให้สอดคล้องต่อสภาพแวดล้อม
ปัจจบุนั เช่น การเปล่ียนแปลงตามข้อก�าหนดทางกฎหมาย และ
ลักษณะเฉพาะของการด�าเนนิธุรกจิ เป็นต้น และกลุ่มมติรผล 
โดยบรษิัท น�า้ตาลมติรผล จ�ากดั ยงัได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ 
ของโครงการแนวร่วมปฏิบัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทจุรติ (Collective Action Coalition Against Corruption: 
CAC) (102-12) ซึง่เป็นโครงการท่ีจดัต้ังข้ึนโดยองค์กรทางธุรกจิ
ชัน้น�า เพ่ือแสดงถงึเจตนารมณ์อนัแน่วแน่ และมัน่ใจได้ว่ากลไก 
การป้องกันการทุจริตขององค์กรสามารถเทียบเคียงได้กับ
องค์กรชัน้น�าของประเทศ 

ปีนี้กลุ่มมิตรผลได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายสภาหอการค้าไทย  
ในการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  
ซึ่งจัดข้ึนป ีละ 2 ครั้ง โดยองค์กรต ่อต ้านคอร ์รัปชัน  
(ประเทศไทย) และส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) เพ่ือร่วมแสดงพลังแห่ง
ความมุง่มัน่ในการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนัอกีด้วย (102-12)

กลุ่มมิตรผลเข้�ร่วมง�นวันต่อต้�นคอร์รัปชันประเทศไทย ประจำ�ปี 2562 

ภ�ยใต้แนวคิด “รวมพลัง..อ�ส�สู้โกง” เมื่อวันที่ 6 กันย�ยน 2562 

ณ ศูนย์นิทรรศก�รและก�รประชุมไบเทค บ�งน� (BITEC)

กลุ่มมิตรผลเข้�ร่วมง�น วันต่อต้�นคอร์รัปชันส�กล (ประเทศไทย) ประจำ�ปี 2562  

ภ�ยใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อก�รทุจริต” เมื่อวันที่ 9 ธันว�คม 2562  

ณ ศูนย์แสดงสินค้�และก�รประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธ�นี
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จำานวนข้อร้องเรียน	Breaches/Corruption	กลุ่มมิตรผล	(205-3)	(206-1)

การด�าเนินงานของกลุ่มมิตรผลอยู่บนหลักการก�ากับดูแล
กจิการทีด่ ีและเป็นหน้าทีท่ีจ่ะต้องสร้างผลตอบแทนและสร้าง
การเตบิโตอย่างยัง่ยนืให้แก่ผูถ้อืหุน้ รวมทัง้สร้างความน่าเชือ่ถอื 
ในการด�าเนินธุรกิจให้แก่ผู ้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง 
การบรหิารความเส่ียงองค์กรถอืเป็นกลไกส�าคญัท่ีช่วยสนบัสนนุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว เพราะการบริหารความเส่ียงเป็น 
องค์ประกอบทีส่�าคัญของทกุกระบวนการในการด�าเนนิธุรกจิทีม่ ี
ความเชื่อมโยงกันทุกระดับ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มี
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือก�าหนดและทบทวน
นโยบายบริหารความเส่ียงเป็นประจ�าทุกปีให้สอดคล้องต่อ
สภาพแวดล้อมในการด�าเนินธุรกิจที่เปล่ียนแปลงไป มี 
การติดตามผลด�าเนนิการตามแผนบรหิารความเส่ียง ประเมนิ 
ความเส่ียงในมมุมองต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบักลยุทธ์และเป้าหมาย
ขององค์กรให้สอดคล้องกบันโยบายบรหิารความเส่ียงที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง ได้มอบหมายให้ฝ่ายบรหิารความเส่ียงท�าหน้าที่ใน
การรบันโยบาย และข้อความเหน็ต่างๆ มาประสานงานกบัธุรกิจ 
เพ่ือให้เกดิการปฏิบตัท่ัิวทัง้องค์กร รวมทัง้ทบทวน ตดิตาม และ
รายงานความเสีย่งทีส่�าคญัต่อคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง
และคณะกรรมการบริษัท โดยมผีูจ้ดัการบริหารความเส่ียงเป็น
ผูด้แูลหน่วยงานนี ้และข้ึนตรงต่อด้าน Governance, Risk and 
Compliance มกีารด�าเนนิงานท่ีเป็นอิสระจากธุรกจิหลักอย่าง
ชดัเจน

จำานวนข้อร้องเรียน	(ครั้ง) 2559 2560 2561 2562

ข้อร้องเรียนที่มีมูล 8 9 9 4

จ�านวนครั้งของการผิดจรรยาบรรณมิตรผล
ด้านการติดสินบนและคอร์รัปชัน

0 0 0 0

จ�านวนครั้งของการผิดจรรยาบรรณมิตรผลอื่นๆ 8 9 9 4

สถานะการตรวจสอบ 2559 2560 2561 2562

ตรวจสอบเสร็จสิ้น 8 9 9 2

ระหว่างด�าเนินการ 0 0 0 2

กลุม่มติรผลใช้กรอบการบรหิารความเส่ียงตามหลักการของ  
COSO Enterprise Risk Management-Integrated Framework 
ซึ่งเป็นกรอบการบริหารความเส่ียงสากลมาใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร โดยเน้นการบริหารให้
ครอบคลุมปัจจยัความเส่ียงหลักทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ 
ด้านการปฏิบัติการ ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง โดยกลุ่มมิตรผลมี 
การประเมนิความเสีย่ง และจดัท�า Risk Profile ทกุปี เพ่ือบรหิาร
จดัการให้อยู่ภายใต้ความเส่ียงทีย่อมรับได้ โดยมหีลักส�าคญัใน
การปฏิบติั ดงันี้

การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มมิตรผล	(102-11)	(102-15)	(102-30)	(102-31)
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รักษาสมดุลระหว่างระดับความเสี่ยง	(Risk)	 

และผลตอบแทน	(Return)	เพื่อให้มั่นใจถึง 

การบรรลุตามเป้าหมายจากการดำาเนินธุรกิจ 

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	และประโยชน์สูงสุด 

แก่ผู้ถือหุ้นภายใต้ความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้

การบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งใน

วัฒนธรรมสำาคัญขององค์กรที่จำาเป็น

ต้องดำาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลโดยผู้บริหารและ

พนักงานทุกคน

กลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจ 

ต้องสอดคล้องกับระดับความเสี่ยง 

ที่คณะกรรมการบริษัท 

พิจารณายอมรับได้

ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค ์

และกลยุทธ์ของกลุ่มมิตรผลจะต้องได้รับการจัดการ 

อย่างทันเวลาและต่อเนื่อง	ดังนี้

4.1	 ต้องมีการระบุความเสี่ยงอย่างครอบคลุมและทันเวลา

4.2	 ต้องมีการประเมินความเสี่ยงในด้านของโอกาสที่เหตุการณ์นั้น

จะเกิดขึ้น	(Likelihood)	และผลกระทบ	(Impact)	 

หากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น

4.3	 ต้องมีการจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีคณะกรรมการบริษัท 

และฝ่ายจัดการยอมรับได้	ท้ังน้ี	ต้องมีการพิจารณาความเหมาะสม 

ของต้นทุนและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นควบคู่กันไปด้วย

4.4	 ต้องมีการติดตามและรายงานความเสี่ยงอย่างสม่ำาเสมอ	 

เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงของกลุ่มมิตรผล	 

ได้เหมาะสมและทันเวลา

1

2

4 3
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โดยในปี 2562 นั้น กลุ่มมิตรผลมีปัจจัยความเสี่ยงที่ส�าคัญ  
โดยมรีายละเอยีด ดงันี้

1.	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

•	 ความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพอากาศ

ในปี 2562 ประเทศไทยประสบกบัภาวะภัยแล้งและฝนทิง้ช่วง
ทัว่ประเทศ และหลายจงัหวัดยังได้รบัผลกระทบจากพายุโพดุล
ในช่วงประมาณเดือนสิงหาคม-กันยายน 2562 ท�าให้เกิด 
วาตภัยและน�า้ท่วมฉบัพลัน ซึง่สถานการณ์เหล่านีส่้งผลกระทบ
รนุแรงต่อพ้ืนทีก่ารเกษตรในหลายจงัหวัด พืชเศรษฐกจิทีส่�าคญั
ได้รับความเสียหาย รวมถึงอ้อยปีการผลิต 2562/2563 ซึ่ง
วัตถุดิบที่ส�าคัญของกลุ ่มมิตรผลนั้นได้รับความเสียหาย 
ทัง้ในด้านปรมิาณและคณุภาพ ทัง้จากสถานการณ์ภัยแล้งและ
น�้าท่วมเฉียบพลัน นอกจากนั้นภาวะภัยแล้งยังกระทบต่อ 
การบรหิารจดัการน�า้ใช้ในกระบวนการผลิตอกีด้วย 

กลุ่มมติรผลมกีารประเมนิแนวโน้มปัจจยัความเสีย่งเป็นประจ�า
ทกุปี และตดิตามการเปล่ียนแปลงทีอ่าจเกดิขึน้อย่างต่อเนือ่ง
ใกล้ชดิ เพ่ือน�ามาก�าหนดและปรบัเปลีย่นแนวทางบรหิารจดัการ
ทีเ่หมาะสมต่อสถานการณ์อนัจะช่วยบรรเทาผลกระทบทีอ่าจ
เกดิขึน้ ซึง่แนวทางการแก้ไขและป้องกนัตัง้แต่ในพ้ืนทีป่ลกูอ้อย 
จนกระทัง่น�าอ้อยเข้าหบีทีส่�าคญั ได้แก่ 

1) การสนบัสนนุเกษตรกร 
- การส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้และความเข้าใจใน

เรือ่งการบรหิารจดัการน�า้ในไร่อ้อย เพ่ือให้เกษตรกร
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 

- มกีารประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมคีวามตระหนกัและ
เตรียมพร้อมในการรับมือกับภัยแล้งตลอดทั้งฤดู 
การเพาะปลกูและเกบ็เกีย่ว

- การส่งเสรมิองค์ความรูใ้นการพัฒนาอาชพีอืน่ๆ นอกเหนอื 
จากการปลูกอ้อย เพ่ือสร้างรายได้ให้เกษตรกรสามารถ
ดแูลตนเองได้อย่างย่ังยนื

2) การพัฒนาแหล่งน�า้ทัง้ขนาดเลก็และขนาดใหญ่ โดยร่วมมอื 
กับทั้งหน ่วยงานภาครัฐ ชุมชน และเกษตรกรใน 
การสนับสนุนเรื่องการจัดหาแหล่งน�้า เพ่ือให้เกษตรกร
ชาวไร่อ้อยมีน�้าใช้ส�าหรับท�าการเกษตร รวมถึงเพียงพอ 
ต่อการอปุโภคบรโิภคทัง้ในระยะส้ันและระยะยาว 

3) น�าแนวคิดเรื่องการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย
สนับสนุนการจัดการไร่อ้อย กระบวนการปลูกอ้อย 
กระบวนการเก็บเก่ียว และการขนส่งให้กับเกษตรกร 
ชาวไร่อ้อย โดยใช้เครื่องจักรทางการเกษตรเรียกว่า 
“โครงการมติรผลโมเดร์ินฟาร์ม (Mitr Phol ModernFarm)”  
เพ่ือให้ได้ผลผลิตและคุณภาพอ้อยที่ดี อีกทั้งยังช่วยลด 
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในไร่อ้อย 

4) สรรหาและทดลองใช้พันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับสภาพ
ภูมิประเทศและภูมิอากาศในแต่ละพ้ืนที่ กลุ่มมิตรผล 
มีสถาบันวิจัยที่มุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุง 
พันธุ์อ้อยที่ช่วยส่งเสริมให้การปลูกอ้อยมีความอดทนต่อ
สภาพแล้ง รวมถงึได้ผลผลิตต่อไร่และมคุีณภาพทีด่ี
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นอกจากนี้กลุ่มมิตรผลยังมีการท�าสัญญาซื้อขายอ้อยจาก
เกษตรกรชาวไร ่อ ้อยภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญา  
(Contract Farming) เพ่ือลดความเส่ียงเรือ่งความผนัผวนของ
ปริมาณอ้อยเข้าหีบ และมีการส่ือสารและท�าความเข้าใจกับ
เกษตรกรอย่างสม�า่เสมอ ต้ังแต่เริม่ปลูกกระทัง่มกีารเก็บเกีย่ว
ผลผลติ เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหา และสนบัสนนุความต้องการของ
เกษตรกรได้อย่างเหมาะสม

ส�าหรับธุรกิจต่อเนื่องอื่นนั้นได้มีการวางแผนรับมือเพ่ือลด 
ผลกระทบจากความผนัผวนของปรมิาณอ้อย ซึง่เป็นต้นน�า้ของ
วัตถุดิบ ด้วยการจัดท�าสัญญาในการซื้อขายวัตถุดิบจาก
ภายนอกเพ่ิมเติมจากปีก่อนหน้า รวมถึงมีการประเมิน 
ความต้องการน�า้ใช้ในกระบวนการผลิต เพ่ือน�ามาวางแผนบรหิาร 
จัดการน�้าใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกักเก็บน�้าใช้ใน
บรเิวณโรงงาน และมโีครงการใช้น�า้ในกระบวนการผลิตอย่าง
มปีระสทิธิภาพตามหลักการลด (Reduce) การน�ากลบัมาใช้ซ�า้ 
(Reuse) และแปลงสภาพน�า้ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 
นอกจากนี้ยังมีการวางแผนส�ารองในกรณีสุดวิสัยที่ภัยแล้ง
รนุแรงกว่าทีค่าดการณ์ไว้อกีด้วย เพ่ือให้การด�าเนนิธุรกจิเป็น
ไปอย่างต่อเนือ่ง

•	 ความเสี่ยงจากการลงทุนและการดำาเนินงาน 
ในต่างประเทศ

กลุม่มติรผลมนีโยบายการลงทุนในต่างประเทศมาเป็นเวลานาน
กว่า 20 ปี ได้แก่ การลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเครือรัฐ
ออสเตรเลีย รวมถึงล่าสุดได้มีการเข้าไปลงทุนในประเทศ
อนิโดนเีซยี เพ่ือผลิตน�า้ตาลทรายขาว เป็นการต่อยอดทางธุรกิจ
และเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก ซึง่การลงทนุ
ในประเทศต่างๆ นั้นไม่เพียงแต่การมุ่งพิจารณาในเรื่องของ
โอกาสในการลงทุนและผลตอบแทน แต่ในขณะเดียวกัน  
กลุ่มมติรผลยังมกีารพิจารณาปัจจยัความเสีย่งในแง่มมุต่างๆ เช่น 
นโยบายทางเศรษฐกจิและการเมอืงของประเทศนัน้ๆ กฎหมาย 
กฎ ระเบยีบ ระบบภาษ ีความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 
พฤติกรรมของคนในท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งกลุ่มมิตรผลได้ม ี
การศกึษาและวิเคราะห์อย่างรอบคอบ โดยมุง่เน้นการลงทนุใน
ธุรกิจที่มีความรู้และความช�านาญ มีการส่งผู้บริหารจาก
ประเทศไทยทีม่อีงค์ความรู ้ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญ
ในด้านต่างๆ เข้าไปด�าเนนิงานในทกุประเทศที่ได้เข้าไปลงทนุ 
และจดัให้มกีารประชมุในระดบัผูบ้รหิาร เพ่ือตดิตามการด�าเนนิงาน 
อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  
การลงทุนในต่างประเทศยังเป็นการบริหารความเสี่ยงด้วย 
การกระจายสัดส่วนแหล่งทีม่าของรายได้ เพ่ือลดความผนัผวน
จากภาวะเศรษฐกจิโลกอกีด้วย

•	 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีอิทธิพลอย่างมากต่อรูปแบบการด�าเนิน
ธุรกิจ วิถีชีวิต และพฤติกรรมของผู้บริโภค องค์กรต่างม ี
การปรับตัวในการน�าเทคโนโลยีเข้ามาภายในองค์กร เพ่ือ 
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคได้ ภายใต้ 
การบรหิารจดัการภายในองค์กรทีม่ปีระสทิธิภาพ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพภายในองค์กรและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
และสร้างความเติบโตให้แก่องค์กร ในขณะเดียวกันภัยทาง
ไซเบอร์เป็นเรื่องที่ต้องให้ความส�าคัญและเฝ้าระวัง เพราะ 
การถูกโจมตีทางไซเบอร์สามารถสร้างความเสียหายให้กับ
องค์กรได้เป็นอย่างมาก

กลุม่มติรผลมกีารติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนือ่ง เพ่ือ
ท�าความเข้าใจ ประเมนิ และวิเคราะห์ถึงความเก่ียวข้อง โอกาส
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีใหม่ๆ เหล่านั้น 
ต้ังแต่ในระดบัการก�าหนดกลยุทธ์ เพ่ือให้สามารถน�าเทคโนโลยี
ทีเ่หมาะสมมาปรบัใช้กบัองค์กรตลอดทัง้ห่วงโซ่ทางธุรกจิ ทัง้
ในการปรับปรุงกระบวนการท�างาน กระบวนการจัดหาและ
บริหารวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การจัดเก็บและส่งมอบ  
รวมถงึช่องทางการจดัจ�าหน่าย รปูแบบการช�าระเงนิทีส่ะดวก
และปลอดภัย รวมถงึการคดิค้นผลติภัณฑ์ใหม่ และช่องทาง 
การส่ือสารทีเ่หมาะสมไปยังผูม้ส่ีวนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

นอกจากนี้ ในการวางโครงสร้างด้านความปลอดภัยยังมี 
การด�าเนนิการอย่างรดักมุและมรีปูแบบการจดัเกบ็ข้อมลูทีม่ ี
ความปลอดภัย มีการทดสอบและติดตามการถูกโจมตีจากภายนอก 
อยูต่ลอดเวลา ท�าให้มัน่ใจได้ถงึความปลอดภัยจากการถกูโจมตีได้ 
นอกจากนียั้งมกีารส่ือสารเพ่ือให้ผูบ้รหิารและพนกังานทราบถงึ
ภัยจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ให้สามารถเฝ้าระวัง รวมถึง 
แจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบได้ทันทีเมื่อพบความผิดปกติใดๆ  
ในปัจจบุนักลุ่มมติรผลมหีน่วยงานทีด่แูลด้านดจิทิลั เพ่ือบรูณาการ 
กลยุทธ์ดิจิทัลสู่การปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม น�าไปสู ่
การด�าเนินงานรูปแบบใหม่ หรือเพ่ิมประสิทธิภาพให้สูงขึ้น  
มคีวามสะดวก รวดเร็ว ลดต้นทนุ เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม และ
มีความปลอดภัย รวมถึงเป็นโอกาสในการเข้าถึงลูกค้า 
กลุ่มใหม่ๆ และการสร้างรูปแบบทางธุรกิจแบบใหม่ได้ เช่น  
การใช้ระบบ SAP HANA เพ่ือบริหารจัดการข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย การใช้ระบบเพ่ือบรหิารจดัการอ้อย
แบบเบ็ดเสร็จ การเปิดช่องทางการจัดจ�าหน่ายผ่านระบบ 
e-Commerce การใช้ระบบหุน่ยนต์อตัโนมติัในกระบวนการ
บรรจนุ�า้ตาล เป็นต้น 
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2.	ความเสี่ยงจากการดำาเนินงาน

•	 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของสินค้า

ความปลอดภัยของสินค้าถอืเป็นเร่ืองท่ีส�าคญั การดูแลเอาใจใส่ 
กระบวนการผลิตสินค้าตั้งแต่วัตถุดิบจนกระท่ังสินค้าถึงมือ 
ผู้บริโภคต้องได้คุณภาพ เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล 
สะอาด ไม่มีส่ิงปลอมปนที่ท�าให้เกิดอันตรายกับลูกค้าและ 
ผูบ้รโิภค รวมถงึสามารถตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า 
ทีม่คีวามแตกต่างกนัได้ เช่น น�า้ตาลเพ่ือบรโิภค การน�าไปเป็น
ส่วนผลติในการผลติยาและอาหารส�าหรบัเดก็ เป็นต้น เพราะสินค้า 
ที่ไม่ได้มาตรฐานอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของผูบ้รโิภคได้ 
รวมถึงก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจ การร้องเรียนจากลูกค้า  
การเรยีกคืนสินค้าหรือฟ้องร้องด�าเนนิคดี การตกเป็นประเดน็เชงิลบ 
ในสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบและ
บัน่ทอนความน่าเชือ่ถอื ชือ่เสียง ภาพลักษณ์ และอาจถงึขัน้ 
ถูกต่อต้านในกลุ่มผู้บริโภค น�าไปสู่การสูญเสียรายได้และ 
ส่วนแบ่งทางการตลาดได้ 

กลุ่มมิตรผลมีนโยบายอย่างชัดเจนในการส่งเสริมให้ชาวไร ่
ลดการใช้สารเคมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเคมีในกลุ่มที่เป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ เช่น สารก�าจดัวัชพืชพาราควอตไดคลอไรด์ 
คลอไพร์ฟอส และไกลโฟเสท เป็นต้น รวมถงึไม่มกีารใช้อ้อย
ที่ผ่านการตัดต่อพันธุกรรม โดยได้มีการส่ือสารไปยังคู่ค้า 
ทกุรายให้ทราบถงึการด�าเนนิการดงักล่าวอย่างชดัเจน 

กลุ่มมิตรผลมีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลด้านคุณภาพ เพ่ือ
ท�าการตรวจสอบ วิเคราะห์ และวางแผนเรื่องการปรับปรุง
พัฒนาด้านคณุภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเป็นที่
ยอมรบัของลกูค้า โดยกลุม่มติรผลได้รบัการรบัรองมาตรฐาน
สากลต่างๆ ตัง้แต่การจดัการวัตถดิุบ กระบวนการผลติ และ
การส่งมอบ เช่น มาตรฐานการผลติอ้อยและน�า้ตาลอย่างย่ังยืน 
หรอืบองซโูคร (Bonsucro Production Standard), การรบัรอง
ระบบการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (Forest Stewardship 
CouncilTM Forest Management หรือ FSCTM FM (FSCTM  

License code: FSCTM-C125420)), การรบัรองระบบห่วงโซ่
อปุทานของผลิตไม้ (Forest Stewardship CouncilTM Chain 
of Custody หรือ FSCTM CoC (FSCTM License code: 
FSCTM-C119407)), TISI, ISO, GMP, HACCP, FSSC และ 
HALAL เป็นต้น นอกจากนี้ในกลุ่มธุรกจิวสัดทุดแทนไม้ยังมี 
การพัฒนาคณุภาพสินค้าทีม่คีณุภาพสูงด้วยการจ�ากัดปริมาณ 
ของสารฟอร์มาลดีไฮด์ทีร่ะเหยออกมาจากไม้ ซึง่แสดงออกถงึ
ความมุง่มัน่ในการค�านงึถงึผูบ้รโิภคเป็นส�าคญั และในกระบวนการ
ผลิตยังมกีารน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง  
เพ่ิมประสทิธิภาพในการรกัษาคณุภาพและความปลอดภัยของ

สินค้า เช่น ใช้ระบบอตัโนมตัใินการบรรจนุ�า้ตาล และน�า้เชือ่ม 
เป็นต้น เพ่ือลดโอกาสเกดิการปนเป้ือน และมช่ีองทางทีช่ดัเจน 
ให้ลูกค้าและผู้บริโภคสามารถแจ้งกลบัมายงับรษิัท หากพบ 
ความผดิปกติใดๆ ของผลิตภัณฑ์อกีด้วยกระบวนการต่างๆ เหล่านี้ 
ล้วนส่งเสรมิให้เกดิความเชือ่มัน่ในผลิตภัณฑ์และตราสินค้าให้แก่
ลูกค้าและผู้บริโภค รวมถึงช่วยยกระดับความสามารถใน 
การแข่งขันระดบัสากล

•	 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม	

การบรหิารจดัการด้านสิง่แวดล้อมเป็นหนึง่ในนโยบายทีส่�าคัญ
ของกลุ่มมิตรผล เรามุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ท�างานทีล่ดการปล่อยมลภาวะ รวมถงึของเสียจากกระบวนการผลิต 
รวมถึงการลงทนุในระบบบริหารด้านส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง 
ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ  
ข้อก�าหนด และพันธสัญญาทีเ่กีย่วข้อง แต่ทีส่�าคญัอย่างย่ิงคือ
การดแูลพนกังาน ชมุชน และผูม้ส่ีวนได้เสียทีเ่กีย่วข้อง ตัง้แต่
การปลูกอ้อย การน�าอ้อยเข้าหบี กระบวนการผลิต ตลอดจน
การจัดเก็บและขนส่ง ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการปล่อย
มลภาวะรวมถงึของเสียได้

กลุ่มมติรผลจงึมกีารก�าหนดมาตรการป้องกนั เฝ้าระวัง และ
การตรวจสอบระบบต่างๆ ทีส่่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมเป็น
ประจ�าทัง้จากหน่วยงานภายในกลุ่มมติรผล รวมถงึหน่วยงาน
ของรัฐทั้งจากส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอิสระ
ภายนอก มกีารให้ความรูแ้ละท�าความเข้าใจกบัชาวไร่ในการใช้น�า้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ชาวไร่ตัดอ้อยสด รวมถึง 
มกีารด�าเนนิการเพ่ือยกระดบัมาตรฐานการจดัการด้านสิง่แวดล้อม 
ผ่านการจดัท�ามาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) และ
สนับสนุนให้เกิดการลดใช้พลังงานผ่านการจัดท�ามาตรฐาน
ระบบการจดัการด้านพลงังาน (ISO 50001) มกีารปรบัปรงุ
ประสทิธิภาพของเครือ่งจกัรและตดิตัง้ระบบบรหิารจดัการหรอื
เคร่ืองมอืและอุปกรณ์ด้านส่ิงแวดล้อม เช่น การลดปัญหาเรือ่ง
การฟุ้งกระจายของฝุน่ชานอ้อยด้วยการปลูกต้นสนและตดิตัง้
ตาข่าย เพ่ือเป็นแนวกันลมและใช้อุปกรณ์ฉีดพ่นละอองน�้า  
รวมถึงการจัดการรูปแปลง เป็นต้น อีกทั้งมีการจัดตั้ง 
คณะกรรมการไตรภาค ีซึง่ประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วน
โรงงาน หนว่ยงานภาครฐัและชนุชน เพือ่ให้มกีารร่วมแสดง
ความคิดเห็น เสนอแนะ และน�ามาพัฒนาปรับปรุงระบบ 
การบรหิารด้านสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยืน รวมถงึกลุม่มติรผลยังมี
การด�าเนนิงานด้านชมุชนสัมพันธ์อย่างเข้มแขง็ เพ่ือส่ือสารและ
สร้างความรูค้วามเข้าใจทีถู่กต้องเก่ียวกับกระบวนการท�างาน
ของบรษิัท รวมถงึส�ารวจความคดิเหน็ของชมุชนเชงิรกุ เพ่ือ 
น�ามาพิจารณาพัฒนาปรบัปรงุอกีด้วย 
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3.	ความเสี่ยงทางการเงิน

•	 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้า
โภคภัณฑ์

ราคาน�้าตาล ราคาน�้ามัน ราคาถ่านหิน จัดว่าเป็นสินค้า
โภคภัณฑ์ทีเ่ป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อรายได้และต้นทนุของ
กลุ่มมติรผล ผลประกอบการอาจไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว้ เช่น 
ราคาน�า้มนัส่งผลต่อปริมาณการขายเอทานอล รวมถงึต้นทนุ
การขนส่งทั้งในและต่างประเทศ ราคาถ่านหินส่งผลต่อ 
การก�าหนดราคาขายไฟฟ้า เป็นต้น 

โดยในปี 2562 ราคาน�า้ตาลมคีวามผนัผวนและมทีศิทางราคา
ที่ไม่สูงมากนกั กลุม่มติรผลมกีารติดตามสถานการณ์ วเิคราะห์
แนวโน้ม รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด โดยม ี
การประชมุในระดบัผูบ้รหิารทกุเดอืนเพ่ือหารอื รวมถงึก�ากับดูแล 
และก�าหนดปรบัเปล่ียนกลยทุธ์และแผนงาน รวมถงึนโยบาย 
ทีเ่กีย่วข้องให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ และมกีารจดัต้ังหน่วยงาน 
ทีร่บัผดิชอบดแูลในเรือ่งการบรหิารความเส่ียงของราคาน�า้ตาล
โดยตรง มกีารใช้นโยบายในการบรหิารสดัส่วนการขาย และ
ราคาขาย รวมถงึมนีโยบายการป้องกนัความเสีย่งจากความผนัผวน 
ของราคาน�า้ตาลโลก โดยการท�าสัญญาซือ้ขายน�า้ตาลล่วงหน้า 
เพ่ือลดผลกระทบจากความผันผวนตามราคาน�า้ตาลของตลาดโลก 
รวมถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ ให้อยู่ในระดับที่สามารถ
บรหิารจดัการได้

นอกจากนี้การบริหารต้นทุนและการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมถึงการบริหารจัดการระบบ 
การจดัเกบ็และขนส่งให้มปีระสิทธิภาพอย่างต่อเนือ่ง การพิจารณา 
น�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เข้ามาใช้ยังเป็นส่ิงส�าคัญ 
ทีต้่องท�าควบคูก่นั 

•	 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ในปี 2562 เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งส่ิงส�าคัญ
ประเดน็หนึง่ที่ได้รบัผลกระทบคอือตัราแลกเปล่ียนของสกลุเงนิ
ต่างๆ มคีวามผนัผวน รวมถงึค่าเงนิบาททีม่กีารแข็งค่าขึน้อย่าง
รวดเรว็ ซึง่รายได้ส่วนใหญ่ของกลุ่มมติรผลมาจากการส่งออก
ของธุรกจิน�า้ตาลและธุรกจิวัสดทุดแทนไม้ รวมถงึการด�าเนนิ
ธุรกิจในต่างประเทศ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน  
จงึส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการด�าเนนิงานของกลุม่มติรผล
 

กลุ่มมติรผลมคีวามใส่ใจต่อสถานการณ์และติดตามความคบืหน้า 
อย่างใกล้ชิด เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มและผลกระทบที่อาจ 
ส่งผลต่อองค์กร โดยหน่วยงานทีรั่บผดิชอบดูแลเร่ืองการบรหิาร
ความเสีย่งทางการเงนิโดยตรง และมคีณะกรรมการบรหิาร
ความเส่ียงทางการเงนิท�าหน้าที่ในการก�าหนดกรอบนโยบาย
การบริหารเงินและอัตราแลกเปลี่ยน และก�ากับดูแลให้มี 
การด�าเนนิการอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ ซึง่มกีารประชมุเป็น 
ประจ�าทกุเดอืน เพ่ือให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงทีเ่กดิขึน้อย่าง
รวดเรว็ ไม่เพียงแต่ปัจจยัทีเ่กิดขึน้จากสงครามการค้าเท่านัน้ 
แต่ยังติดตามและวิเคราะห์ความเคลือ่นไหวของภาวะเศรษฐกจิ 
นโยบายทางการเมอืง และปัจจยัอืน่ๆ ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อ
อัตราแลกเปล่ียนและอัตราดอกเบี้ยอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้
สามารถบรหิารจดัการได้อย่างเหมาะสมภายใต้สถานการณ์ที่
เปล่ียนแปลง รวมถึงมีการใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ ที่
เหมาะสมกบัสถานการณ์ เช่น การท�าสัญญาซือ้-ขายสกลุเงนิ
ตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) การท�าสัญญา
ซื้อ-ขายสิทธิการซื้อ-การขาย (Option Contract)  
การบริหารอัตราแลกเปล่ียนแบบ Natural Hedge ซึ่งเป็น 
การน�าเงินรายได้ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศมาช�าระ 
ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศเดียวกัน การกู้ยืมเงิน 
ในสกลุเงนิของประเทศทีท่�าการลงทนุ เป็นต้น 

•	 ความเสี่ยงของการเกิดหนี้เสียจากการให้เงิน
สนับสนุนชาวไร่อ้อย

กลุ่มมติรผลมนีโยบายในการให้เงินสนบัสนนุเกษตรกรคูส่ญัญา
ซือ้ขายอ้อย (Contract Farming) เพ่ือใช้ในการเพาะปลกูอ้อย 
หรือที่เรียกว่า “การเกี๊ยวอ้อย” ซึ่งช่วยส่งเสริมในเรื่องของ 
การบรหิารจดัการความเส่ียงในการจดัหาวัตถดุบิ ซึง่การเกีย๊ว 
เป็นการสนบัสนนุปัจจยัการผลิตทีส่�าคญั เช่น พันธ์ุอ้อย ปุย๋ 
เคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร การจัดหาแหล่งเงินกู้
ดอกเบีย้ต�า่ในการท�าระบบชลประทาน และสินเชือ่เครือ่งจกัรกล
และอปุกรณ์การเกษตร รวมถงึเงนิสดหมนุเวียนในฤดกูาลเพาะปลูก 
เมื่อเกษตรกรชาวไร่อ้อยน�าอ้อยที่เติบโตได้อายุและคุณภาพ
เหมาะสมจดัส่งให้กบัโรงงาน เกษตรกรชาวไร่อ้อยจะได้รบัเงนิ
ค่าอ้อยขัน้ต้น ซึง่โรงงานจะหกัเงนิทีส่่งเสรมิล่วงหน้าต่างๆ ตาม
สัดส่วนการสนับสนุน อย่างไรก็ตามความเส่ียงที่เกิดจาก
เกษตรกรชาวไร่อ้อยไม่สามารถส่งอ้อยหรือจ่ายช�าระเงินที่ได้
รบัการส่งเสรมิได้ตามระยะเวลาทีก่�าหนดเนือ่งจากสาเหตตุ่างๆ 
เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด การขายพันธ์ุอ้อย หรอืการที่
ชาวไร่น�าอ้อยไปขายให้กบัโรงงานอืน่ เป็นต้น ยังคงเป็นสิง่ที่
ต้องติดตามและบรหิารจดัการอย่างใกล้ชดิ
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ส�าหรบัแนวทางการจดัการความเส่ียงทีอ่าจเกดิขึน้ กลุ่มมติรผล 
มกีารแต่งต้ังคณะกรรมการสินเชือ่เกษตรกรชาวไร่ เพ่ือดแูล
เรื่องการวิเคราะห์การให้สินเชื่อ ก�าหนดวงเงิน และจัดชั้น
เกษตรกรชาวไร่ รวมถงึก�ากบัดแูลนโยบายในการตดิตามการ
ช�าระหนี ้อกีทัง้ยังมกีารน�าระบบเทคโนโลยเีข้ามาใช้เพ่ือบรูณาการ 
การเกบ็รวบรวมฐานข้อมลูของชาวไร่ ทัง้ในด้านของความสามารถ 
ในการเพาะปลูก การก่อหนี ้ข้อมลูหลกัประกนั การจ่ายช�าระหนี้ 
การส่งอ้อย และการรับเงนิค่าอ้อย ท้ังนีเ้พ่ือใช้ประกอบการระบุ
ตัวตน เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าระดับหนีสิ้นจากเงนิสนบัสนนุเกษตรกร
ชาวไร่อ้อยอยู่ในระดบัทีส่ามารถยอมรบัและบรหิารจดัการได้ 
รวมถึงมีการสนับสนุนเรื่องของการให้ความรู้มีการส่งเสริม 
เรื่องของการรวมกลุ่มชาวไร่อ้อย เพ่ือให้เกิดการช่วยเหลือ
ระหว่างกนั เช่น ชาวไร่ทีม่รีถไถสามารถรบัจ้างไถให้กับเพ่ือน
เกษตรกรในราคาที่สมเหตุสมผล เพ่ือให้มั่นใจว่าเกษตรกร 
จะมรีายได้เพียงพอ 

4.	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 

	 กฎ	ระเบียบ	ที่เกี่ยวข้อง	

การปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ และข้อบังคบัท่ีเกีย่วข้องกบั 
การด�าเนินงานธุรกิจถือเป็นภารกิจท่ีองค์กรต้องรับผิดชอบ  
การไม่ปฏิบตัติามกฎหมายอาจเกดิขึน้ได้จากการขาดการส่ือสาร 
ขาดความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งส่ิงเหล่านี้สามารถ 
ส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิงานและชือ่เสียง กลุ่มมติรผลจงึได้
มกีารจดัตัง้หน่วยงานก�ากบัดแูลการปฏิบติังาน เพ่ือประสานงาน 
สนบัสนนุ และปรบัปรุงรายการกฎหมายให้เป็นปัจจบุนั รวมถงึ
ท�าการสือ่สารกฎหมายใหม่ไปยงัตวัแทนของแต่ละกลุ่มธุรกจิ
ทราบและน�าไปปฏิบตัอิย่างเหมาะสม อกีทัง้ยงัมกีารติดตาม
รายงานการด�าเนินการตามกฎหมายโดยภาพรวม ทั้งนี้
เนือ่งจากกลุ่มมติรผลมธุีรกจิทีอ่ยู่ในหลายอตุสาหกรรม จงึได้
ก�าหนดให้มแีนวปฏิบติัการก�ากบัดแูลการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์
ของกลุ่มมติรผล (Compliance Guideline) ข้ึน และก�าหนด
ให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มธุรกิจท�าหน้าที่รวบรวมและจัดท�า
รายงานการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ (Compliance 
Checklist) ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ เพื่อใช้สอบทาน 
การด�าเนนิธุรกจิให้ถกูต้องเป็นไปตามกฎหมายท่ีก�าหนดไว้ และ
เพ่ือป้องกันการกระท�าที่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบโดย 
ไม่เจตนา โดยมกีารก�าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบไว้อย่างชดัเจน 
และเป็นทางการส�าหรบัตัวแทนของแต่ละกลุ่มธุรกจินัน้

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ 
(Emerging Risks)

1.	การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ	  

	 อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำาตาลไทย

ในเดอืนกนัยายน 2562 ประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ที ่1/2561 เรือ่งการแก้ไขกฎหมายเพ่ือรองรบัการปรบั
โครงสร้างอตุสาหกรรมอ้อยและน�า้ตาลทรายทัง้ระบบ หรอืการ
ลอยตัวน�า้ตาล ยกเลิกระบบโควตาได้หมดอายลุง และคณะรฐัมนตร ี
ได้มมีติเหน็ชอบ “ร่างประกาศคณะกรรมการอ้อยและน�า้ตาลทราย 
เรือ่ง การจดัท�าประมาณการรายได้ การก�าหนดและการช�าระ
ราคาอ้อยและค่าผลิตน�า้ตาลทราย และอตัราส่วนของผลตอบแทน 
ระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน และร่างระเบยีบคณะกรรมการ
อ้อยและน�า้ตาลทราย ว่าด้วยการยกเลิกระเบยีบคณะกรรมการ
อ้อยและน�า้ตาลทราย การจดัเก็บเงินจากการจ�าหน่ายน�า้ตาลทราย 
ภายในราชอาณาจกัรเข้ากองทนุอ้อยและน�า้ตาลทราย พ.ศ. 2561 
ซึง่จะมผีลต่อการค�านวณส่วนแบ่งรายได้จากการขายน�า้ตาลทราย 
ระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงานผู้ผลิต โดยจะเร่ิมใช้สูตรใหม่ 
ในฤดกูารผลิตปี 2562/2563 ซึง่เปล่ียนจากการค�านวณปรมิาณ
น�า้ตาลทรายภายในราชอาณาจกัรทีจ่�าหน่ายจรงิของฤดูการผลิต
ทีแ่ล้วมาใช้เป็นปรมิาณน�า้ตาลทรายขัน้ต้นทีแ่บ่งตามสดัส่วน
ผลผลติน�า้ตาลทรายของทกุโรงงานทีค่ณะกรรมการน�า้ตาลทราย 
ก�าหนด และในส่วนของราคาน�า้ตาลทรายจากเดมิที่ใช้ราคา
น�้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 บวกพรีเมียม 
น�า้ตาลทรายไทย จะเปลีย่นมาใช้ราคาเฉลีย่ของราคาจ�าหน่าย 
น�า้ตาลทรายในราชอาณาจกัรทีส่�านกังานคณะกรรมการอ้อย
และน�า้ตาลทราย (สอน.) ประกาศต้นฤดกูารผลิต 

ซึ่งกลุม่มติรผลไดก้�าหนดผู้รบัผดิชอบที่ชัดเจนในการเข้าร่วม
เป็นส่วนหนึง่ของภาคเอกชนในการให้ความร่วมมอืกับบรษิัท 
ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จ�ากัด หรือ TSMC และส�านักงาน 
คณะกรรมการอ้อยและน�า้ตาลทราย รวมถึงตัวแทนจากสมาคม
ชาวไร่ ซึ่งมีบทบาทในการร่วมเสนอและผลักดันแผนต่างๆ 
ต่อภาครฐั นอกจากนีก้ลุ่มมติรผลได้ติดตามสถานการณ์ต่างๆ
อย่างใกล้ชดิ มกีารเตรยีมวางแผนการด�าเนนิการภายในองค์กร 
เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ทีม่มีลูค่าเพ่ิมตลอดทัง้ห่วงโซ่คณุค่าของธุรกจิ การน�าเทคโนโลยี
และรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเข้ามาใช้ใน 
การปรบัปรงุกระบวนการท�างานต้ังแต่ในไร่อ้อย ตลอดจนส่งมอบ 
ผลติภัณฑ์ให้กบัลูกค้าอกีด้วย

45รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2562
กลุ่มมิตรผล



2.	ความเสี่ยงจากการเกิดฝุ่นละออง 

	 ขนาดเล็ก	(PM	2.5)

ช่วงเวลาต้ังแต่ประมาณเดือนพฤศจิกายนเป ็นต ้นมา 
ประเทศไทยประสบกับปัญหามลพิษทางอากาศจากการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นขนาดเล็กที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอน  
(PM 2.5) อันเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ เพราะสามารถเข้าสูร่ะบบ
ทางเดนิหายใจ ถงุลมในปอด และกระแสเลือดโดยตรง และ
เพ่ิมความเส่ียงต่อการเป็นโรคเรือ้รงัได้อีกด้วย และสาเหตุหนึง่ 
ที่ได้รับการกล่าวถึงเป็นอย่างมาก นั่นคือการเผาอ้อย และ 
การประกอบกจิการของโรงงานต่างๆ  

เมือ่วันที ่11 มถินุายน 2562 คณะรฐัมนตรีได้มมีติเหน็ชอบให้
มกีารก�าหนดมาตรการอ้อยไฟไหม้ขึน้ ซึง่หนึง่ในมาตรการคอื
การออกกฎหมายว่าด้วยระเบยีบคณะกรรมการอ้อยและน�า้ตาลทราย 
ว่าด้วยการตดัและส่งอ้อยให้แก่โรงงาน การตรวจสอบคณุภาพอ้อย 
และการรบัอ้อยจากชาวไร่อ้อยหรอืหวัหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย โดย
ก�าหนดให้โรงงานน�้าตาลจะรับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบได้ไม่เกิน 
ร้อยละ 30 ต่อวัน ในฤดกูารผลิตปี 2562/2563 และภายในฤดู
การผลิตปี 2564/2565 จะลดปรมิาณอ้อยไฟไหม้เข้าหบีเพียง
ร้อยละ 0-5 ต่อวัน ซึง่จะช่วยให้ไม่มอ้ีอยไฟไหม้ภายใน 3 ปี 
โดยมาตรการและกฎหมายดังกล่าวสอดรับกับนโยบาย 
ของกลุ่มมิตรผลที่ให้ความส�าคัญในการที่จะลดมลพิษจาก
อากาศมาอย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้ยังส่งเสรมิให้ชาวไร่ส่งอ้อยสด
ให้กบัโรงงานเสมอมา และยงัมกีารสนบัสนนุเครือ่งมอืต่างๆ เช่น 
การสนบัสนนุให้ใช้รถตัดอ้อย การประสานความร่วมมอืกบัภาครฐั
เรือ่งการขอสินเชือ่ดอกเบีย้ถกู เพ่ือช่วยให้อ้อยรักษาค่าความหวาน 
ด้วยการตัดและขนส่งทีร่วดเรว็ อกีทัง้การสนบัสนนุให้ใช้รถตดัอ้อย 
นั้นยังลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานตัดในไร่อ้อยอันเป็น
สาเหตุส�าคญัประการหนึง่ทีท่�าให้เกดิการเผาอ้อย นอกจากนี้
ยงัสร้างแรงจงูใจด้วยการรบัซือ้อ้อยสดในราคาทีส่งูกว่าอ้อยไฟไหม้ 
และการให้ความช่วยเหลือในการเฝ้าระวังอบุตัเิหตุการเกิดไฟไหม้ 
ในไร่อ้อย เป็นต้น และกลุ่มมิตรผลเรายังคงพัฒนา เพ่ือน�า
นวัตกรรมใหม่ๆ ทีช่่วยสนบัสนนุให้ชาวไร่ลดการเผาอ้อย และ
ส่งอ้อยสดให้แก่โรงงานตามท่ีภาครัฐก�าหนด โดยในฤดหูบีอ้อย 
2562/2563 กลุ่มมติรผลน�าร่องในการรบัซือ้ใบอ้อย 117,698.75 ตัน 
และฟางข้าวเป็นจ�านวน 627.28 ตัน รวมเป็นเงนิ 118.33 ล้านบาท 
เพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าชีวมวลซึ่งไม่เพียงเป็น 
การส่งเสริมให้ลดการเผาในภาคเกษตรกรรม แต่ยังเป็น 
การสร้างรายได้ส่วนเพ่ิมให้แก่เกษตรกรอกีด้วย

นอกจากนี้ในส่วนของภาคการผลิต เรายงัมุง่ปรบัปรงุพัฒนา 
วิธีการจดัเกบ็วัตถดุบิ เครือ่งจกัรในกระบวนการผลติ ตลอดจน
การส่งมอบ เพ่ือลดการฟุ้งกระจายของฝุน่ละออง เช่น การปลูกต้นสน 
เป็นแนวป้องกนัฝุน่ การสเปรย์น�า้ และตดิตัง้เครือ่งพ่นหมอกน�า้ 
เพ่ือป้องกนัการฟุ้งกระจายฝุน่จากกองชานอ้อย การสเปรย์น�า้
ในจดุปฏิบติังานและเส้นทางสัญจรทีอ่าจจะก่อเกดิฝุน่ละออง
จากการขนส่งวัตถุดิบ การติดต้ังระบบดักจับฝุ ่น และ 
บ�าบดัอากาศด้วยเทคโนโลยีต่างๆ เช่น Wet Scrubber Cyclones 
รวมทั้งการดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต เป็นต้น มีการตรวจวัด 
คณุภาพอากาศจากปล่องระบายของโรงงาน รวมถงึปริมาณฝุน่ 
ในสภาพแวดล้อมของชมุชน เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่า คณุภาพอากาศ
จะเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ฎหมายก�าหนด อกีทัง้ยงัมช่ีองทาง 
การร้องเรยีนให้ผูม้ส่ีวนได้เสยี เช่น ชมุชนบรเิวณรอบโรงงาน 
เป็นต้น สามารถแจ้งข้อมูลแก่บริษัท และมีการก�าหนดให้ม ี
ผูร้บัผดิชอบดแูลด้านส่ิงแวดล้อมน�าไปพิจารณาปรบัปรงุพัฒนา
ต่อไป

การบรหิารความตอ่เนือ่งทางธุรกิจ

กลุ่มมิตรผลตระหนักดีว่าการด�าเนินธุรกิจอาจต้องเผชิญกับ 
ภัยคุกคามต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ หรือภัยอนัเกดิจาก
การกระท�าของมนษุย์ เช่น อคัคภัีย ความขัดแย้งทางการเมอืง 
ภัยจากการก่อการร้าย โรคระบาด เป็นต้น ซึง่ภัยคุกคามเหล่านี้
อาจส่งผลกระทบโดยตรงกบัชวิีตและทรพัย์สนิ ความปลอดภัย
ของพนกังาน รวมถงึการด�าเนนิธุรกจิอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ ความ
ยืดหยุ่นในการด�าเนนิงานได้อย่างต่อเนือ่งจงึถอืเป็นเรือ่งทีส่�าคญั 
หากองค์กรไม่สามารถฟ้ืนคนืกลบัสู่สภาพปกติได้ภายในเวลาที่
ก�าหนด อาจส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียได้ ดังนั้นเพ่ือ 
เป็นการเตรยีมความพร้อมในการรบัมอื และลดผลกระทบจาก
ภัยคกุคามทีอ่าจเกดิขึน้ องค์กรจ�าเป็นทีจ่ะต้องมกีารประเมนิ
และบริหารความเส่ียงจากภัยคุกคามต่างๆ รวมถึงก�าหนด 
แผนจดัการและกลยุทธ์ทีเ่หมาะสม กลุ่มมติรผลจงึได้น�าระบบบรหิาร 
ความต่อเนือ่งทางธุรกจิ (Business Continuity Management 
System: BCMS) ซึง่อ้างองิตามมาตรฐาน ISO 22301: 2012 
เข้ามาด�าเนนิการทัง้ในพ้ืนทีส่�านกังานใหญ่และโรงงานหลกัทัง้ 
7 แห่ง โดยมวัีตถปุระสงค์เพ่ือให้ลูกค้า คู่ค้า และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง 
กบัการด�าเนนิธุรกจิสามารถมัน่ใจได้ว่ากลุ่มมติรผลจะด�าเนนิงาน 
ได้อย่างต่อเนือ่ง การสร้างความรูค้วามเข้าใจให้กบัผูบ้รหิารและ
พนักงานเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเนื่อง  
ถือเป็นส่ิงจ�าเป็นทีก่ลุ่มมติรผลมกีารด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง 
เพ่ือให้บคุลากรสามารถใช้องค์ความรูใ้นการประเมนิสถานการณ์
และเชือ่มโยงการบรหิารความต่อเนือ่งทางธุรกจิกบัการด�าเนนิ
ธุรกิจขององค์กรได้อย่างเหมาะสม
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กิจกรรมก�รฝึกซ้อมแผนคว�มต่อเนื่องท�งธุรกิจในพื้นที่โรงง�น

กิจกรรมก�รฝึกซ้อมแผนคว�มต่อเนื่องท�งธุรกิจในพื้นที่สำ�นักง�นใหญ่

การฝึกซ้อมอย่างต่อเนือ่งเป็นประจ�าทกุปี ช่วยให้กลุ่มมติรผล
มคีวามพร้อมในการรับมอืกบัสถานการณ์ความไม่แน่นอนทีอ่าจ
คกุคามองค์กรได้ทกุเมือ่ นอกจากการประเมนิความเสีย่งจาก
ภัยคกุคามแล้ว การประเมนิกจิกรรมและการล�าดบัความส�าคญั
ของกิจกรรม รวมถึงทรัพยากรที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินงาน 
อย่างต่อเนือ่งเป็นเรือ่งทีส่�าคญั องค์กรต้องมกีารเตรยีมความพร้อม 
ในด้านทรพัยากรทีส่นบัสนนุการด�าเนนิกจิกรรมและความพร้อม 
ในการสือ่สารในภาวะวิกฤติ โดยกลุ่มมติรผลได้มกีารฝึกซ้อม
แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ส�านักงานใหญ่เป็นครั้งแรก  
เมือ่ปี 2557 ก่อนทีจ่ะขยายผลไปยังโรงงานน�า้ตาล พลงังาน
และธุรกจิวัสดทุดแทนไม้ในปีต่อๆ มา และได้น�าผลการฝึกซ้อม
มาใช้ในการทบทวนและปรับปรุงแผนความต่อเนือ่งทางธุรกจิ
ให้มคีวามสอดคล้องกบัโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อม 
ในการด�าเนนิธุรกจิอย่างสม�า่เสมอ

การฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ

พื้นที่ฝกึซ้อม 
แผนความต่อเนื่อง 
ทางธุรกิจของ 
กลุ่มมิตรผล
ปี	2559-2562

สำานักงานใหญ่

อุทยานมิตรผล
ด่านช้าง 1 

โรงงานน้ำาตาล
สิงห์บุรี

อุทยานมิตรผล
ภูเขียว 2

โรงงานน้ำาตาล
มิตรภูเวียง

โรงงานน้ำาตาล
มิตรภูหลวง

อุทยานมิตรผล
กาฬสินธ์ุ 3

โรงงานพาเนล	พลัส	
(หาดใหญ่	และ
สมุทรสาคร)

หมายเหตุ : 1 อุทยานมิตรผลด่านช้าง คือ โรงงานน�้าตาลมิตรผล, โรงไฟฟ้าด่านช้าง และโรงเอทานอลด่านช้าง
 2 อุทยานมิตรผลภูเขียว คือ โรงงานน�้าตาลมิตรภูเขียว, โรงไฟฟ้าภูเขียว และโรงเอทานอลภูเขียว
 3 อุทยานมิตรผลกาฬสินธุ์ คือ โรงงานน�้าตาลมิตรกาฬสินธุ์, โรงไฟฟ้ากาฬสินธุ์ และโรงเอทานอลกาฬสินธุ์
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Sugar

ก า ร บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร

ห่ ว ง โ ซ่ อุ ป ท า น



การบรหิารจัดการห่วงโซ่อปุทานเป็นเรื่องที่กลุ่มมิตรผลให้ความส�าคญัในการด�าเนินธรุกิจ เพือ่ใหบ้รษิัทสามารถจัดหาวตัถดุิบ 
ผลิต และส่งมอบถึงมือลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ ตรงเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า โดยเริ่มตั้งแต่การคัดเลือก
คู่ค้า การปรับปรุงกระบวนการผลิต การจัดเก็บ การจัดส่ง ตลอดจนการก�ากับดูแลความเสี่ยงและธรรมาภิบาลตลอดห่วงโซ่
อุปทาน เพื่อยกระดับศักยภาพองค์กรและคู่ค้าเพื่อมุ่งสู่การด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

การบริหารคู่ค้าอย่างยั่งยืน

กลุ่มมิตรผลได้ประกาศนโยบายจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืนและ
จรรยาบรรณคูค้่ามติรผล ซึง่มเีนือ้หาครอบคลุมประเดน็ด้าน
จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ สิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน 
ความปลอดภัย อาชวีอนามยั และส่ิงแวดล้อม พร้อมทัง้ส่ือสาร 
และตรวจสอบให้คู่ค้าปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด นอกจากนี ้
ยงัได้น�ามาตรฐานสากลมาเป็นกรอบแนวทางการด�าเนนิงาน 
เช ่น มาตรฐานแนวทางการจัดซื้อจัดจ ้างอย ่างยั่งยืน  
ISO 20400:2017 มาตรฐานการผลิตอ้อยและน�้าตาลเพ่ือ
ความย่ังยืนบองซโูคร (BONSUCRO) และมาตรฐานการรบัรอง 
การจัดการสวนป่า (Forest Stewardship Council) ส�าหรับ
บริหารเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

ทัง้นีก้ลุ่มมติรผลได้จ�าแนกคูค้่าออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ คูค้่า 
ส่วนกลางซึง่เป็นกลุม่สนิค้าและบรกิาร และคูค้่าวัตถุดบิ เช่น 
เกษตรกรชาวไร่อ้อย เป็นต้น

ดูนโยบายจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืนเพิ่มเติมได้ที่	

ดูจรรยาบรรณคู่ค้ามิตรผลเพิ่มเติมได้ที่	

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	

การจัดซื้อจัดหาในท้องถิ่น	(204-1)

เพ่ือส่งเสรมิเศรษฐกิจภายในประเทศ กลุม่มติรผลให้ความส�าคญั 
ในการสนับสนุนคู่ค้าท้องถ่ิน โดยมีการจัดซื้อวัตถุดิบอ้อย 
จากเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพ่ือใช้ในโรงงานน�า้ตาล ซือ้วัตถดุบิไม้
จากชาวสวนยางพาราเพ่ือใช้ในโรงงานผลิตวัสดทุดแทนไม้ และ
สินค้าและบริการอื่นๆ เช่น บรรจุภัณฑ์ งานซ่อม งานล้าง
เครือ่งจกัร เป็นต้น เพ่ือใช้ในกลุ่มมติรผล ทัง้นีม้กีารจดัซือ้ใน
ท้องถ่ินปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 97.80 ของค่าใช้จ่ายใน 
การจดัซือ้จดัหาทัง้หมด

ปี	2562	
มีการจดัซ้ือในท้องถิน่

ร้อยละ

97.80
ของค่าใช้จ่าย

ในการจดัซ้ือจดัหา
ท้ังหมด
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มาตรฐานแนวทางการจดัซือ้จดัจ้างอย่างย่ังยืน ISO 20400:2017 
เป็นมาตรฐานสากลฉบับแรกทีเ่ป็นมาตรฐานด้านการจดัซือ้ ซึง่
มเีป้าหมายในการช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาและน�านโยบาย 
รวมทัง้วิธีปฏิบัตด้ิานการจัดซือ้อย่างย่ังยืนไปใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยระบหุลักการส�าหรบัการจดัซือ้อย่างย่ังยืน 
เช่น การบริหารความเส่ียง ความโปร่งใส การเคารพต่อ 
สิทธิมนษุยชน และพฤตกิรรมด้านจรยิธรรม เป็นต้น

เพ่ือลดความเส่ียงในการด�าเนินธุรกิจ กลุ่มมิตรผลมีระบบ
บรหิารความเสีย่งของคูค้่าตามกลุ่มประเภทสนิค้าและบรกิาร 
(Supply Positioning Model) มขีัน้ตอนทีร่ดักมุในการตรวจสอบ 
คณุสมบติัคูค้่าทกุรายท่ีจะขอข้ึนทะเบยีนเป็นคูค้่าใหม่ของบรษิัท 
โดยใช้เกณฑ์การประเมนิทีม่คีวามครอบคลุมและหลากหลาย 
เช่น การควบคมุการผลิต คุณภาพ และมาตรฐานของสนิค้า  
รวมทัง้ยังมปีระเด็นด้านความยัง่ยืนเป็นหนึง่ในเกณฑ์ประเมนิ
คูค้่ารายใหม่ทีส่�าคัญอกีด้วย 

บริษัท น้ำ�ต�ลมิตรผล จำ�กัด ได้รับมอบประก�ศนียบัตรม�ตรฐ�นแนวท�งก�รจัดซื้อจัดจ้�งอย่�งยั่งยืน ISO 20400:2017 

จ�กสถ�บันรับรองม�ตรฐ�นไอเอสโอ (สรอ.) หรือ MASCI

ในปีนีบ้รษิัท น�า้ตาลมติรผล จ�ากดั ได้รบัมอบประกาศนยีบตัร
มาตรฐานแนวทางการจดัซือ้จดัจ้างอย่างย่ังยืน ISO 20400:2017 
จากสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) หรอื MASCI โดย
เป็นบรษิัทแรกในธุรกจิน�า้ตาลและพลงังานทดแทนที่ได้รบัมอบ
ประกาศนยีบตัรมาตรฐาน ISO 20400:2017 ดงักล่าว ซึง่แสดง
ให้เห็นว่าระบบการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทเป็นระบบที่มี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริมการพัฒนาอย่างย่ังยืนได้ตลอด 
ห่วงโซ่อปุทาน

ทัง้นีบ้รษิัทยังมกีารจ�าแนกคูค้่าตามปริมาณยอดการส่ังซือ้และ
ระดบัความส�าคญัของสินค้า เพ่ือก�าหนดแผนและกลยุทธ์ใน
การบรหิารจดัการคูค้่าให้มปีระสิทธิภาพ โดยจ�านวนคูค้่าหลกั
ทีม่คีวามส�าคัญ (Critical Tier 1 Supplier) ของบรษิัท มดีงันี้

มาตรฐานแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน	ISO	20400:2017	

การประเมินผลการดำาเนินงานของคู่ค้า	(308-1)	(408-1)	(414-1)
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บรษิัทมกีารตรวจประเมนิผลการด�าเนนิงานคูค้่า (Suppliers) 
ครอบคลุมประเดน็ทางด้านสิง่แวดล้อม สังคม และการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดี โดยตรวจประเมินในสถานประกอบการคู่ค้า 
หรอืผ่านแบบสอบถามประเมนิคูค้่าเป็นประจ�าทกุปี พร้อมทัง้
แจ้งผลการประเมินกับคู ่ค้า และให้คู ่ค้าที่มีผลประเมิน 
ความเสีย่งสงู ช่วยกนัปรบัปรงุการด�าเนนิงานเพ่ือลดความเสีย่งนัน้

จากผลการประเมินผลการด�าเนินงานของคู ่ค้าปี 2562  
(รอบประเมิน 3 ปี ได้แก่ ปี 2560-2562) มีคู ่ค้าหลัก  
ร้อยละ 47.97 และคูค้่าหลักทีม่คีวามส�าคญัร้อยละ 85.99 ที่ 
มีความเส่ียงด้านความย่ังยืนสูงจากคู่ค้าหลักท่ีส�าคัญทั้งหมด 
ที่ถูกประเมินโดยเป็นประเด็นด้านคุณภาพและอ้อยไฟไหม้  
ซึ่งบริษัทมีการก�าหนดแนวทางแก้ไขและป้องกันการเกิดซ�้า 
ร่วมกับคู่ค้าทุกราย ทั้งนี้ไม่พบความเส่ียงด้านแรงงานเด็ก 
แรงงานบงัคบั และไม่มกีารยติุการด�าเนนิงานกบัคูค้่าในรายที่
ได้รบัการประเมนิความเส่ียงนัน้ โดยเป็นประเดน็ด้านคณุภาพ
และอ้อยไฟไหม้ ซึ่งบริษัทมีการก�าหนดแนวทางแก้ไขและ
ป้องกันการเกิดซ�้าร่วมกับคู่ค้าทุกราย ท้ังนี้ไม่พบความเส่ียง 
ด้านแรงงานเดก็ แรงงานบงัคบั และไม่มกีารยติุการด�าเนนิงาน
กบัคูค้่าในรายที่ได้รบัการประเมนิความเส่ียงนัน้

คู่ค้าหลักที่มีความสำาคัญ 

ของบริษัทเป็นไปตามเกณฑ์	ดังนี้

ผลการประเมินคู่ค้าหลัก

ที่มีความสำาคัญปี	2562	

คู่ค้าหลักที่มีความสำาคัญคิดเป็น

ร้อยละ 3.52
จากคู่ค้าหลักทั้งหมด

เป็นคู่ค้าที่ส่งมอบสินค้าพิเศษต้องเป็นไปตาม

มาตรฐานกลุ่มมิตรผลกำาหนดเท่านั้น	ได้แก ่

สารเคมีในกระบวนการผลิต	และบรรจุภัณฑ์

เป็นผู้ขายน้อยรายที่มีความเชี่ยวชาญ	 

จำาเป็นต้องมีเทคโนโลยีในการผลิตสินค้า 

ตามที่กลุ่มมิตรผลต้องการ

เป็นผู้ขายที่กลุ่มมิตรผลมียอดสั่งซื้อสูง 

ตามเกณฑ์ที่กลุ่มมิตรผลกำาหนด

การยกระดับศักยภาพ 
ในการส่งมอบวัตถุดิบของคู่ค้า

นอกจากการบรหิารห่วงโซ่อปุทานให้มปีระสิทธิภาพ กลุม่มติรผล 
ยังให้ความส�าคัญในการเพ่ิมศักยภาพคู่ค้าในการส่งมอบ
วัตถดุบิของคูค้่า ทัง้การพัฒนาเกษตรกรชาวไร่อ้อย และการพัฒนา 
คูค้่าส่งมอบวัตถุดิบไม้ เพ่ือให้คู่ค้าได้มมีาตรฐานหรือแนวทาง
การบริหารจดัการวัตถดุบิทีย่ัง่ยืน และสามารถส่งมอบวัตถดุบิ
ได้อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องให้กับบริษัท ซึ่งการยกระดับ
ศักยภาพของคู่ค้าจะช่วยให้ธุรกิจเติบโตร่วมกันอย่างย่ังยืน 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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การพัฒนาเกษตรกรชาวไร่อ้อย

กลุม่มติรผลน�าแนวทางการจดัการไร่อ้อยทีม่ปีระสิทธิภาพและย่ังยนืตามหลักเกษตรสมยัใหม่ “มติรผล โมเดร์ินฟาร์ม” เข้ามา 
ส่งเสรมิให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ด้วยการน�าเทคโนโลยีเคร่ืองจกัรการเกษตรทีท่นัสมยัเข้ามาสนบัสนนุการท�าไร่อ้อย ประกอบ
ไปด้วยหลักการส�าคญั 4 วิธี ได้แก่ 

โดยหลักของ “มติรผล โมเดิร์นฟาร์ม” นัน้จะช่วยลดปรมิาณการใช้สารก�าจดัวัชพืชลง เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ และปรบัปรงุคณุภาพ 
ของอ้อย นอกจากนีก้ลุ่มมติรผลได้มกีารรณรงค์การตดัอ้อยสด ลดการเผาไร่อ้อย ตลอดจนการส่งเสรมิเรือ่งการอนรุกัษ์ดนิและน�า้ 
รวมทั้งความรู้การจัดการเกษตรแม่นย�า ซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน ลดการใช้แรงงาน และสร้างวิถี 
การท�าเกษตรทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม

ก�รปลูกพืชตระกูลถั่ว ก�รควบคุมแนวล้อวิ่งของ

แทรกเตอร์และเครื่องจักร

ก�รลดก�รไถพรวน ก�รตัดอ้อยสดไว้ใบคลุมดิน

โครงก�รมิตรผล โมเดิร์นฟ�ร์ม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

“กลุ่มมิตรผลมีองค์ความรู้ในด้านการปลูกอ้อยและการท�าการเกษตร 
สมยัใหม่ ต้ังแต่การเตรียมดิน การให้น�า้ การให้ปุย๋ การป้องกนัโรคพืช 
โรคแมลง การเกบ็เกีย่วทีม่คีณุภาพ มกีารใช้เทคโนโลยแีละเครือ่งจกัร 
ในการท�าเกษตรสมยัใหม่ ควบคู่กบัการเกษตรทฤษฎีใหม่ให้แก่เกษตรกร 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมความแขง็แกร่งให้กบัชมุชนมากย่ิงข้ึน”

คุณการัณต์ ศุภกิจวิเลขการ 
ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันส่งเสริมและพัฒน�กิจกรรม 

ปิดทองหลังพระ สืบส�นแนวพระร�ชดำ�ริ
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นอกจากนีก้ลุ่มมติรผลได้ร่วมมอืกบัธนาคารทหารไทย จ�ากดั 
(มหาชน) ในการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรภายใต้โครงการ
ซัพพลายเชน โซลูชัน ที่ด�าเนินการร่วมกัน โดยปรับลด 
อัตราดอกเบี้ยเงินส่งเสริมการปลูกอ้อย หรือท่ีเรียกว่า  
เกีย๊วเงนิอตัโนมตั ิซึง่ช่วยลดต้นทนุทางการเงนิของเกษตรกร
ในกลุ่มมิตรผล เพ่ือให้เกษตรกรมีเงินทุนน�าไปซื้อปัจจัย 
การผลติมาท�าการเพาะปลูกต่อไป โดยปัจจบุนัมเีกษตรกรภายใต้ 
โครงการนี้ทั่วประเทศกว่าหลายพันราย ทั้งนี้บริษัทยังมี
โครงการทายาทเถ้าแก่ไร่อ้อย เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให ้
บตุรหลานเกษตรกรเหน็ความส�าคญัของอาชพีการท�าไร่อ้อย 
และสืบทอดธุรกิจไร่อ้อยของครอบครัว โดยในการด�าเนิน
โครงการจะมีการคัดเลือกบุตรหลานเกษตรกรที่มีใจรัก 
ในอาชีพเกษตรเข้าร่วมโครงการฯ และจัดกิจกรรมเรียนรู ้
การท�าไร่อ้อยสมยัใหม่แบบมติรผล โมเดร์ินฟาร์ม

ส่งเสริมให้สร้�งร�ยได้เพิ่มด้วยก�รเลี้ยงผึ้งหรือชันโรงในสวนย�งอบรมท�ย�ทเถ้�แก่ไร่อ้อย

ท�ย�ทเถ้�แก่ไร่อ้อยม�แบ่งปันประสบก�รณ์จ�กก�รเข้�ร่วมโครงก�ร

การพัฒนาคู่ค้าส่งมอบวัตถุดิบไม้

ส�าหรับธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ได้จัดหาวัตถุดิบผ่านการรับซื้อ
ปีกไม้ ข้ีเลื่อยจากโรงเลื่อย และการรับซื้อไม้ยางพาราที ่
หมดอายุน�า้ยางแล้วจากชาวสวนยางพาราที่ได้ส่งเสรมิการท�า
มาตรฐานการรบัรองการจดัการสวนป่า (Forest Stewardship 
CouncilTM: FSCTM license code FSCTM-C119407,  
FSCTM license code FSCTM-C12520) และได้มีการพัฒนา 
ชาวสวนยางพาราเพ่ือให้สามารถส่งมอบวัตถดุบิได้อย่างต่อเนือ่ง 
มคีวามปลอดภัยในการขนส่งสินค้า และค�านงึถงึส่ิงแวดล้อม 
ในการท�าสวนยาง ซึ่งบริษัทใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน  
(Circular Economy) มาขบัเคล่ือนการด�าเนนิธุรกจิ ควบคู่กบั
การพัฒนาคูค้่าเพ่ือสร้างความย่ังยนืร่วมกนั

ในการพัฒนาชาวสวนยางพารา บริษัทได้ส่งเสริมการท�า 
สวนยางแบบระบบวนเกษตรเพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมจากสวนยาง เช่น 
การปลูกไม้ป่า การปลกูผกั ผลไม้ร่วมในสวนยาง และการเล้ียงผึง้ 
หรือชันโรง นอกจากนี้บริษัทได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องวิธี 
การจดัการสวนยางเพ่ือลดต้นทนุและเพ่ิมผลผลิตให้แก่สมาชกิ  
เช่น การกรดียางตามหลกั GAP (Good Agricultural Practice), 
การใส่ปุย๋ตามค่าวิเคราะห์ดนิ, การท�าเชือ้ราเขยีว (ไตรโครเดอม่า) 
และการเลือกพันธ์ุยาง เป็นต้น นอกจากนีบ้รษิัทได้จดัอบรม 
ให้ความรูแ้ก่ชมุชนเรือ่งการจดัการและใช้ประโยชน์ป่าชมุชน 
เพ่ือร่วมกนัรกัษาส่ิงแวดล้อมให้คงอยู่คูก่บัชมุชนตลอดไป
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ลู ก ค้ า แ ล ะ
ผู้ บ ริ โ ภ ค



ลูกค้าและผู้บริโภคเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ เพราะองค์กรจะเติบโตหรือย่ังยืนได้นั้นต้องสามารถ 
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าและผูบ้รโิภคได้ กลุ่มมติรผลจงึมุง่เน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทีดี่มคีณุภาพ ด้วยการใส่ใจ 
คุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมค�านึงถึงสุขลักษณะและความปลอดภัยในสินค้าบริษัทได้น�าระบบบริหารคุณภาพและ
มาตรฐานสากลมาควบคมุต้ังแต่การรบัเข้าวัตถดุบิ ตลอดจนกระบวนการผลิต นอกจากนียั้งมรีะบบสอบกลับผลิตภัณฑ์ บรกิาร 
และการตรวจสอบคุณภาพ รวมทั้งสร้างความมั่นใจของลูกค้าและผู้บริโภค ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 
เพื่อสร้างความพอใจสูงสุด

ดูแนวทางการจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตร

เพิ่มเติมได้ที่ 

ดูนโยบายพืชดัดแปลงพันธุกรรม

เพิ่มเติมได้ที่ 

ดูนโยบายคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร 

เพิ่มเติมได้ที่ 

กลุ่มมิตรผลใส่ใจดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยของ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือความมัน่ใจของผูบ้รโิภค โดยเริม่ตัง้แต่วัตถดุบิ 
ด้วยการจัดท�าแนวทางการจดัหาวตัถุดบิทางการเกษตร โดย
ไม่ส่งเสรมิการใช้สารเคมอีนัตราย ซึง่ได้แก่ พาราควอตไดคลอไรด์ 
คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเสทในการปลูกอ้อย ท�าให้ 
ไม่มีสารเคมีตกค้างในผลิตภัณฑ์ และไม่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของลูกค้าและผู้บริโภค นอกจากนั้นยังช่วยท�าให้
ชาวไร่อ้อยปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีอีกด้วย

นอกเหนือกระบวนการผลิตแล ้ว บริษัทส ่งเสริมให ้ม ี
การบรโิภคอย่างยัง่ยนื ควบคูก่บัค�านงึถงึสุขภาพและโภชนาการ 
ของลูกค้าและผู้บริโภค ด้วยการให้ความรู้ในการบริโภค
น�้าตาลอย่างเหมาะสม มีการสื่อสารให้ความรู้ ความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการบริโภคน�้าตาลทั้งในด้านประโยชน์และ
ความแตกต่างของน�้าตาลแต่ละประเภท รวมไปถึงแนวทาง
การดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง  ผสานการจัดท�าผลิตภัณฑ์น�้าตาล
กลุ่ม Tasty Healthy ผลิตภัณฑ์มิตรผลแคลอรี เทรนด์ใหม่
ของการเติมความหวานส�าหรับผู ้รัก และใส่ใจสุขภาพ  
ใช้ซูคราโลส ซึง่มรีสชาติหวานใกล้เคยีงน�า้ตาลทราย แต่ให้
แคลอรเีพียงร้อยละ  20 และสามารถปรุงอาหารได้ทุกเมน ู
ทั้งร้อนและเย็น เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกให้กับผู ้บริโภค 
ที่รักสุขภาพ ตลอดจนพัฒนาสารให้ความหวานทางเลือก 
ที่ปลอดภัยส�าหรับอุตสาหกรรมอาหารและผู้บริโภคที่ใส่ใจ
เรื่องสุขภาพ ในปีนี้ไม่พบการไม่ปฏิบัติตามที่เกี่ยวข้องกับ 
ผลกระทบด้านสุขภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และ
บริการ (416-2)

ส�าหรับความปลอดภัยและสุขภาพ บริษัทให้ความส�าคัญ 
ตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้าของห่วงโซ่อุปทาน บริษัทด�าเนิน 
การปรบัปรงุ พัฒนาระบบบรหิารคณุภาพ และระบบความปลอดภัย 
ของอาหารอย่างต่อเนื่อง โดยจัดท�านโยบายคุณภาพและ
ความปลอดภัยของอาหาร  ซึง่จะมกีารทบทวนอย่างน้อยปีละคร้ัง

นอกจากนี้บริษัทยังได้มีนโยบายในการห้ามใช้พืชดัดแปลง
พันธุกรรม (Non-Genetically Modified Organisms: 
Non-GMOs) เป็นวัตถุดิบในการผลิตน�้าตาล เพ่ือให้มั่นใจ
ว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของมิตรผลจะไม่มีการใช้วัตถุดิบที่
ดัดแปลงทางพันธุกรรม โดยได้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์
เพ่ือส่ือสารไปยังผู้บริโภคให้รับทราบและมั่นใจในผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มมิตรผล

การดูแลคุณภาพของสินค้า
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กลุ่มมิตรผลมุ่งเน้นการบริหารจัดการความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ลูกค้าและผูบ้รโิภค เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า 
โดยได้จดักจิกรรมทางการตลาดต่างๆ เช่น การเข้าพบลูกค้า 
การเข้าร่วมออกบธูในงานทีเ่กีย่วข้อง การท�าเวร์ิคช้อป รวมทัง้ 
ติดตาม ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และบริการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ย่ังยืนให้
กลุ่มมติรผล ลกูค้า และผู้บริโภคเตบิโตไปด้วยกนัอย่างย่ังยืน
 
ในปี 2562 บริษัทเพ่ิมช่องทางการสร้างความสัมพันธ์กับ 
ผู ้บริโภคผ่าน “มิตรผล คาเฟ่” ในพ้ืนที่ของศูนย์การค้า 
เพ่ือเอาแบรนด์มิตรผลไปใกล้ชิดกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค 
และสามารถเข้าถงึผูบ้รโิภคได้ง่ายย่ิงขึน้ มติรผล คาเฟ่ ช่วยให้ 
ลูกค้าได้สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ในการนั่งคาเฟ่ ได้ดื่ม
เครื่องดื่มรสชาติแปลกใหม่ที่ท�าจากกลุ่มไซรัปน�้าเชื่อม 
แต่งกล่ินต่างๆ และรู้จักมิตรผลในมุมมองใหม่ๆ มากย่ิงขึ้น 
นอกจากนี้ถือเป็นการสร้างโอกาสในการน�าเมนูของมิตรผล 
คาเฟ่ ไปต่อยอดให้กลุ่มผูป้ระกอบการเคร่ืองด่ืมพัฒนาให้เกดิ
มูลค่ามากขึ้น

นอกเหนือจากการสร้างช่องทางการส่ือสารการตลาดผ่าน  
“มติรผล คาเฟ่” แล้ว กลุ่มมติรผลได้สร้างช่องทางการส่ือสาร
การตลาดกับลูกค้าและผู ้บริโภคให้สะดวกย่ิงขึ้นด ้วย 
Line: @MitrPholSugar ซึ่งเป็นช่องทางที่ลูกค้าสามารถ 
รบัข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมท้ังสามารถส่ังสินค้าผ่านไลน์ 
เพราะการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และดิจิทัลในโลก
ปัจจุบันท�าให้ธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนให้ทันเพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้าและผูบ้รโิภคให้รวดเรว็ รวมทัง้ช่องทาง 
ดังกล่าวยังใช้ในการติดต่อสอบถาม หรือให้ค�าแนะน�าใน
ผลิตภัณฑ์อีกด้วย ส�าหรับปีนี้กลุ่มมิตรผลไม่มีข้อร้องเรียน
หรอืการด�าเนนิการทางกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏิบตัติาม
ข้อก�าหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม 
หรือการสื่อสารทางการตลาด(417-3)

การดูแลลูกค้าและผู้บริโภค

ร้�นมิตรผล ค�เฟ่

เครื่องดื่มร้�นมิตรผล ค�เฟ่ 

ช่องท�งก�รสื่อส�ร Line: @MitrPholSugar
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หมายเหตุ : * ข้อมูลปี 2559 หมายถึง ข้อมูลในช่วง 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2559
 ** ข้อมูลปี 2560-2562 หมายถึง ข้อมูลในช่วง 1 พ.ย. ของปีก่อนหน้า-31 ต.ค. ของปีนั้นๆ               

1 เป้าหมายปี 2562 ของธุรกิจน�้าตาล ก�าหนดจากค่าเฉลี่ย NPS Score ของอุตสาหกรรม Retail, Manufacturing และ Consumer Brand

Sugar
Sugar

ธุรกิจน้ำาตาล

100

64.51

100

71.04

100

66.14

100

77.24 64.501

ร้อยละของลูกค้า 
ที่ตอบแบบประเมิน 
ความพึงพอใจ

ร้อยละของลูกค้า 
ที่พึงพอใจ

ปี	2559*

ปี	2559*

ปี	2561**

ปี	2561**

ปี	2560**

ปี	2560**

ปี	2562**

ปี	2562** เป้าหมายปี	2562

ผลความพึงพอใจของลูกค้าและผู้บริโภค

กลุ่มมิตรผลจัดให้มีการส�ารวจความพึงพอใจกับลูกค้าและผู้บริโภคเป็นประจ�าทุกปี เพ่ือน�าข้อมูลความคิดเห็นมาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการให้ดีที่สุด ส�าหรับการประเมินความพึงพอใจของด้านผลิตภัณฑ์และการบริการของแต่ละธุรกิจจะม ี
การด�าเนนิการต่างๆ เช่น วธีิการส�ารวจความพึงพอใจผ่านการสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์ การส่งแบบสอบถามผ่านทางอเีมล แฟกซ์ 
และแบบสอบถามผ่านระบบส�ารวจความคดิเหน็ผ่านช่องทาง Line@ จากกลุ่มลกูค้า โดยผลความพึงพอใจของแต่ละธุรกจิ มดีงันี้

ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้

83

81

100

80

100

80

100

81 80

ร้อยละของลูกค้า 
ที่ตอบแบบประเมิน 
ความพึงพอใจ

ร้อยละของลูกค้า 
ที่พึงพอใจ

ปี	2559*

ปี	2559*

ปี	2561**

ปี	2561**

ปี	2560**

ปี	2560**

ปี	2562**

ปี	2562** เป้าหมายปี	2562

หมายเหตุ : * ข้อมูลปี 2559 หมายถึง ข้อมูลในช่วง 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2559
 ** ข้อมูลปี 2560-2562 หมายถึง ข้อมูลในช่วง 1 พ.ย. 
  ของปีก่อนหน้า-31 ต.ค. ของปีนั้นๆ
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ธุรกิจเอทานอล

100

100

100

100

100

100

100

100 100

ร้อยละของลูกค้า 
ที่ตอบแบบประเมิน 
ความพึงพอใจ

ร้อยละของลูกค้า 
ที่พึงพอใจ

ปี	2559*

ปี	2559*

ปี	2561**

ปี	2561**

ปี	2560**

ปี	2560**

ปี	2562**

ปี	2562** เป้าหมายปี	2562

แก�สโซฮอลล�

95
แก�สโซฮอลล�

91

แก�สโซฮอลล�

95
แก�สโซฮอลล�

91E20

E20E85

E85

หมายเหตุ : * ข้อมูลปี 2559 หมายถึง ข้อมูลในช่วง 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2559
 ** ข้อมูลปี 2560-2562 หมายถึง ข้อมูลในช่วง 1 พ.ย. ของปีก่อนหน้า-31 ต.ค. ของปีนั้นๆ

หมายเหตุ : * ข้อมูลปี 2559 หมายถึง ข้อมูลในช่วง 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2559
 ** ข้อมูลปี 2560-2562 หมายถึง ข้อมูลในช่วง 1 พ.ย. ของปีก่อนหน้า-31 ต.ค. ของปีนั้นๆ

ธุรกิจไฟฟ้า

100

98.33

100

99

100

99

100

96.91 95

ร้อยละของลูกค้า 
ที่ตอบแบบประเมิน 
ความพึงพอใจ

ร้อยละของลูกค้า 
ที่พึงพอใจ

ปี	2559*

ปี	2559*

ปี	2561**

ปี	2561**

ปี	2560**

ปี	2560**

ปี	2562**

ปี	2562** เป้าหมายปี	2562
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ธุรกิจขนส่งและคลังสินค้า

100

100

100

100

100

100

100

100 100

ร้อยละของลูกค้า 
ที่ตอบแบบประเมิน 
ความพึงพอใจ

ร้อยละของลูกค้า 
ที่พึงพอใจ

ปี	2559*

ปี	2559*

ปี	2561**

ปี	2561**

ปี	2560**

ปี	2560**

ปี	2562**

ปี	2562** เป้าหมายปี	2562

หมายเหตุ : * ข้อมูลปี 2559 หมายถึง ข้อมูลในช่วง 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2559
 ** ข้อมูลปี 2560-2562 หมายถึง ข้อมูลในช่วง 1 พ.ย. ของปีก่อนหน้า-31 ต.ค. ของปีนั้นๆ               

- ส�าหรับธุรกิจปุ๋ยและธุรกิจอื่นๆ ไม่ได้ท�าการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า

กลุ่มมิตรผลจะมุ่งสร้างประสบการณ์ดีๆ	ให้กับลูกค้า	รวมทั้งพัฒนาความสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้น	

เพื่อผลักดันให้แบรนด์มิตรผล	ตลอดจนธุรกิจต่างๆ	ของกลุ่มมิตรผลเข้าไปอยู่ในใจลูกค้า	 

และผูบ้รโิภค	รวมท้ังสร้างความมัน่ใจกบัพนัธมติรทางธรุกจิว่าเราจะเติบโตด้วยกนัอย่างย่ังยนื
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น วั ต ก ร ร ม



“สร้างคุณค่า สร้างอนาคตที่ย่ังยืน” ต้องอาศัยนวัตกรรมเป็นตัวขับเคล่ือนที่ส�าคัญ กลุ่มมิตรผลจึงสนับสนุนการสร้างสรรค์
น�างานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ เพ่ือสร้างความมั่นคงและยกระดับอุตสาหกรรมอ้อย น้�าตาล และอุตสาหกรรมชีวภาพ  
ด้วยการสร้างคุณค่าสูงสุดให้กับอ้อย โดยยึดหลักการใช้ประโยชน์จากส่ิงที่เหลือจากกระบวนการผลิตน้�าตาลให้ได้ประโยชน์
สูงสุด สอดรับกับโมเดลการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืน และก้าวไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน  
ซึ่งนวัตกรรมได้ถูกน�ามาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรและพัฒนาศักยภาพพนักงาน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

	ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	

นวัตกรรมการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นวัตกรรมทางธุรกิจ

นวัตกรรมกระบวนการ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
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ก า ร บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร

พ นั ก ง า น



กลุ่มมิตรผลตระหนักดีว่า พนักงานเป็นปัจจัยส�าคัญใน 
การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร จึงได้มี 
การก�าหนดกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ซ่ึงประกอบด้วย 
การเพ่ิมผลิตภาพพนักงาน การเสริมสร้างความผูกพันของ 
พนักงานที่มีต่อองค์กร การพัฒนาขีดความสามารถของ
พนักงานสู่ระดับสากล รวมทั้งการยกระดับมาตรฐานและ
บริหารในงานทรัพยากรบุคคล

ดูนโยบายด้านความหลากหลาย

เพิ่มเติมได้ที่	

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (102-7) (102-8)

ส�าหรับการบริหารจัดการพนักงาน กลุ่มมิตรผลได้ก�าหนดนโยบาย 
ด้านความหลากหลาย (Diversity) ซ่ึงจะส่งผลให้พนักงานทุกคน 
ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมเหมาะสม โดยไม่มีการแบ่งแยก 
รวมท้ังยอมรับความหลากหลายของเพศ เชือ้ชาติ และสัญชาต ิ
และยอมรับความแตกต่างท้ังด้านค่านิยมและวัฒนธรรม รวมถึง 
คนทพุพลภาพใหค้วามเสมอภาค ตลอดจนกระบวนการสรรหา 
การจา้งงานและการแต่งต้ัง พรอ้มกบัการส่งเสรมิการเรยีนรู ้
การพัฒนาพนกังาน และการดแูลพนกังานใหส้ามารถท�างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนต่อความส�าเร็จขององค์กร
ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้าง 
ความเติบโตให้กับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ปี 2562 จำานวนพนักงานกลุ่มมิตรผล

	 พนักงานหญิง

	 พนักงานชาย

จำานวนพนักงาน 
ทั้งหมด

7,941 คน

75.41%

24.59%
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อัตราการจ้างงานผู้พิการของกลุ่มมิตรผลปี 2562

ทำางานในองค์กร

33 คน

ทำางานในชุมชน

54 คน

จัดตั้งชมรมผู้พิการ
5	ชมรม	มีสมาชิก

661 คน

มีการจ้างงาน 
ผู้พิการทั้งสิ้น

87 คน

กลุ่มมิตรผลมีส่วนช่วยการกระจายรายได้ สู่ชุมชนด้วย 
การจา้งงานโดยเปดิรบับคุลากรจากทอ้งถิน่เข้าท�างานในพ้ืนที ่
ของโรงงานแต่ละแห่งที่ตั้งอยู่ ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับคนในชุมชน และยังช่วย
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดยจ่ายผลตอบแทนให้
สอดคลอ้งกบัอัตราคา่ตอบแทนพ้ืนฐานตามทีก่ฎหมายก�าหนด 
นอกจากนีบ้รษิัทยงัเล็งเหน็ถงึปญัหาความเหลือ่มล้�าทีเ่กดิขึน้ 
ในสังคม และให้โอกาสกับผู้พิการในชุมชนได้มีงานท�า  
จึงได้จ้างงานผู้พิการให้ท�างานในโรงงาน และจ้างผู้พิการ

ในชุมชนผ่านโครงการชุมชนเข้มแข็งด้วยแรงผู้พิการเพ่ือ 
เปน็การอ�านวยความสะดวกใหก้บัผูพิ้การได้ท�างานในสถานที ่
ใกล้บา้น สรา้งรายไดข้องผูพิ้การในชมุชนใหส้ามารถช่วยเหลือ 
และพ่ึงพาตนเองได้ รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่ม 
จัดต้ังเป็นชมรมผู้พิการเพ่ือขยายผล สร้างอาชีพให้ผู้พิการ 
คนอ่ืนๆ ในต�าบล โดยการจ้างงานดังกล่าวเพ่ือลดความเหล่ือมล้�า 
ช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้พิการสามารถอยู่ร่วมในสังคม
ได้อย่างมีความสุข
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On-Line
การเรียนผ่าน	Online	ได้ทุกที่	ทุกเวลา
กับทักษะและ	Content	ที่หลากหลาย

ทั้งในและต่างประเทศ

Front-Line
การเข้าถึงคลังข้อมูลและเอกสาร

ความรู้ระดับโลก

Bee-Line
สามารถแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญ
วิทยากร	ทั้งในและต่างประเทศ In-Line

รูปแบบการเรียนแบบ	Virtual	Learning	
กับวิทยากรชั้นนำา 

ที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง

การพัฒนาพนักงานควบคู่กับ
การพัฒนาองค์กร (404-2)

ความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันนี้ นับเป็นความท้าทาย
อย่างมากที่ทุกองค์กรต้องเผชิญ องค์กรใดที่สามารถพัฒนา
บคุลากรใหม้คีวามยืดหยุน่ สามารถรบักบัความเปล่ียนแปลง
ได้รวดเร็ว จะสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรได้ นอกจากนั้น
ภาวะผู้น�าและการสร้างสรรค์นวัตกรรมก็เป็นอีกส่ิงส�าคัญ 
ในการพัฒนาองค์กรเช่นเดียวกัน ดังนั้นกลุ่มมิตรผลจึงให้ 
ความส�าคัญในการพัฒนาพนักงานให้ทันกับความเปล่ียนแปลง 
ที่มีอยู่เสมอในโลกปัจจุบัน

การพัฒนาพนักงานของกลุ่มมิตรผล

ในการเตรียมผู้น�าของกลุ่มมิตรผลให้มีความพร้อมในยุค  
Digital Transformation สถาบันพัฒนามิตรผลได้จัดท�า
หลักสูตรเฉพาะของกลุ่มมิตรผลโดยยกระดับหลักสูตร  
Signature Development Program เปน็ Transformational 
Leadership Program เพื่อเตรียมความพร้อม และยกระดับ
การเรียนรู้สู่ Digital Transformation ซึ่งถูกพัฒนารูปแบบ 
การเรยีนรูแ้บบผสมผสาน (Blended Learning) เนน้การเรยีนรู ้
ในรูปแบบที่หลากหลายจากสถาบันการศึกษาระดับโลก  
ใน 4 รูปแบบ คือ หลักสูตรด้วยวิดีโอคลิปต่างๆ (On-Line), 
เข้าเรียนในห้องอบรม (In-Line), การแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
ข้อมูล หรือเรื่องราวจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
(Bee-Line), คลังการเรยีนรู ้คลงัข้อมลูและเอกสารทีส่ามารถ 
ให้ผู้เข้าเรียนเข้าถึงข้อมูลการเรียนรู้ได้ (Front-Line) และ
เรียนรู้ผ่านการท�าโครงการ (Project Based Learning)

1

3

4

2
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หลักสูตรดังกล่าวจะยกระดับจากแนวคิด (Idea Project)  
สู่การลงมือท�าจริงเพ่ือสร้างผลต่อธุรกิจด้วยกระบวนการ 
Design Thinking การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จาก
ผู้บริหารระดับสูง วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ กิจกรรมที่ช่วย 
ส่งเสรมิภาวะการเป็นผูน้�า และการสร้างเครือข่ายความสมัพันธ์ 
ทัง้นีก้ารพัฒนาบคุลากรผ่านการท�าโครงการร่วมกนัดงักล่าว 

Mitr Phol Transformational
Leadership Program 1 (MTLP 1) 

 พนกังานระดับปฏิบตักิารทีม่บีทบาทหน้าทีก่ารปฏิบติังานและสร้างสรรค์ผลงาน ซึง่เป็นสิง่ทีส่�าคญั
ในการสร้างความส�าเร็จของทีมให้ส�าเร็จลุล่วงด้วยตนเองภายใต้การก�ากับดูแลของหัวหน้างาน 
หรือผู้จัดการ

1. เสริมสร้างความสามารถในการตีโจทย์ 
ความต้องการลูกค้าอย่างลึกซึง้ ออกแบบพัฒนา 
ต้นแบบ และแก้ไขได้อย่างรวดเรว็ น�าความคดิ 
สร้างสรรค์และไอเดียมาปรับใช้ได้อย่าง 
เป็นระบบ

2. เสริมสร ้ างความเข ้ าใจ วิ ธีการสร ้ าง 
แรงบนัดาลใจให้ตวัเอง เข้าใจขีดความสามารถ 
ของตัวเอง รู้จักพัฒนาทักษะที่ขาดอยู่เสมอ 
และสร้างจุดหมายให้ตนเอง

3. เสรมิสร้างความสามารถ จดัการความขัดแย้ง 
พร้อมคุมสถานการณ์กดดันในทีมได้ดีขึ้น 
เตรียมความพร้อมส�าหรับการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น

4. เสรมิสร้างความเข้าใจในกลยุทธ์และการด�าเนนิ
ธุรกจิของกลุ่มมติรผลต้ังแต่จดุเริม่ต้น การขยาย 
การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ และสามารถ
ปฏิบตังิานเพ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการ 
ของธุรกิจได้

กลุ่มเป้าหมาย

สามารถวัดผลการเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในเรื่อง 
การพัฒนาความรู ้ทกัษะ การน�าไปใช้ในการท�างาน ผลส�าเรจ็ต่อ 
เป้าหมายและการสร้างมลูค่าเพ่ิมทางธุรกิจ โดยแบ่งออกเป็น 
3 หลักสูตรตามความเหมาะสมของกลุ ่มเป้าหมายของ
พนักงาน ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีรายละเอียด ดังนี้   

วัตถุประสงค์
ของหลักสูตร

ก�รอบรมหลักสูตร Mitr Phol Transformational Leadership Program
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Mitr Phol Transformational
Leadership Program 2 (MTLP 2) 

1. พนักงานระดับหัวหน้างาน ผู้ช่วยผู้จัดการ 
หรือเทียบเท่าของกลุ ่มมิตรผลที่ ได ้รับ 
มอบหมายบทบาทให้มีหน้าที่บริหารทีมงาน 
ซึง่มบีทบาทส�าคญัเกีย่วข้องกบัการวางแผนทมี 
การก�าหนดเป้าหมายให้กับทมีงาน การแบ่งงาน 
การควบคุมผลงาน รวมถึงการพัฒนา
บุคลากรภายในทีม

1. พัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการคิด
เชิงกลยุทธ์ การด�าเนินธุรกิจ การวิเคราะห์
ความต้องการของลูกค้า การพัฒนาต้นแบบ 
และทดสอบ เพื่อสร้างกรณีศึกษาทางธุรกิจ 
และน�ามาปรับใช้ในการด�าเนินงานและ
พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ิมขีดความสามารถด้านภาวะผู้น�าระดับ
กลางและสามารถใช้ศักยภาพความเป็นผูน้�า
ในการบริหารจัดการทีมงาน เพื่อให้ทีมงาน
สามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

3. พัฒนาทักษะด้านการส่ือสาร การสร้าง 
ความสัมพันธ์ การเข้าสังคม และการสร้าง
แรงบันดาลใจให้กับพนักงานในองค์กรได้

4. เสริมสร้างความสามารถในการพัฒนา 
การด�าเนินธุรกิจของกลุ่มมิตรผลเพ่ือสร้าง 
มลูค่าทางธุรกจิ และสามารถปฏิบตังิานเพ่ือ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจได้

2. พนักงานระดับหัวหน้างานซึ่งมีการปรับ
บทบาทจากพนักงาน ซึ่งผลิตผลงานด้วย
ตนเองมาเป็นบทบาทที่ต้องรับผิดชอบดูแล
พนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา และผลิตผลงาน
ผ่านทีม จึงต้องปรับมุมมองวิธีการท�างาน 
และภาวะผู้น�า

Mitr Phol Transformational
Leadership Program 3 (MTLP 3) 

1. ผูบ้ริหารของกลุ่มมติรผล ระดบัผูจ้ดัการหรอื 
เทียบเท่าที่ได้รับมอบหมายบทบาทหน้าที่ 
ในการก�าหนดทิศทาง วางแผนงาน ก�าหนด
กลยุทธ์ เป้าหมาย ก�ากับดูแล ผลการ 
ด�าเนนิงานของหน่วยงานและพัฒนาทมีงาน

1. พัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการคิด
เชิงกลยุทธ์ การบริหารธุรกิจ การวิเคราะห์
ความต้องการของลูกค้า การพัฒนาต้นแบบ
และทดสอบเพ่ือสร้างกรณีศึกษาทางธุรกิจ
การจัดการองค์กรและทรัพยากรต่างๆ เพื่อ
สร้างความได้เปรยีบทางการแข่งขันให้เกิดขึน้ 
แก่องค์กร

2. เพ่ิมความสามารถด้านภาวะผู้น�าระดับสูง 
สามารถใช ้ศักยภาพความเป ็นผู ้น�าใน 
การบรหิารจดัการเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของ
ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. พัฒนาทักษะด้านการส่ือสาร การสร้าง 
ความสัมพันธ์ การเข้าสังคม และการสร้าง
แรงบันดาลใจให้กับพนักงานในองค์กรได้

4. เสริมสร้างความสามารถในการพัฒนา 
การด�าเนินธุรกิจของกลุ่มมิตรผลเพ่ือสร้าง
มลูค่าทางธุรกจิและสอดคล้องกบัความต้องการ 
ของธุรกิจ สนับสนุนนโยบาย กลยุทธ์ใน 
การด�าเนินธุรกิจของกลุ่มมิตรผล

2. ผู ้บริหารที่ต้องการพัฒนาความรู ้ กรอบ
ความคิดในการบริหารธุรกิจในภาพรวม
เชิงกลยุทธ์ แนวทาง และตัวอย่างต่างๆ ใน
การบริหารธุรกิจ

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์
ของหลักสูตร

วัตถุประสงค์
ของหลักสูตร

กลุ่มเป้าหมาย
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นอกจากการพัฒนารปูแบบการเรยีนรูท่ี้หลากหลายหลักสูตร 
(Blended Learning) กลุ่มมิตรผลยังจัดการพัฒนาพนักงาน
ตามความสามารถด้านวิชาชีพ (Functional Competency 
Development) โดยบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาตามแนวทาง 
70:20:10 เรยีนรูด้้วยตนเองและจากการปฏิบตังิาน ร้อยละ 70, 
เรียนรู้จากผู้อ่ืนและการสอนงาน ร้อยละ 20 และเรียนรู้ 
จากการฝึกอบรม ร้อยละ 10 จากความเชื่อที่ว่าการพัฒนา
บคุลากรผ่านประสบการณ์จริงจากการลงมอืท�าจะช่วยให้เกดิ 
การเรียนรู ้ และสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรม 
ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างแท้จริง

ผลการพัฒนาพนักงานของกลุ่มมิตรผล

จากแนวทางการพัฒนาพนักงานของกลุ่มมิตรผลที่มุ่งให้ความส�าคัญกับการเรียนรู้ของพนักงานด้วยแนวทาง 70:20:10 เพ่ือ
ยกระดับการเรียนรู้และก้าวสู่ Digital Transformation ท�าให้ในปี 2562 นี้ กลุ่มมิตรผลมีผลการพัฒนาพนักงาน ดังนี้

1. การพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการสร้างประสบการณ์จริงจากการลงมือปฏิบัติ (70%) ได้แก่

พัฒนาผ่านโครงการพัฒนาทางธุรกิจ 

ใน	Mitr	Phol	Transformational	Leadership	Program	2019 

(MTLP	1,	MTLP	2,	MTLP	3)

พัฒนาผ่านโครงการ	Constructionism	Empowerment	 

Mitr	Phol	Learning	Camp	ตามแนวทางกระบวนการ

สร้างสรรค์ทางปัญญาท่ีมุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านการคิดและ 

ลงมือทำาในลักษณะ	Project	Based	Learning	(PBL)

มีโครงการ

47 โครงการ

มีโครงการ

39 โครงการ

จัดอบรม

6 รุ่น

มูลค่าผลตอบแทน
คาดการณ์

11.5 ล้านบาท

มูลค่าผลตอบแทนคาดการณ์

ที่จะได้รับภายใน	2	ปี	

เท่ากับ	372 ล้านบาท

มีผู้เข้าร่วม

176 คน
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Mitr Phol Transformational
Leadership Program 1 (MTLP 1)          

Mitr Phol Transformational
Leadership Program 2 (MTLP 2)     

1. มคีวามสามารถในการตีโจทย์ความต้องการ
ลูกค้าอย่างลึกซึ้ง ออกแบบพัฒนาต้นแบบ 
แก้ไขได้อย่างรวดเร็ว สามารถน�าความคิด
สร้างสรรค์และไอเดียมาปรบัใช้ได้อย่างเป็น
ระบบ

2. มีความเข้าใจวิธีการสร้างแรงบันดาลใจให้
ตัวเองเข้าใจขีดความสามารถของตัวเอง 
รู ้จักพัฒนาทักษะที่ขาดอยู ่ เสมอ และ 
สร้างจุดหมายให้ตนเอง

1. มีความรู ้ความสามารถในด ้านการคิด 
เชิงกลยุทธ์ การด�าเนินธุรกิจ การวิเคราะห์ 
ความต้องการของลกูค้า การพัฒนาต้นแบบ
และทดสอบเพ่ือสร้างกรณีศึกษาทางธุรกิจ 
และน� ามาปรับ ใช ้ ในการด� า เนิ นงาน 
และพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ

2. เ พ่ิมขีดความสามารถด ้านภาวะผู ้ น� า 
ระดับกลางและสามารถใช ้ศักยภาพ 
ความเป็นผู้น�าในการบริหารจัดการทีมงาน 
เพ่ือให้ทีมงานสามารถปฏิบัติงานบรรลุ 
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. สามารถจัดการความขัดแย้ง พร้อมควบคุม
สถานการณ์กดดันในทีมได้ดีขึ้น

4. สามารถเตรียมความพร้อมส�าหรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

5. มคีวามเข้าใจในกลยุทธ์และการด�าเนนิธุรกจิ
ของกลุ่มมิตรผลตั้งแต่จุดเริ่มต้น การขยาย 
การสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ และสามารถ
ปฏบิตังิานเพ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการ 
ของธุรกิจได้

3. สามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าและ
การตัดสินใจสร ้างความรับผิดชอบต่อ 
ผลกระทบระหว่างการท�างาน และให้ 
ความส�าคัญกับหาทางออกให้ปัญหา

4. น�าความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากหลักสูตร 
MTLP 2 มาปรับใช้ในการจัดท�าโครงการที่
สนับสนุนนโยบายกลยุทธ์ในการด�าเนิน
ธุรกิจของกลุ่มมิตรผล

โครงการที่นำาเสนอ

20 โครงการ

มูลค่าผลตอบแทนคาดการณ์จากโครงการ 

92 ล้านบาท

ผู้เข้าร่วม

3 รุ่น 90 คน 2.96%

โครงการที่นำาเสนอ

14 โครงการ

มูลค่าผลตอบแทนคาดการณ์จากโครงการ 

241 ล้านบาท

ผู้เข้าร่วม

2 รุ่น 62 คน 8.03%

ผลที่ได้รับ
จากการจัด
หลักสูตร

ผลที่ได้รับ
จากการจัด
หลักสูตร
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Mitr Phol Transformational
Leadership Program 3 (MTLP 3)     

1. มีความรู ้ความสามารถในด ้านการคิด 
เชิงกลยุทธ์ การบริหารธุรกิจ การวิเคราะห์ 
ความต้องการของลกูค้า การพัฒนาต้นแบบ
และทดสอบเพ่ือสร้างกรณีศึกษาทางธุรกิจ
การจดัการองค์กรและทรพัยากรต่างๆ เพ่ือ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้ 
เกิดขึ้นแก่องค์กร

2. มีความสามารถด้านภาวะผู ้น�าระดับสูง 
สามารถใช ้ศักยภาพความเป ็นผู ้น�าใน 
การบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. พัฒนาทักษะด้านการส่ือสาร การสร้าง 
ความสัมพันธ์ การเข้าสังคม และการสร้าง
แรงบันดาลใจให้กับพนักงานในองค์กรได้

4. น�าความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากหลักสูตร 
MTLP 3 มาปรับใช้ในการออกแบบจัดท�า
โครงการที่สนับสนุนนโยบายกลยุทธ์ใน 
การด�าเนินธุรกิจของกลุ่มมิตรผล

2. การพัฒนาการเรียนรู้จากผู้อื่น (20%)

ในปีนี้ได้มีการพัฒนาทักษะการโค้ชให้กับผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนาที่ส�าคัญ ดังนี้

การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง	 ระดับกลาง	 

และการจัด	 Executive	 One	 on	 One	

Coaching	ให้กับผู้บริหารเป็นรายบุคคล

การพัฒนาทักษะและการลงมือโค้ชจริงกับ 

ผู้ใตบ้งัคับบัญชาผ่าน	Mitr	Phol	Coaching 

Certification	 Program	 ในผู้บริหาร 

ระดับกลางและหัวหน้างาน

การจัดงาน	 Leader	 Builds	 Leaders:	

“Coach”	 กับการสร้างผู้นำา	 เพื่อทราบถึง

เทคนิคการ	“Coach”	ที่สามารถนำาไปสร้าง

สมาชิกในทีมใหเ้ปน็ผู้นำาอย่างมปีระสทิธภิาพ

ผลที่ได้รับ
จากการจัด
หลักสูตร

โครงการที่นำาเสนอ

5 โครงการ

มูลค่าผลตอบแทนคาดการณ์จากโครงการ 

39 ล้านบาท

ผู้เข้าร่วม

1 รุ่น 24 คน 13.04%
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3. การพัฒนาการเรียนรู้ภายในห้องเรียน/การฝึกอบรม (10%)

ร้อยละ 10 ของการพัฒนาด้วยการเรียนรู้ภายในห้องเรียนหรือการฝึกอบรมของพนักงานกลุ่มมิตรผลนั้นได้ให้ความส�าคัญ 
กับวิธีการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับพนักงานที่มีพื้นฐานที่แตกต่างกัน รวมทั้งการน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้
เกดิการเรยีนรูไ้ด้อย่างแท้จรงิ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้

การเรียนรู้แบบ	 Blended	 Learning	 ที่

ผสมผสานระหว่างการพัฒนาความรู้ใน

เชิงทฤษฎีและการปฏิบัติผ่านการใช้	 Case	

Based	Learning	Coaching	by	Executive	

การถ่ายทอดประสบการณ์	 การเรียนรู้จาก 

การศึกษาดูงานภายนอกท่ีเป็นตัวอย่างที่ดี	 

รวมท้ังการสร้างทกัษะ	สนับสนนุ	และผลกัดนั 

ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง	เป็นต้น

การนำาเอาระบบดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนา

และเรียนรู้ของพนักงานมากย่ิงข้ึน	 เช่น	

Learning	Passport	สำาหรับพนักงานใหม่

ผ่านระบบ	Mitr	Phol	Competency	Lane	

ในโครงการ	Mitr	 Phol	 Together	 ริเร่ิม

ใช้	 QR	Code	 ในการพัฒนาฝึกอบรม	 ทั้ง

เอกสารสัมมนา	 แบบสำารวจ	 แบบประเมิน	

เอกสารรายงาน	ฯลฯ

มุ่งเน้นการพัฒนาบทบาทของผู้บริหารใน

การพัฒนาบุคลากรผ่านการใช้วิทยากร

ภายใน	การเป็นโค้ช/ที่ปรึกษาโครงการ	 และ

การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้บริหาร

ระดับสูง	ฯลฯ

การวัดผลการเรียนรู้อย่างจริงจัง	รายงานผล 

ทั้งภาพรวมและรายบุคคลผ่านเคร่ืองมือ 

ต่างๆ	 เช่น	 การสรุปผลการเรียนรู้เป็น 

รายบุคคล	(Individual	Learning	Report)	

ในระบบ	Yammer

การพัฒนาทักษะความ เ ป็นผู้ นำ าจาก

การพัฒนาภายในตนเองตามแนวทาง	 

Mindfulness	 Organization	 เพื่อสร้าง

ความสุขในองค์กรและทีมงาน

การบริหารงบประมาณการพัฒนาและ 

ฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ
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ซึ่งจากการปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาข้างต้น ท�าให้หลักสูตรมีความหลากหลายและน่าสนใจ และได้รับผลตอบรับที่ดีจาก 
ผู้เข้าสัมมนา รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงที่เข้ารับฟังการน�าเสนอสรุปโครงการจากผู้เข้าสัมมนา

โดยในปี 2562 กลุ่มมติรผลให้ความส�าคญักบัการพัฒนาพนกังานทกุระดบั โดยมข้ีอมลูจ�านวนชัว่โมงการฝึกอบรมพนกังาน ดงันี้

จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานกลุ่มมิตรผล (404-1)

เฉลี่ยของพนักงานทั้งหมด*

ชั่วโมง/คน/ปี

ชั่วโมง/คน/ปี

ชั่วโมง/คน/ปี

ชั่วโมง/คน/ปี

ชั่วโมง/คน/ปี

ชั่วโมง/คน/ปี

ชั่วโมง/คน/ปี

ชั่วโมง/คน/ปี

พนักงานชาย*

ผู้บริหารระดับกลาง*

พนักงานหญิง*

หัวหน้าพนักงาน*

20.63

34.55

23.02

19.58

35.70

12.64

23.77

28.83
ผู้บริหารระดับสูง*

เจ้าหน้าที่*

หมายเหตุ : * หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2561-31 ต.ค. 2562

พนักงานระดับปฏิบัติการ*
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มมิตรผลจะประเมินใน 2 มิติ ดังนี้

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

กลุ่มมิตรผลมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานต้ังแต่ระดับพนักงานจนถึงผู้บริหารระดับสูง โดยได้น�าระบบ PMS  
(Performance Management System) เข้ามาใช้ในการด�าเนินการ เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการท�างานของพนักงาน อีกท้ังยัง 
ช่วยให้ทราบถึงระดับความสามารถของพนักงาน และแนวทางการบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ ซ่ึงระบบ PMS เป็นกระบวนการ 
ท่ีมุ่งเน้นการท�างานให้ส�าเร็จตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ โดยมีการเช่ือมโยงเป้าหมายองค์กรลงมาสู่หน่วยงานและระดับพนักงาน  
รวมท้ังมีการพัฒนาความสามารถ การสอนงาน การให้ค�าแนะน�ากับพนักงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้  

ส�าหรับการก�าหนดตัวชี้วัดเพ่ือประเมิน (KPIs) ของ 
รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร 
ในแต่ละปีนั้นจะมีการก�าหนดตัวชี้ วัดเ พ่ือประเมินผล 
การด�าเนินการในระยะยาว ซึ่งจะเป็นการก�าหนดตัวชี้วัด 
เป้าหมายแผนปฏิบัติงาน และงบประมาณที่สอดคล้องกัน 
ในระยะเวลา 3 ปี และจะมีการปรับเป้าหมายทุกปีหมุนเวียน 
(Rolling KPIs) เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ 

โดยในปี 2562 รองประธานกรรมการบริษัทและประธาน
กรรมการบริหารได้รับการประเมินผลด�าเนินงานผ่าน 
เปา้หมายก�าไรทีเ่ปน็มลูคา่เพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ (Economic 
Value Added: EVA) และก�าไรก่อนหักภาษี (Earnings  
Before Taxes: EBT)  

ส�าหรับในธุรกิจน้�าตาลประเทศไทย ธุรกิจพลังงาน และ
ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ นอกจากใช้ก�าไรที่เป็นมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐศาสตร์ (Economic Value Added: EVA) ยังใช้ 
ตั วชี้ วั ด เ พ่ิมเ ติมที่ ค� านวณจากผลต่างระหว่างอัตรา 
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Asset: ROA) และ
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินลงทุนเพ่ือการด�าเนินงานของ
บริษัท (Return on Invested Capital: ROIC) 

ในขณะเดียวกันธุรกิจปุ๋ย ธุรกิจน้�าตาลในอาเซียน ธุรกิจ
น้�าตาลในออสเตรเลีย และธุรกิจน้�าตาลในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนใช้ตัวชี้วัดการประเมินจากอัตราผลตอบแทน 
ผลก�าไรก่อนหักภาษี (Earnings Before Taxes: EBT) เป็น 
ตัวชี้วัดในเรื่องผลประกอบการของธุรกิจ ทั้งนี้การประเมิน 
ความส�าเร็จในการด�าเนินกลยุทธ์ของธุรกิจ รวมถึงการด�าเนินงาน 
ตามแผนจะสอดคล้องกับเรื่องการเติบโตของธุรกิจ และ 
ความรับผิดชอบต่อด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม    
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ส�าหรบัพนกังานเกษยีณอายุ ทางบรษิัทไดเ้ตรยีมความพรอ้ม
ก่อนพนักงานจะเกษียณอายุในการพัฒนาความรู้ทางด้าน
การเงิน โดยมีจัดอบรมวางแผนการเงินก่อนการเกษียณอายุ 
เพ่ือการใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมีสุข รวมทั้งบริษัทได้มี
เงินชดเชยตามกฎหมายให้กับพนักงานที่เกษียณอายุ และ 
มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานหลังเกษียณอายุ
ต่อเนื่องอีก 2 ปี นับจากวันที่เกษียณ

นอกจากน้ีกลุ่มมิตรผลยังได้มีโครงการหรือกิจกรรมพิเศษต่างๆ 
เพ่ือช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดีย่ิงขึ้น โดย 
ในปนีี้ไดจ้ดักิจกรรม Wellness Day ซึง่เปน็รปูแบบการพูดคยุ
แลกเปลีย่นประสบการณก์บัวิทยากรตา่งๆ ทีท่างบรษิัทไดเ้ชญิ
มาเพื่อสร้างความสุขแบบสมดุลทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน 
รวมทั้งแนวทางการใช้ชีวิตเพ่ือให้พนักงานมีสุขภาพดี 
ผา่นการดแูลตัวเองทัง้ภายในและภายนอก นอกจากนัน้ยังไดม้ ี
การจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือให้พนักงานได้ผ่อนคลายหลังเลิกงาน 
และสร้างเสริมสุขภาพท่ีดีผ่านกิจกรรม เช่น ซุมบ้าแดนซ์  (Zumba 
Dance) การเต้นที่ใช้การเคล่ือนไหวร่างกายแบบแอโรบิก
สไตล์ละตนิ และกจิกรรมไพล็อกซิง่แดนส ์(Piloxing Dance) 
เป็นการเต้นผสมผสานระหว่างพีลาทีสและการต่อยมวย 
เข้าไว้ด้วยกัน

การดูแลพนักงาน

สวัสดิการของพนักงาน (401-2)

กลุ่มมิตรผลมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานทุกคน 
เพ่ือให้เกิดความสมดุลในการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตส่วนตัว 
บริษัทได้ด�าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน 
ในสถานประกอบการ ซ่ึงมีพนักงานท่ีเป็นตัวแทนมาจากการเลือกต้ัง 
ท�าหน้าท่ีเป็นส่ือกลางในการถ่ายทอดความต้องการด้านสวัสดิการ 
ของพนักงานให้บริษัทได้รับทราบ รวมท้ังท�าหน้าท่ีร่วมให้ข้อเสนอแนะ 
ตรวจสอบดูแลการจัดสวัสดิการของบริษัท ซึ่งมีการจัดสรร
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมจากสวัสดิการพ้ืนฐาน 
ตามกฎหมายก�าหนดให้แก่พนักงานทุกคนอย่างไม่เลือกปฏิบัติ 
โดยพนักงานจะได้รับสวัสดิการ เช่น 

การประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ

การช่วยเหลือ 
ค่าตรวจรักษาพยาบาล

ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล 
ในโรงพยาบาลชั้นนำา

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล	
เพื่อความปลอดภัย 
ในการปฏิบัติงาน

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

การรักษา 
ด้านทันตกรรม

ส่วนลดร้านอาหารต่างๆ

สวัสดิการกู้ยืมเงิน

ทุนการศึกษาบุตร

กิจกรรม Wellness Day ชวนพนักง�นเพ้นท์ถุงผ้�ไว้ใช้

พนักง�นมีคว�มสุข และได้ผ่อนคล�ยหลังเลิกง�นด้วยก�รออกกำ�ลังก�ย
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ทางด้านโรงงานเน้นการสร้างความสุขในสถานที่ท�างานด้วย
การใช้เครื่องมือความสุข 8 ประการ ประกอบด้วย การเป็น 
ผูม้สุีขภาพด ี(Happy Body) การเปน็ผูร้กัการเรยีนรูแ้ละเปน็
มืออาชีพในงานของตนเอง (Happy Brain) การเป็นผู้ที่รัก 
และดูแลครอบครัวตนเองได้ (Happy Family) การเป็น 
ผูท้ีม่นี้�าใจชว่ยเหลือผูอ้ืน่ (Happy Heart) การเปน็ผูใ้ชเ้งนิเปน็ 
(Happy Money) การเป็นผู้ที่สามารถจัดการกับอารมณ์ 
ของตนเอง (Happy Relax) การเป็นผู้ที่รัก ดูแลองค์กรและ
สังคมของตนเอง (Happy Society) และการเปน็ผูม้คุีณธรรม
และความกตัญญู (Happy Soul) เป็นแนวคิดที่ช่วยส่งเสริม 
ความสุขท้ังทางกายและจิตใจให้พนักงาน เช่น การสร้างรายได้เสริม 
ให้พนักงานผ่านกิจกรรมปลูกผักสวนครัว กิจกรรมสร้าง 
ความสัมพันธ์อันดีต่อพนักงานด้วยการจัดกิจกรรมใส่บาตร 
ท�าบญุในวันเกดิ การจดักจิกรรมวันครอบครวั กจิกรรมวันเดก็ 
เป็นต้น โดยกลุ่มมิตรผลนั้นจะมีการทบทวนกิจกรรมและ
สวัสดิการส�าหรับพนักงานเป็นประจ�า เพ่ือที่จะสามารถ
ดูแลพนักงานได้เป็นอย่างดี และตรงกับความต้องการของ
พนักงานสูงสุด

มอบของขวัญวันเกิดให้พนักง�น

กิจกรรมทำ�บุญใส่บ�ตรในวันเกิด

จากผลการประเมินความผูกพันขององค์กร 71% ซึ่งต่�ากว่าเป้าหมายการสร้างความผูกพันที่ตั้งไว้เพียงเล็กน้อย บริษัทได้น�า
ผลดงักล่าวมาวิเคราะห ์และจดัใหม้กีารสนทนาแบบกลุ่มขึน้เพ่ือหาสาเหตทุีแ่ทจ้รงิ รวมทัง้ความคดิเหน็ของพนกังานทีเ่พ่ิมเติม 
จดัท�าแผนด�าเนนิงานท่ีจะชว่ยเพ่ิมความผูกพันของพนกังานใหม้ากย่ิงขึน้ และติดตามผลการด�าเนนิงานอย่างสม่�าเสมอ เพราะ 
ความผูกพันของพนักงานเป็นปัจจัยส�าคัญหนึ่งที่จะท�าให้พนักงานสามารถท�างานอยู่ร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุข และ 
อยู่กับองค์กรในระยะยาว ยิ่งไปกว่านั้นหากพนักงานขององค์กรมีความผูกพันต่อองค์กรมากเท่าใด โอกาสที่พนักงานท�างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งส่งผลต่อการบรรลุความส�าเร็จขององค์กร

ความผูกพันขององค์กร
ปี

2559* 2560** 2561** 2562**

พนักงานกลุ่มมิตรผลที่มีความผูกพันขององค์กร 68% 74% 77% 71%

พนักงานเพศชายที่มีความผูกพันขององค์กร 73% 77% 79% 73%

พนักงานหญิงที่มีความผูกพันขององค์กร 55% 75% 72% 64%

พนักงานที่เข้าร่วมการประเมินความผูกพันขององค์กร 93% 97% 97% 99%

พนักงานเพศชายของกลุ่มมิตรผลท่ีเข้าร่วมการประเมินความผูกพันขององค์กร 93% 99% 91% 75%

พนักงานเพศหญิงของกลุ่มมิตรผลท่ีเข้าร่วมการประเมินความผูกพันขององค์กร 92% 95% 89% 25%

หมายเหตุ : * หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค.-31 ธ.ค. ของปีนั้นๆ
 ** หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. ของปีก่อนหน้า-31 ต.ค. ของปีนั้นๆ

เป้าหมายความผูกพัน 
ของพนักงานที่มีต่อองค์กร

78%

ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร

บรษิัทเชือ่ว่าเมือ่พนกังานมคีวามพึงพอใจในงานทีท่�า พึงพอใจในสทิธิสวัสดกิารที่ไดร้บัอย่างเหมาะสม การไดร้บัค�ายกย่องชมเชย 
ตลอดจนมีความสมดุลในเร่ืองงานและชีวิตหลังเลิกงาน จะช่วยให้พนักงานมีความพึงพอใจต่อองค์กร และสร้างความผูกพันของพนักงาน 
ต่อองค์กร ซึ่งจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน บริษัทจึงได้ด�าเนินการส�ารวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 
เป็นประจ�าทุกปี นอกจากนี้บริษัทได้น�าผลจากการส�ารวจมาวิเคราะห์เพ่ือหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน และ 
จัดท�าแผนงานเพื่อยกระดับความผูกพันระดับองค์กรให้เพิ่มขึ้น ซึ่งผลการประเมินความผูกพันขององค์กร มีดังนี้
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กลุ่มมติรผลได้ให้ความส�าคญัและก�าหนดให้การปฏิบตัติามหลักสิทธิมนษุยชนเป็นส่วนหนึง่ของจรรยาบรรณมติรผล ตลอดจน
จรรยาบรรณคู่ค้ามิตรผล เพราะการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนเป็นหนึ่งในพ้ืนฐานของการด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และ 
ช่วยให้ธุรกจิเตบิโตอย่างย่ังยนื ทัง้นีก้ลุ่มมติรผลได้ก�าหนดนโยบายด้านสิทธิมนษุยชนขึน้อย่างเป็นรปูธรรม เพ่ือแสดงออกถงึ 
ความมุง่มัน่ในการบรหิารจดัการด้านสทิธิมนษุยชนตลอดทัง้ห่วงโซ่คณุค่า อนัสอดคล้องต่อปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนษุยชน 
(Universal Declaration of Human Rights: UDHR) หลักการชี้แนะเร่ืองสิทธิมนุษยชนส�าหรับธุรกิจแห่งสหประชาชาติ  
(United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) รวมทั้งหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานใน 
การท�างานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization’s Declaration on Fundamental 
Principles and Rights at Work) รวมถึงข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC)  
ซึ่งกลุ่มมิตรผลได้ร่วมเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน

ดูนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนได้ที่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

บริษัทได้น�ากระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD) ตามหลักการชี้แนะ
เรื่องสิทธิมนุษยชนส�าหรับธุรกิจแห่งสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: 
UNGP)  มาเป็นกรอบในการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน โดยด�าเนินการครอบคลุมทุกกิจกรรมทางธุรกิจในประเทศไทย 
และทกุพ้ืนที่ในประเทศท่ีบริษัทมพ้ืีนท่ีปฏิบติัการ เพ่ือป้องกนัและหลกีเลีย่งการละเมดิสทิธิมนษุยชนทัง้ในส่วนของการบคุลากร
กลุ่มมิตรผล คู่ค้า (ชาวไร่ ผู้รับเหมา ลูกค้า) และผู้ร่วมธุรกิจ โดยมีขั้นตอนบริหารจัดการ ดังนี้

กระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
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ความเสี่ยงที่สำาคัญ ตัวอย่างมาตรการควบคุมในปัจจุบัน

1. แรงงาน

1) ความปลอดภัยและสุขภาพ 
ของผู้ปฏิบัติงาน

1.1 มีนโยบายความปลอดภัยและมาตรฐานการปฏิบัติงานเครื่องมือ อุปกรณ์
1.2 มีการก�าหนดกฎพิทักษ์ชีวิตตามความเสี่ยงของแต่ละกลุ่มธุรกิจ และการตรวจประเมิน 

ด้านความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร
1.3 มีการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการท�างาน และการท�างานในพื้นที่เสี่ยง  

ให้แก่ พนักงาน ชาวไร่ และผู้รับเหมา
1.4 มีการจัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้กับพนักงานและผู้รับเหมา

2) ความชัดเจนในเงื่อนไขของ
การจ้างแรงงานในห่วงโซ่
อุปทาน

2.1 มีคู่มือการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลและแรงงานจ้างเหมา
2.2 มีการลงนามเพื่อรับทราบเนื้อหาในคู่มือจรรยาบรรณของพนักงานและคู่ค้า

3) การน�าบุตรหลานเข้ามา 
ในพื้นที่ปฏิบัติงาน

3.1 มีระบบควบคุมและตรวจสอบการเข้า-ออกพื้นที่โรงงานของกลุ่มธุรกิจน้�าตาล พลังงาน 
และวัสดุทดแทนไม้

3.2 มีการจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กในกลุ่มธุรกิจน้�าตาล

2. ชุมชนและสังคม

1) ความปลอดภัยและ 
วิถีการด�ารงชีวิตของคน 
ในชุมชน

1.1 กระบวนการส�ารวจพื้นที่ชุมชน
1.2 กระบวนการรับข้อร้องเรียนที่ชัดเจนและน�ามาหารือร่วมกับชุมชนและหน่วยงานราชการ 

ผ่านกระบวนการไตรภาคี/เครือข่ายธรรมาภิบาล
1.3 มีหน่วยงาน “พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” ที่รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลและร่วมพัฒนาชุนชน

2) การบริหารจัดการน้�าใช ้
ในการด�าเนินธุรกิจ

2.1 ระบบบ�าบัดน้�าทิ้งตามกฎหมายและการท�ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
2.2 โครงการ Zero Discharge โดยมีการน�าน้�าที่ผ่านการบ�าบัดกลับมาใช้ในด้านเกษตรกรรมของ

กลุ่มมิตรผล

3) การจัดการของเสีย  
และมลภาวะ

3.1 การเฝ้าระวังและติดตามควบคุมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมผ่านตัวชี้วัดที่ส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อม 
3.2 การตรวจวัดค่ามลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่�าเสมอ
3.3 นโยบายจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน (Sustainable Procurement Policy)
3.4 การจ้างคู่ค้าที่ได้รับการอนุญาตน�าวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงานเพื่อน�าไปก�าจัด 

ตามประเภทที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมก�าหนดและขึ้นทะเบียนแล้วเท่านั้น

3. ผู้บริโภค

สุขภาพและความปลอดภัย 
ของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์น้�าตาล

1. ดูแล ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารตามมาตรฐานสากล ได้แก่ มาตรฐานระบบ
การบริหารจัดการคุณภาพ (ISO 9001:2015)/มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของ
อาหาร (ISO 22000)/หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารและการจัดการด้านการควบคุม
กระบวนการผลิต (GMP) ตลอดกระบวนการผลิตและขนส่ง

2. ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการบรรจุอัตโนมัติเพื่อลดการสัมผัสของคน
3. มีการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า/ผู้บริโภค
4. มีกระบวนการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าและผู้บริโภคโดยมีหน่วยงานที่ท�าหน้าที่รับผิดชอบ

โดยตรง
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1.	การต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก

นอกจากการด�าเนนิงานด้านสิทธิเดก็ในองค์กรแล้ว กลุม่มติรผล 
ยังผลักดันให้คู่ค้าท้ังหมดในประเทศไทยและต่างประเทศ   
ได้ตระหนักถึงสิทธิเด็ก โดยได้ท�าความเข้าใจและสร้าง 
ความตระหนกัให้กบัชาวไร่อ้อยถงึการต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก 
และการบังคับใช้แรงงานผิดกฎหมายทุกประเภท ด้วย 
การสื่อสารตลอดห่วงโซ่อุปทานผ่านการผสานความร่วมมือ
สมาคมชาวไร่อ้อย สหกรณ์ชาวไร่อ้อย และผูร้บัเหมารายใหญ่ 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในเรื่องการใช้แรงงานเด็กและ
แรงงานผิดกฎหมาย และช่วยป้องกันไม่ให้เกิด และสามารถ
แก้ไขได้ทนัท่วงทเีมือ่เกดิเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อก�าหนด 
รวมทั้งยังมีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้อง 

นอกจากนั้นยังได้มีการก�าหนดแผนงานเพ่ือป้องกันการเกิด
ป ัญหาการใช ้แรงงานเด็กและการบังคับใช ้แรงงาน 
ผิดกฎหมายในอุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลในระยะยาว  
ด้วยการเร่งพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน 
การด�าเนนิงานให้มากข้ึน ควบคูไ่ปกบัการน�าเครือ่งมอืเครือ่งจกัร 
สมัยใหม่ทางการเกษตรมาใช้ในทุกข้ันตอนการปลูกอ้อย  
เพ่ือให้เกษตรกรได้ผลผลิตทีเ่พ่ิมข้ึนอย่างเป็นรปูธรรม 

2.	การสนับสนุนการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่

กลุม่มติรผลสนบัสนนุการเล้ียงบตุรด้วยนมแม่ โดยได้จดัพ้ืนที่
อย่างเหมาะสมส�าหรบัพนกังานหลังคลอดทียั่งต้องให้นมบตุรนัน้ 
สามารถปั๊มนมในช่วงระหว่างการท�างานได้  

กลุ่มมิตรผลต่อต้�นก�รใช้แรงง�นเด็ก

ให้ก�รสนับสนุนก�รเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ จัดมุมนมแม่ให้ในห้องพย�บ�ล

และในปีนีก้ลุม่มติรผลได้เข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนษุยชน จดัโดยกรมคุม้ครองสทิธิและเสรภีาพ กระทรวง
ยุติธรรม เพ่ือร่วมส่งเสรมิและสนบัสนนุการด�าเนนิงานด้านสทิธิมนษุยชนในประเทศไทย และเป็นจดุเริม่ต้นส�าคญัของการพัฒนา
งานด้านสิทธิมนษุยชนของกลุ่มมติรผลอกีด้วย

นอกจากนัน้แล้วยงัได้ให้ความส�าคญัด้านสิทธิเด็กตามหลักปรชัญาการด�าเนนิงานของกลุ่มมติรผล “ร่วมอยู่ ร่วมเจรญิ” โดยบรษิัท
ได้บรูณาการด้านสิทธิเด็กให้อยู่ในแนวทางปฏิบัติการด�าเนนิงานทางธุรกจิ และสอดคล้องหลกัปฏิบตัทิางธุรกจิ (Children’s Rights 
and Business Principles: CRBP) ต้ังแต่ปี 2559 จนถงึปัจจบุนัผ่านการด�าเนนิงานการสนบัสนนุด้านสทิธิเดก็(408-1) ดงันี้

3.	การกำาหนดพื้นที่ปลอดภัยสำาหรับเด็ก

กลุ่มมิตรผลมีความห่วงใยและใส่ใจต่อบุตรหลานชาวไร่อ้อย
และบุตรหลานผู้รับเหมา เพ่ือการป้องกันอันตรายที่อาจจะ
เกิดกับบุตรหลานที่เดินทางมากับชาวไร่อ้อยหรือผู้รับเหมา 
กลุ่มมิตรผลจึงมีห้องพักหน้าบริเวณโรงงานน�้าตาลส�าหรับ
เป็นเขตปลอดภัยส�าหรับเด็ก ซึ่งจะช่วยคุ้มครองเด็กจาก
อบุติัเหตุในบรเิวณพ้ืนทีเ่ส่ียง เช่น เส้นทางเดนิรถหน้าบรเิวณ
โรงงาน หรือพื้นที่อื่นๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย

ห้องพักและโถงที่พักบริเวณหน้�โรงง�นน้ำ�ต�ลสำ�หรับเป็นเขตปลอดภัยสำ�หรับเด็ก
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4.	การพัฒนาบุตรหลานพนักงาน	

กลุ่มมติรผลให้ความส�าคญักบัการพัฒนาเดก็ด้วยการส่งเสรมิ 
การศึกษาบุตรหลานพนักงานท่ีมีผลการเรียนดี ต้ังแต่ 
ระดับประถมศึกษาถึงระดับปริญญาตรี ด้วยการให้ทุน
แต ่ละป ี ซึ่ งคิดจากร ้อยละ 10 ของจ�านวนพนักงาน 
ในปัจจบุนั โดยการให้ทนุการศกึษาบตุรหลานของพนกังานนัน้ 
แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้

- ทุนการศึกษาระดับชั้น ป.1-ป.6    
- ทุนการศึกษาระดับชั้น ม.1-ม.6    
- ทุนการศึกษาระดับชั้น ปวส.    
- ทุนการศึกษาระดับชั้นอนุปริญญาตรี-ปวส. 
- ทุนการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี   

มอบทุนก�รศึกษ�ให้บุตรหล�นพนักง�นที่เรียนดีในระดับต่ำ�กว่�ปริญญ�ตรี

มอบทุนก�รศึกษ�ให้บุตรหล�นพนักง�นที่เรียนดีในระดับปริญญ�ตรี

นอกจากนี้บริษัทยังสนับสนุนการเรียนรู้ และให้ความส�าคัญ
กับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับบุตรหลานของ
พนักงาน โดยได้จัดกิจกรรม English Camp เป็นเวลา  
2 วัน ผ่านกิจกรรมเล่น เรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมทักษะภาษาอังกฤษ 
และใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์ 
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5.	การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสำาหรับ

เด็กและเยาวชน

กลุ่มมิตรผลเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในประเทศไทย โดยร่วมขับเคล่ือนกับภาครัฐและ 
ภาคเอกชนในโครงการต่างๆ เช่น โครงการ Connext ED, 
โครงการ Partnership School และโครงการทวิภาคี เพ่ือ
บรูณาการการศกึษาไทยให้เดก็และเยาวชนได้มโีอกาสเข้าถึง
การศึกษาที่ดี พัฒนาทักษะความรู้ของเด็กและเยาวชนไทย 
มุง่หวงัในการสร้างคณุค่า สร้างอนาคตทีย่ั่งยนื ให้กบัเดก็และ
เยาวชนของประเทศ นอกจากนี้กลุ ่มมิตรผลยังได ้มี 
การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะในทุกพ้ืนที่รอบโรงงาน เช่น  
การพฒันาทักษะศิลปะผ่านโครงการ Art Camp, การพัฒนา
ทักษะกีฬาผ่านโครงการ Football Clinic

6.	การดูแลสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมเพื่อ

สร้างสภาพแวดล้อมทีด่ใีนการเติบโตของเดก็

เพราะการดูแลส่ิงแวดล้อมเป็นเร่ืองท่ีทางกลุ่มมิตรผลให้
ความส�าคญั เราจงึมกีารบรหิารจดัการส่ิงแวดล้อม ตลอดทัง้
การดูแลสภาพแวดล้อมที่ดีเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน 
มีความปลอดภัย และเหมาะสมกับการเติบโตของเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่

กลุ่มมิตรผลร่วมพัฒน�เด็กและเย�วชน ให้เข้�ถึงก�รศึกษ�ไทย

ดูรายละเอียดโครงการ	Connext	ED	เพิ่มเติมได้ที่

ดูรายละเอียดโครงการทวิภาคีเพิ่มเติมได้ที่

ดูรายละเอียดโครงการ	Partnership	School	เพิ่มเติมได้ที่

ดูรายละเอียดโครงการ	Art	Camp	เพิ่มเติมได้ที่

ดูรายละเอียดโครงการ	Football	Clinic	เพิ่มเติมได้ที่

ดูรายละเอียดการบริหารจัดการน้ำาเพิ่มเติมได้ที่

ดูรายละเอียดการบริหารจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพิ่มเติมได้ที่

ดูรายละเอียดการบริหารจัดการพลังงาน

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มเติมได้ที่

ดูรายละเอียดการจัดการคุณภาพอากาศเพิ่มเติมได้ที่
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ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย
แ ล ะ สุ ข อ น า มั ย



กลุ่มมติรผลให้ความส�าคญัในเรือ่งความมัน่คง ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานเป็นหัวใจ 
ในการด�าเนินธุรกิจ เพราะเล็งเห็นความส�าคัญของพนักงาน 
ผูร้บัเหมา และผูม้ส่ีวนได้เสียทีเ่กีย่วข้อง พร้อมทัง้มุง่หวังให้ 
อบุตัเิหตุเป็นศนูย์ เพ่ือไม่ให้เกดิการสูญเสียต่อพนกังาน ผูรั้บเหมา 
ผูม้ส่ีวนได้เสียทีเ่กีย่วข้อง และการด�าเนนิธุรกจิได้อย่างต่อเนือ่ง  
จึงได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนา ปรับปรุง และยกระดับสมรรถนะ 
ด้านความมัน่คง ความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อม 
ในการท�างานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือก้าวสู่การเป็น 
องค์กรชั้นน�าระดับโลก (World Class Organization) โดย
ผู ้บริหารระดับสูงมีเจตนารมณ์ในการสร้างวัฒนธรรม 
ด ้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สภาพแวดล้อมในการท�างานทัว่ทัง้องค์กร และถอืปฏิบติัตาม
อย่างเคร่งครัด

กลุ่มมิตรผลมีการติดตามผลการด�าเนินงานด้านความมั่นคง 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน 
การท�างาน พร้อมทบทวนแนวทางการบริหารจัดการโดย 
ฝ่ายบริหารอย่างสม�่าเสมอในการประชุมทุกเดือน รวมทั้ง 
การประเมนิความเส่ียงของการด�าเนนิงาน โดยจะมกีระบวนการ 
ในการบ่งชี้ความเป็นอันตราย การประเมินความเส่ียง  
และการสอบสวนอุบัติการณ์ เพ่ือระบุประเด็นประเมิน 
ความเส่ียง (Risk) และโอกาส (Opportunity) ครอบคลุม
กระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรม และพ้ืนท่ีที่เกี่ยวข้องกับ 
การท�างาน เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ตลอดจน
กิจกรรมในการด�าเนินการของผู้รับเหมาท่ีมีนัยส�าคัญต่อ
หน ่วยงาน พิจารณาครอบคลุมถึงสถานการณ์ปกติ 
สถานการณ์ไม่ปกติ และสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงก�าหนด
แผนควบคุมและลดความเส่ียงนั้นๆ เพ่ือให้อยู่ในระดับที่
ยอมรบัได้ในทกุระดบัความเส่ียงท่ีมนียัส�าคญั รวมถงึความเสีย่ง 
ทีเ่กดิการเปล่ียนแปลง โดยก�าหนดฝ่ายความปลอดภัย อาชวีอนามยั 
และสิง่แวดล้อมของแต่ละพ้ืนทีเ่ป็นผูร้บัผดิชอบในการด�าเนนิงาน
แผนงานด้านความปลอดภัยในการท�างาน และตดิตามแผนงาน 

การด�าเนินงานด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน

ดูรายละเอียดนโยบายด้านความมั่นคง	ความปลอดภัย

อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมได้ที่

ดงักล่าวเป็นระยะ รวมทัง้ส�ารวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัย 
ในการท�างาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่อาจ
จะเกิดขึ้น (403-2) หากพนักงานหรือผู ้บังคับบัญชาพบว่า 
กิจกรรมหรืองานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัตินั้นมีความเส่ียง 
หรืออาจก่อให้เกิดอันตราย การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต 
พนกังานหรอืผูบ้งัคบับญัชามสิีทธิปฏิเสธการปฏิบติังานและ/หรอื
ส่ังหยุดการกระท�านั้นได้ทันทีโดยไม่ถือเป็นการกระท�าผิด 
ในการปฏิบัติงาน และต้องแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบทันที  
เพ่ือด�าเนนิการแก้ไข พัฒนาระบบการบริหารจดัการความมัน่คง 
ความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
กลุม่มติรผลต่อไป ส�าหรบักรณหีากเกดิอบุตัเิหตจุะมีขั้นตอน 
การสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงที่ท�าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น 
รายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาในแต่ละพ้ืนที ่และรายงานข้อมลูให้
ฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมส่วนกลาง 
ได้รบัทราบ จากนัน้จะมกีารสอบสวนหาสาเหตุการเกดิอบัุติเหตุ 
ท�าแผนงาน และติดตามผลการด�าเนินงาน เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดอุบัติเหตุซ�้า

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทได้
ก�าหนดนโยบายด้านความมัน่คง ความปลอดภัย อาชวีอนามยั 
และสิ่งแวดล้อม (Security, Safety, Occupational Health 
and Environment: SSHE) โดยน�ามาใช้ในการบรหิารจดัการ
ทั่วทั้งภายในและภายนอกองค์กร บริษัทมีการจัดต้ัง 
ฝ่ายความปลอดภัย อาชวีอนามยั และส่ิงแวดล้อม โดยมทีมีงานทัง้ 
ส่วนกลางและส่วนโรงงานในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้การบริหาร
งานด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สภาพแวดล้อมในการท�างานเป็นไปได้อย่างครอบคลุมและ  
มปีระสิทธิภาพ ด้วยการก�าหนดเป้าหมายแผนการด�าเนนิงาน
ร่วมกันของแต่ละบริษัทในกลุ่มมิตรผล และสอดคล้องกับ
ระบบการบริหารจดัการความมัน่คง ความปลอดภัย อาชวีอนามยั 
และสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 
และ OHSAS 18001:2007 เป็นต้น โดยได้ท�าการส่ือสาร 
ถ่ายทอดไปยงัผูม้ส่ีวนได้เสยีครอบคลมุทกุกลุม่ตัง้แต่ผูบ้รหิาร
พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน (403-1)
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กลุ่มมิตรผลจัดให้มีแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลที่
ได้มาตรฐานและการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
ประจ�าที่ห้องพยาบาลของแต่ละพ้ืนที่ตามกฎหมายก�าหนด 
เพ่ือให้ค�าแนะน�า ปรกึษา ตรวจรกัษา และบรกิารตลอดระยะ 
เวลาปฏิบติังานของพนกังานและผูร้บัเหมา รวมถงึมกีารจดัต้ัง 
คลินิกความปลอดภัยเพ่ือให้มีระบบการดูแลพนักงานและ 
ผูร้บัเหมาทีป่ระสบอนัตรายจากการท�างานที่ได้รบัผลกระทบ
ทางสขุภาพ สร้างระบบการป้องกนั ส่งเสรมิสุขภาพในเบือ้งต้น 
และมกีารให้ค�าปรกึษาพร้อมส่งเสรมิการดแูลสขุภาพอนามยั 
รวมทัง้การเฝ้าระวังการเจบ็ป่วยหรือโรคจากการท�างาน โดย
มแีนวทางการจดักจิกรรมประชาสัมพันธ์การให้บรกิารคลนิกิ
ความปลอดภัย (403-3)

ที่ผ่านมากลุ ่มมิตรผลมีการด�าเนินการภายใต้กรอบของ
กฎหมายอย่างเคร่งครัด มีคณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน อนัประกอบด้วย 
ตัวแทนจากพนักงานและตัวแทนขององค ์กร โดยม ี
การประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ซึ่งมีการรายงานและ 
เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการท�างาน
และมาตรฐานความปลอดภัยในการท�างานต่อบริษัท เพ่ือ 
ความปลอดภัยในการท�างานของพนักงาน ผู้รับเหมา และ
บุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการใน
สถานประกอบกิจการ (403-4)

สถิติด้านความมั่นคง	ความปลอดภัย	 
อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

กลุ่มมติรผลด�าเนนิการตัง้เป้าหมายอตัราการบาดเจบ็ขัน้หยดุงาน 
และเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติอุบัติการณ์ต่างๆ ของพนักงาน 
และผูร้บัเหมาเป็นประจ�าทกุเดอืนจากหน่วยงานความปลอดภัย 
และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สภาพแวดล้อมในการท�างาน (403-9) หลังจากรวบรวมข้อมูล 
จะด�าเนนิการรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงแต่ละกลุ่มธุรกิจ 
เพ่ือทราบผลการด�าเนินงานเทียบกับเป้าหมายดังกล่าว 
พิจารณาและสั่งการในการแก้ไขป้องกันการเกิดข้ึนซ�้า

ส�าหรับผลสถิติยังพบว่า อัตราการบาดเจ็บถึงข้ันหยุดงาน 
ของพนักงานและผู้รับเหมายังเกินเป้าหมายที่บริษัทต้ังไว้  
ทัง้นีบ้รษิัทได้ด�าเนนิการสอบสวนหาสาเหตขุองอบุตัเิหตุทีแ่ท้จรงิ 
เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกดิเหตุการณ์ซ�า้ อกีทัง้ยงัได้มกีารทบทวนปรบัปรงุ 
แก้ไขขั้นตอนการท�างาน รวมถึงการทบทวนผลการประเมิน 
ความเส่ียงให้เข้มข้นมากยิง่ขึน้ และเพ่ิมความส�าคัญในการใช้
นโยบายด้านความมัน่คง ความปลอดภัย อาชวีอนามยั และส่ิงแวดล้อม 
อย่างเข้มงวด ตลอดจนจดักจิกรรมเพ่ือสร้างความตระหนกัและ
วัฒนธรรมให้กบัพนกังานและผูร้บัเหมาของบรษิัท เพ่ือให้มัน่ใจ
ว่าจะไม่มีอุบัติเหตุจากการท�างานเกิดข้ึนกับพนักงานและ 
ผูร้บัเหมาในอนาคต

การควบคุมการป้องกันและการลดความสูญเสีย	
ด้านความมั่นคง	ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

ผลจากการด�าเนินงานในปี 2562 พบว่าเกิดอุบัติเหต ุ
ขัน้เสียชวิีต 1 ราย และยังคงมอีตัราการบาดเจบ็ อตัราวันสูญเสีย 
และอัตราวันขาดงาน กลุ่มมิตรผลจึงให้ความส�าคัญกับ 
การสร้างความตระหนกัให้กบัพนกังานและผูร้บัเหมาเพ่ือสร้าง 
ความรู ้ความเข้าใจเรือ่งความปลอดภัยในการท�างาน จงึก�าหนด 
เป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์ โดยมีการก�าหนดกฎพิทักษ์ชีวิต 
(Life Saving Rules) (403-7)(403-9) ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนได้
ยึดถือและปฏิบัติตาม เพื่อสร้างความปลอดภัยในการท�างาน 
และถือเป็นมาตรการสร้างความตระหนักรู ้เพ่ือป้องกัน 
การเกดิอบุติัเหตุร้ายแรงทีท่�าให้เสียชวิีต หรอืทรพัย์สนิเสียหาย 
ซึ่งปีนี้ ได้มีการน�ากฎพิทักษ์ชีวิตมาใช้ครอบคลุมทุกธุรกิจ 
ของกลุ่มมิตรผล

นอกจากนั้นแล้วกลุ่มมิตรผลยังมีแนวทางปฏิบัติมาตรฐาน 
ความปลอดภัยต่างๆ ผนวกเป็นแนวทางในการด�าเนินงาน 
เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการท�างาน
เพื่อความปลอดภัยสูงสุดอีกด้วย 

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (403-9)

(Lost-Time Injury Frequency Rate: LTIFR) 

หมายเหตุ : ข้อมูลสถิติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท�างานติดตามเพิ่มเติมได้ที่หน้า 112-113 (ภาคผนวก)

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับกฎพิทักษ์ชีวิตเพิ่มเติมได้ที่

จำานวนการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน	(คน)

พนักงาน 

25
ผู้รับเหมา 

10
อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน
(คน/1,000,000	ชั่วโมงการทำางาน)

พนักงาน 

1.18
ผู้รับเหมา 

0.62

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

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

พนักงาน 

0.6
ผู้รับเหมา 

0.6
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ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กลุ ่มมิตรผลริ เ ร่ิมและผลักดันการสร ้ าง วัฒนธรรม 
ความปลอดภัยในการท�างานให้เกิดข้ึนทั่วทั้งองค์กร เพ่ือลด
ความเสี่ยงที่อาจน�าไปสู่การสูญเสียต่อชีวิตและการบาดเจ็บ  
อันเนื่องมาจากท�างานของท้ังพนักงานและผู้รับเหมา บริษัท
มุง่มัน่พัฒนาความรูค้วามสามารถ และปลกูฝังวฒันธรรมทีด่ี

การส่งเสริมจิตส�านึกด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (403-5) (403-6)

ก�รฝึกซ้อมดับเพลิงภ�ยในโรงง�นเพื่อเตรียมคว�มพร้อมห�กเกิดอัคคีภัย ก�รอบรมคว�มรู้เรื่องคว�มปลอดภัยให้กับพนักง�น

ด้านความมัน่คง ความปลอดภัย อาชวีอนามยั และส่ิงแวดล้อม 
สร้างการมีส่วนร่วมรบัผดิชอบของพนกังานทกุคน ชมุชน และ 
ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการให้ค�าปรึกษาแก่พนักงานและ 
ตัวแทนพนักงาน
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สั ง ค ม แ ล ะ
ชุ ม ช น



เพราะเราเชือ่ว่าความส�าเรจ็ของธรุกจิไม่สามารถเกดิขึน้ด้วยการท�างานเพียงล�าพัง การเตบิโตทีย่ัง่ยนืของกลุม่มติรผลเกดิข้ึนได้
จากการร่วมมอืกนัของทกุภาคส่วนตามแนวทาง “ร่วมอยู ่ร่วมเจรญิ” โดยกลุ่มมิตรผลเล็งเห็นความส�าคัญของชุมชนเพราะเป็น 
กลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสียทีส่�าคญั โดยได้ดแูลชมุชนอย่างใกล้ชดิเสมอมา ทัง้ด้านมติิเศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยมกีารด�าเนนิ
โครงการพัฒนาชมุชนอย่างย่ังยืน โครงการเพ่ือสังคม ตลอดทัง้การด�าเนนิกิจการเพ่ือสังคม เพ่ือยกระดบัให้สังคมและชมุชนพัฒนา
คณุภาพชวิีตของชมุชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างมัน่คงและย่ังยนื

โครงการพฒันาชมุชนอยา่งย่ังยนื

6 ปีทีผ่่านมา กลุ่มมติรผลด�าเนนิโครงการพัฒนาชมุชนอย่าง
ย่ังยนื โดยมทีมีพัฒนาชมุชนของแต่ละโรงงานเป็นผูร้บัผดิชอบ
การด�าเนนิงานร่วมกบัองค์กรและภาคเีครอืข่ายการพัฒนาใน
พ้ืนที ่เพ่ือให้การด�าเนนิงานเป็นไปตามวัตถปุระสงค์และเป้าหมาย 
ทีก่�าหนดไว้ ซึง่มกีารพัฒนา 3 ด้านเป็นส�าคญั ประกอบด้วย 
ด้านการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน ด้านการพัฒนาระบบ
เกษตรชุมชนและอาหารปลอดภัย ด้านการจัดการชุมชน 
อย่างยัง่ยืน

ประเภทของการสนับสนุน

การบริจาคในรูปสิ่งของ

งบประมาณ	

ค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารจัดการ

เวลา

17.1 ล้านบาท

53.1 ล้านบาท

15.4 ล้านบาท

1.6 ล้านบาท

ส�าหรบัรอบปีทีผ่่านมากลุ่มมติรผลได้มกีารสนบัสนนุสังคมและชมุชน ซึง่มรีายละเอียด ดังนี้

ด้านการจัดการ
ชุมชนอย่างยั่งยืน

ด้านการพัฒนา
ระบบเกษตรชุมชน 

และอาหารปลอดภัย

ด้านการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจ

ชุมชน

ชุมชน
เข้มแข็ง

และยั่งยืน
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ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Balancing	Between	
Purpose	&	Profit

ชุมชน
พัฒนาองค์ความรู้และ 

ทำาธุรกิจร่วมกันอย่างเป็นธรรม
เติมเต็มช่องว่างระหว่าง ชุมชน 

ผู้ผลิต กับผู้บริโภค

ชาวไร่อ้อย
ต่อยอดศักยภาพของกลุ่มมิตรผล	 
เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์จากอ้อย

สร้างคุณค่าและความยั่งยืน
ให้กับอาชีพชาวไร่อ้อย

นำาไปส่งเสริม	 
การจ้างงานในชุมชน	 
หรือพัฒนาชุมชนต่อไป

ถูกนำามาใช ้
ดำาเนินธุรกิจต่อไป

กิจการเพื่อสังคม

“บรษิัท มติรชืน่ใจ จ�ากดั” เป็นอีกหนึง่ธุรกจิทีเ่กดิขึน้จากความต้ังใจของกลุ่มมติรผลในการช่วยให้เกษตรกรหรอืชมุชนมอีาชพี  
มรีายได้ทีม่ัน่คง สามารถด�าเนนิกจิการต่างๆ ได้ด้วยตนเองอย่างยัง่ยืน โดยด�าเนนิธุรกจิด้วยการค�านงึถงึการช่วยเหลือสังคม 
ผลตอบแทนทางธุรกจิ และการน�าก�าไรกลับสู่สังคมภายใต้ชือ่แบรนด์ “ชืน่ใจ บาย มติรผล” ซึง่นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุชนแล้ว 
ยังได้ขยายขอบเขตธุรกิจไปสู่การพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล ได้แก่ เครื่องส�าอางจากน�้าตาลธรรมชาติอีกด้วย โดยม ี
เป้าหมายสู่การเป็นวิสาหกจิเพ่ือสังคม (Social Enterprise) อย่างเตม็รปูแบบภายในปี 2565  

เพิ่มจำานวน

กำาไร

70 30กำาไร
ร้อยละ กำาไร

ร้อยละ

ผลการดำาเนินการสรรหาและคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย	เพื่อพัฒนาเป็นตำาบลต้นแบบ

ทั้ง	25 ตำาบลเครือข่าย

มีศูนย์เรียนรู้ตำาบล

อย่างน้อยตำาบลละ 1 แห่ง 

เกษตรกรร้อยละ 30  
ของครัวเรือนเกษตรกรชาวไร่อ้อย 

ในตำาบลพึ่งพาตนเองได้

มีครัวเรือนต้นแบบเกษตรกร 

ผสมผสานอย่างน้อยร้อยละ 10  
ของจำานวนครัวเรือนในตำาบล

เป้าหมายภายในปี	2564

ปี 2561 ปี 2562
มีหมู่บ้านที่เข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้น

1,620 ครัวเรือน  338 หมู่บ้าน
21 25
ตำาบล ตำาบล

เป็น

มีครัวเรือนอาสาพอเพียงและครัวเรือนทำาตามพ่อ	 
เข้าร่วมโครงการกว่า

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
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ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โครงการเพ่ือสงัคม 

กลุ่มมติรผลได้จดัต้ังฝ่ายชมุชนสัมพันธ์เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อนัดี 
กบัชมุชนผ่านช่องทางต่างๆ โดยให้ชมุชนมส่ีวนร่วมกบับรษิัท 
ด้วยการท�าสานเสวนา การประชมุไตรภาคร่ีวมกบัชมุชน จดัท�า
ส�ารวจ และวิเคราะห์ชุมชนรอบโรงงานเป็นประจ�าทุกปี  
เพ่ือรบัทราบถงึข้อมลูของชมุชน ความต้องการ ความคาดหวัง 
ของชุมชน รวมทั้งรับฟังผลกระทบของธุรกิจที่มีต่อชุมชน  
มีการท�าวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม Environmental  
Impact Assessment (EIA) และทกุโรงงานมกีระบวนการร้องทกุข์ 
ของชมุชนท้องถิน่อย่างเป็นทางการอีกด้วย โดยภายหลังจาก 
ที่ได้ข้อมลูความต้องการความคาดหวงัของชมุชนมานัน้ บรษิัท
จะน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ จัดท�าแผนงานด�าเนินงานเพ่ือตอบ
สนองความต้องการและความคาดหวังของชุมชน รวมทั้ง 
หาแนวทางในการลดผลกระทบของธุรกจิทีอ่าจจะมต่ีอชมุชน 
เพ่ือให้ธุรกจิและชมุชนเตบิโตอยูร่่วมกนัด้วยความยัง่ยืน 

ในปี 2562 กลุ่มมิตรผลมีชุมชนเข้าร่วมท�าการส�ารวจ 
ความคาดหวงัร้อยละ 52.60 โดยน�าผลการส�ารวจความคาดหวัง 
ของชุมชนมาวิเคราะห์และด�าเนินงานเพ่ือจัดท�าโครงการ 
เพ่ือสังคม ซึ่งจากผลส�ารวจพบว่า ชุมชนมีความต้องการ  
3 อนัดบัแรก คอื การสร้างรายได้และอาชพี การสนับสนุน 
ด้านการกีฬาและสุขภาพ และการสนับสนุนด้านการศึกษา  
หรือการสร้างโอกาสให้กบับตุรหลานตามล�าดับ  โดยกลุ่มมติรผล 
มกีารด�าเนนิงานโครงการต่างๆ ทีช่่วยสนบัสนนุด้านรายได้และ
อาชีพ ด ้านการกีฬาและสุขภาพ และด้านการศึกษา 
หรือสร้างโอกาสให้กับบุตรหลานผ่านโครงการต่างๆ เช่น 
โครงการตลาดนัดสีเขียว โครงการมิตรผลคัพ โครงการ 
ค่ายศิลปะมิตรผล โครงการ 6 เส้นทางความดี มิตรอาสา  
RUN FOR YOU 2019 โครงการสานอนาคตการศึกษา  
CONNEXT ED โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนากลุ่มมิตรผล 
(Partnership School Project) โครงการทวิภาคกีลุม่มติรผล

ก�รสอบม�ตรฐ�นวิช�ชีพแบบเยอรมัน ส�ข�พืชศ�สตร์ โครงก�รทวิภ�คีกลุ่มมิตรผลกลุ่มมิตรผลและเครือข่�ยพันธมิตรที่ร่วมกันขับเคลื่อน
โครงก�รส�นอน�คตก�รศึกษ� CONNEXT ED  

โครงก�ร “ค่�ยศิลปะมิตรผล” ประจำ�ปี 2562 ผู้บริห�ร พนักง�น และชุมชนร่วมโครงก�ร 6 เส้นท�งคว�มดี  
มิตรอ�ส� RUN FOR YOU 2019  

นักเรียนโรงเรียนบ้�นหนองไผ่ภ�ยใต้โครงก�รโรงเรียนร่วมพัฒน� 
Partnership School 

ผู้บริห�รอุทย�นมิตรก�ฬสินธุ์ร่วมถ่�ยภ�พกับกองเชียร์ที่ชนะเลิศของมิตรผลคัพผักสดปลอดส�รสินค้�คู่ตล�ดสีเขียว
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เพราะน�า้ถอืเป็นทรพัยากรธรรมชาติทีม่คีวามส�าคญัอย่างย่ิงต่อการด�าเนนิธุรกิจ ซึง่ในปัจจบุนัความผนัผวนของสภาพภูมอิากาศ
ท�าให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล เกิดปัญหาการขาดแคลนน�้าในหลายพ้ืนที่ ซึ่งส่งผลต่อปริมาณน�้าที่ใช้ในการท�าเกษตรกรรมและ
กระบวนการผลิต และอาจจะกระทบต่อการแย่งน�า้ระหว่างธุรกจิและชมุชน กลุ่มมติรผลจงึให้ความส�าคญัอย่างย่ิงในการบรหิาร
จดัการน�า้ และได้มกีารตัง้คณะกรรมการจดัการน�า้เพ่ือติดตามสถานการณ์ และบรหิารการใช้น�า้อย่างมปีระสิทธิภาพ มกีารประเมนิ
ความเสีย่งด้านการขาดแคลนน�า้ทัง้ด้านปรมิาณและคุณภาพในทกุพ้ืนทีท่ีบ่รษิัทมกีารด�าเนนิธุรกจิทกุปี โดยใช้แผนทีค่วามเส่ียง
ด้านน�้า Aqueduct Water Risk Atlas ซึ่งจัดท�าโดยองค์กร World Resources Institute และข้อมูลสถานการณ์น�้า 
จากกรมชลประทาน พร้อมทัง้ตดิตามการเปลีย่นแปลงของกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับน�า้ นอกจากนีบ้รษิัทยังมกีารประสานงานกบั
หน่วยงานภาครฐั เช่น กรมชลประทาน กรมทรพัยากรน�า้บาดาล เป็นต้น และตัวแทนผูม้ส่ีวนได้เสียในพ้ืนทีด่�าเนนิการ เพ่ือหารือ
แนวทางการจดัการน�า้ร่วมกนั ให้เพียงพอกบัความต้องการของชมุชนและความต้องการในการด�าเนนิธุรกจิ (303-1)

การสำารองน้ำาดิบจากน้ำาฝน การประเมินการใช้น้ำาตลอดวัฏจักรชีวิต 

ของผลิตภัณฑ์	(Water	Footprint)	และ

การวิเคราะห์สมดุลน้ำา	

การลดการใช้น้ำา	(Reduce)

การนำาน้ำาที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ำา	(Reuse) การนำาน้ำาที่ใช้แล้วมาปรับปรุงคุณภาพน้ำา 

เพื่อใช้ซ้ำา	(Recycle)

เป้าหมายปี	2564
ลดปริมาณการใช้น้ำาต่อหน่วย 

การผลิตลงร้อยละ

เมื่อเทียบกับปี	2561
15

จากการทบทวนผลการด�าเนนิงานด้านการบรหิารจดัการน�า้ทีผ่่านมา และปัญหาภัยแล้งทีร่นุแรงข้ึน กลุ่มมติรผลต้ังเป้าหมาย 
การลดปริมาณการใช้น�้าโดยมีการด�าเนินโครงการต่างๆ เพ่ือให้การใช้น�้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 
ทีว่างไว้ ดงันี้

เป้าหมายระยะยาว
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นอกจากนี้กลุ่มมิตรผลยังได้ส่งเสริมเรื่องการบริหารจัดการ 
และการใช้น�้าอย่างมีประสิทธิภาพต่อชาวไร่ด้วยเช่นกัน 
เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรต้องอาศัยน�้าเป็นปัจจัยหลัก
เพ่ือการเจรญิเตบิโต โดยเราได้ส่งเสรมิระบบชลประทานใน
พ้ืนทีก่ารเพาะปลูกอ้อยด้วยวธีิการต่างๆ ตัง้แต่การสร้างแหล่งน�า้ 
ไว้ใช้ในการท�าการเกษตรให้แก่ชาวไร่ รวมถงึให้ความรู้ ความเข้าใจ 
กบัชาวไร่ถงึวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น�า้ เช่น การใช้ระบบ
น�า้หยด ระบบน�า้พุ่ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้น�า้ และ
ส่งผลให้ได้ผลผลิตทีด่ขีึน้

ก�รจัดก�รน้ำ�ในไร่อ้อยโดยใช้น้ำ�พุ่ง

ก�รให้น้ำ�ในไร่อ้อยด้วย Center Pivot

ก�รจัดก�รน้ำ�ในไร่อ้อยโดยใช้น้ำ�หยด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	
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บรษิัทยงัให้ความส�าคญัต่อการบริหารจดัการน�า้ท้ิง โดยมกีระบวนการบ�าบดัน�า้ทีม่ปีระสิทธิภาพเพ่ือก�าจดัสิง่ปนเป้ือนออกจากน�า้ทิง้ 
จนกระทัง่คุณภาพน�า้ผ่านเกณฑ์ตามกฎหมายและข้อบงัคบัต่างๆ ทีก่�าหนด ส�าหรบัโรงงานน�า้ตาลมติรภูเวียงมกีารน�าระบบบ�าบัด
แบบปิด (Upflow Anaerobic Sludge Blanket: UASB) เข้ามาใช้ในการบ�าบดัน�า้ทิง้ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และยังน�าแก๊สชวีภาพ
จากระบบบ�าบดัแบบปิดไปใช้เป็นเชือ้เพลงิในการเผาถ่านคาร์บอนแล้วน�าไปใช้ในการดดูซบัค่าสแีทนการใช้เรซิน่ ซึง่ช่วยลดการใช้
น�้าเกลือที่น�ามาใช้ล้างเรซิ่นในกระบวนการผลิต ส�าหรับน�้าที่ผ่านการบ�าบัดแล้วจะถกูน�ามาใช้ในกจิกรรมต่างๆ ภายในโรงงาน  
เช่น การใช้น�้าในไร่บริษัท การรดน�้าต้นไม้ การล้างท�าความสะอาดพื้นที่โรงงาน เป็นต้น (303-2)

สัดส่วนปริมาณการใช้น้ำาจากแหล่งน้ำาต่อรายได้
ของกลุ่มมิตรผล	(ล้านลิตรต่อล้านบาท)
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สัดส่วนปริมาณการใช้น้ำาจากแหล่งน้ำาต่อรายได้ของกลุ่มมิตรผล

0.40

หมายเหตุ : * ข้อมูลปี 2559 หมายถึง ข้อมูลในช่วง 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2559
 ** ข้อมูลปี 2560-2562 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. ของปีก่อนหน้า-31 ต.ค. ของปีนั้น

2559*

0.1698

2560**

0.1563

2561**

0.3688

2562**

0.3592

เป้าหมายปี	2562	 
ลดปริมาณการใช้น้ำาจากแหล่งน้ำา 

ต่อรายได้องค์กร 
จากปี	2561	ลดลงร้อยละ

(0.3504	ล้านลิตรต่อล้านบาท)

5
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จากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีความรุนแรงมากข้ึนส่งผลให้เกิดภัยแล้งและเกิดการขาดแคลนน�้าและวัตถดุบิ 
ที่ใช้ในการผลติ ซึง่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิธุรกจิของบริษัท กลุ่มมิตรผลมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย 
การก้าวสู่เศรษฐกจิหมนุเวียน ต่อยอดธุรกจิน�า้ตาลสู่ธุรกจิพลังงานทดแทน ช่วยลดการใช้พลังงานจากฟอสซลิ เพ่ือบรรเทาปัญหา
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ และยงัมส่ีวนในการตอบสนองต่อความต้องการพลังงานทดแทนให้กบัประเทศไทย โดยจ�าหน่าย
ไฟฟ้าชวีมวลให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

บริษัทส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้วยการบริหารจัดการพลังงานที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 50001 
และตามกฎหมายก�าหนด มกีารจดัตัง้คณะกรรมการอนรุกัษ์พลังงานเพ่ือด�าเนนิงานให้บรรลุตามเป้าหมายทีว่างไว้ และมกีารรายงาน 
สมรรถนะระบบการจดัการพลงังานต่อผูบ้รหิารอย่างต่อเนือ่ง 

กลุ่มมิตรผลมีการด�าเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานต่างๆ ของบริษัท โดยควบคุมและปรับปรุงกระบวนการผลิต  
เพ่ือลดการสญูเสยีพลังงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลงังาน รวมทัง้การพัฒนาพลังงานทางเลือกเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

โครงการอนุรักษ์พลังงาน 
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กร (305-5)

โครงการและการดำาเนินการอนุรักษ์พลังงาน

นอกจากโครงการข้างต้นจะช่วยลดการใช้พลังงานแล้ว ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีเ่กดิจากการใช้พลงังานเชือ้เพลงิ 
ไฟฟ้า และไอน�า้อกีด้วย ท้ังนีบ้รษิัทยงัมโีครงการบรหิารจดัการน�า้ซึ่งช่วยลดปริมาณน�้าเสียที่เข้าสู่ระบบบ�าบัด ส่งผลให้ช่วยลด 
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากระบบบ�าบดัน�า้เสียสู่ส่ิงแวดล้อม รวมทัง้ได้มกีารด�าเนนิงานธุรกจิพลงังานทางเลือก โครงการโซลาร์รฟูทอ็ป 
(Solar Rooftop) และโครงการโซลาร์ฟาร์มลอยน�้า (Floating Solar Farm) และโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ 
ตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER)

โครงการอนุรักษ์พลังงาน

29 โครงการ

ในปี	2562

ลดการใช้พลังงาน

137 ล้านเมกะจูล

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

684,000
Tonnes C02e

ลดค่าใช้จ่าย

28 ล้านบาท

ปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ ์

เช่น	 ปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์

ของหม้อป่ันและหม้อเค่ียว	 เพื่อลด 

การใช้ไฟฟ้า	 หุ้มฉนวนหม้อต้มและท่อไอน้ำา	

เพื่อลดการสูญเสียพลังงาน	เป็นต้น

ปรับปรุงประสทิธภิาพกระบวนการผลิต 
เช่น	 ควบคุมการผลิตให้มีเสถียรภาพ	

ลดการหยุดของกระบวนการผลิต	ซึ่ง

ช่วยลดการใช้พลังงานในช่วงเร่ิมต้น

กระบวนการ	ปรับปรุงกระบวนการผลิต

น้ำาตาลใหเ้หมาะสม	เพือ่ลดการใช้ไฟฟา้

และไอน้ำา	เป็นต้น
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โครงก�รโซล�ร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) ที่โรงง�นเอท�นอลมิตรผล ภูเขียว

โครงก�รโซล�ร์ฟ�ร์มลอยน้ำ� (Floating Solar Farm) ที่บริษัท ร�ชสีม� กรีน เอ็นเนอร์ยี จำ�กัด

โครงการโซลาร์รูฟท็อป	(305-5)

เป็นการติดตัง้แผงโซลาร์เซลล์ขนาด 989 กโิลวัตต์ บนหลงัคา
อาคารบ่อเกบ็โมลาสทีโ่รงงานเอทานอลมติรผล ภูเขียว โดย
สามารถผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคได้
มากกว่า 1.4 ล้านหน่วยต่อปี ช่วยลดการใช้น�า้มนัจากฟอสซลิ 
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึง่นอกจากจะเป็นการใช้พ้ืนที่ 
อย่างคุม้ค่าแล้ว ยงัช่วยให้ชมุชนได้มแีหล่งพลังงานสะอาดไว้ใช้
อย่างมัน่คงในระยะยาว

เทียบเท่ากับการลดการใช้น้ำามัน
จากฟอสซิลได้มากกว่า

120 ตันต่อปี

โครงการโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำา	(305-5)

เป็นการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบแผงโซลาร์ผลติไฟฟ้าบนบ่อน�า้ ซึง่เป็นการใช้ประโยชน์พ้ืนทีจ่ากบ่อน�า้ดบิทีม่อียู่ภายในโรงงานให้เกดิ
ประโยชน์สูงสุด และยังช่วยลดอตัราการระเหยของน�า้ในบ่อ โดยมกี�าลังการผลิตไฟฟ้า 997 กโิลวัตต์ ซึง่ในปี 2562 สามารถ 
ผลติไฟฟ้าได้ 1.4 ล้านหน่วยต่อปี

เทียบเท่ากับการลดการใช้น้ำามัน
จากฟอสซิลได้มากกว่า

120 ตันต่อปี

ลดการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกได้กว่า	

700 Tonnes CO2e / ปี

ลดการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกได้กว่า	 

700 Tonnes CO2e / ปี
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นบัตัง้แต่ปี 2558 ถงึปัจจบุนั กลุ่มมติรผลได้รบัการรบัรองการลดก๊าซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศไทย ภายใต้ 
โครงการลดก๊าซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: 
T-VER) ทีจ่ดัท�าโดยองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) หรอื อบก. จ�านวน 4 โครงการ ประกอบด้วย

กลุ่มมิตรผลได้ส่งเสริมการสร้างสังคมคาร์บอนต�่า รวมถึงส่งเสริมการท�า Carbon Neutral ด้วยการขายคาร์บอนเครดิต 
ให้กบัหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนทีส่นใจจะชดเชยคาร์บอน (Carbon Offset) เพ่ือท�าให้การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
เท่ากับศูนย์เป็นจ�านวน 327,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ถือว่าเป็นกลไกส�าคัญที่กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
ในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ตลอดจนสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยปัจจุบัน 
กลุ่มมิตรผลมีปริมาณคาร์บอนเครดิตท่ีได้รับการรับรองโดย อบก. รวม 930,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ และอยู่ระหว่าง 
การขอข้ึนทะเบยีนอกีจ�านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลเบตง และโครงการโรงไฟฟ้ามติรผล ไบโอ-เพาเวอร์ 
(ภูหลวง) ทัง้นี ้คาดการณ์ว่าคาร์บอนเครดติได้รบัการรบัรองปี 2563 จะมปีระมาณ 800,000 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า 

“กลุ่มมิตรผลมีโครงการรับซื้ออ้อยสดจากเกษตรกรและรณรงค ์
ให้ชาวไร่อ้อยไม่เผาอ้อย ซึง่เป็นโครงการทีด่ช่ีวยลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม รวมถงึช่วยลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก  
 
ทางองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน )  
เล็งเหน็ว่ากลุ่มมติรผลมกีารท�าโครงการต่างๆ ได้ดีในฐานะผูน้�า และ 
มุง่หวังให้กลุ่มมติรผล ได้มกีารเปิดเผยเป้าหมายในการลดปรมิาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ในระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว” 

โครงการผลิตพลังงานชีวมวล
โดยมิตรผล	ไบโอ-เพาเวอร์	

(ด่านช้าง)	(ส่วนท่ี	2)	

โครงการผลิตพลังงานชีวมวล
โดยพาเนล	พลัส	
ไบโอ-เพาเวอร์	

โครงการผลิตพลังงานความร้อน 
จากชีวมวลขนาด	133.6	MW	
โดยมิตรผล	ไบโอ-เพาเวอร์	

ภูเขียว	(ส่วนที่	2)	

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล
พลังงานร่วมขนาด	45	MW	
โดยมิตรผล	ไบโอ-เพาเวอร์	 

(กุฉินารายณ์)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	

ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์   
รองผู้อำ�นวยก�รองค์ก�รบริห�รจัดก�ร

ก๊�ซเรือนกระจก (องค์ก�รมห�ชน )

Carbon	Credit

930,000
Tonnes CO2
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จากแผนการบริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ และด�าเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ให้สัดส่วนการใช้พลังงานภายในองค์กรต่อรายได้กลุ่มมติรผลและสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกขอบเขตที ่1 และขอบเขตที ่2 
ต่อรายได้กลุ่มมิตรผลในปี 2562 เป็นดังนี้ 

สัดส่วนการใช้พลังงานภายในองค์กรต่อรายได้กลุ่มมิตรผล	
(ล้านเมกะจูลต่อล้านบาท)

2559* 2560* 2561* 2562**
0

0.20

0.40

0.60

1.00

0.8267

0.5554

0.8364
0.8725

หมายเหตุ : * หมายถึง ข้อมูลในช่วง 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2559
 ** หมายถึง ข้อมูลในช่วง 1 พ.ย. ของปีก่อนหน้า-31 ต.ค. ของปีนั้นๆ

สัดส่วนการใช้พลังงานภายในองค์กรต่อรายได้กลุ่มมิตรผล	

เป้าหมายปี	2562
ลดปริมาณการใช้พลังงาน 

ภายในองค์กรต่อรายได้องค์กร	 
จากปี	2561	ร้อยละ

(0.8085	ล้านเมกะจูล 
ต่อล้านบาท)

3.33

ปี

โรงไฟฟ้�ภูเขียว

0.80
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นอกจากกลุ่มมิตรผลจะใส่ใจในการจัดการพลังงานและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กรแล้ว กลุ่มมิตรผล 
ยังให้ความส�าคัญกับการดูแลส่ิงแวดล้อมภายนอกองค์กรที่เกี่ยวเนื่องจากการด�าเนินธุรกิจอีกด้วย เช่น การรณรงค์การตัด 
อ้อยสด และโครงการพัฒนาโซลาร์เซลล์กับเครื่องสูบน�้า 

สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่	1	และ	2	ต่อรายได้กลุ่มมิตรผล	
(Tonnes	CO2e	/	ล้านบาท)

2559* 2560* 2561* 2562**
ปี0

10

40

30

20

50

หมายเหตุ : * หมายถึง ข้อมูลในช่วง 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2559
 ** หมายถึง ข้อมูลในช่วง 1 พ.ย. ของปีก่อนหน้า-31 ต.ค. ของปีนั้นๆ

- การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ขอบเขตที่ 1) ในปี 2561 และปี 2562 ลดลงจากปี 2559 และปี 2560 เนื่องจากการลดปริมาณการใช้พลังงานจาก 
 เชื้อเพลิงใช้แล้วหมดไป และมีการเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
- การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (ขอบเขตที่ 2) ในปี 2561 และปี 2562 ลดลงจากปี 2559 และปี 2560 เนื่องจากมีการเพ่ิมปริมาณการใช ้
 พลังงานชีวมวลที่ผลิตในกลุ่มมิตรผลและพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ ซึ่งช่วยลดปริมาณการซื้อไฟฟ้าจากภายนอก

สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่	1	และ	2	ต่อรายได้กลุ่มมิตรผล

45.4197

35.1502

13.7681
8.1957

48.5517

42.9633

1.5589

	 ขอบเขตที่	1

	 ขอบเขตที่	2

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	

เป้าหมายปี	2562
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	

ขอบเขตที่	1	ต่อรายได้องค์กร	 
จากปี	2561	ร้อยละ

(13.0797	Tonnes	CO2e 
เทียบเท่าต่อล้านบาท)

เป้าหมายปี	2562
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	

ขอบเขตที่	2	ต่อรายได้องค์กร	 
จากปี	2561	ร้อยละ

(1.5070	Tonnes	CO2e 
เทียบเท่าต่อล้านบาท)

5

3.33

1.5109
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ก า ร บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร  

วั ส ดุ ที่  ไ ม่ ใ ช้ แ ล้ ว



ก ลุ่มมิตรผลให้ความส�าคัญกับการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน เพ่ือการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพไม่ให้กระทบต่อชุมชน  
ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายที่ 12 ของเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน ด้วยการน�าหลักการของเศรษฐกิจหมนุเวยีน (Circular Economy) 
มาด�าเนนิธุรกจิ โดยน�าผลพลอยได้จากการผลติเหลือไว้มาสร้างมลูค่า ได้แก่ น�าชานอ้อยมาใช้เป็นเชือ้เพลงิส�าหรบัผลติไฟฟ้าชวีมวล น�ากากน�า้ตาล 
(โมลาส) มาใช้ผลติเอทานอล น�ากากตะกอนหม้อกรองและกากส่า (วีแนส) มาเป็นวัตถดุบิในการผลติปุย๋อนิทรย์ีเพ่ือน�ากลบัไปใช้ในไร่ 
ซึ่งจากการด�าเนินการดังกล่าวส่งผลให้กลุ่มมิตรผลสามารถลดการใช้วัตถุดิบในกระบวนการผลิต ลดปริมาณของเสียที่เหลือทิ้ง 
เป็นการบรหิารจดัการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยังช่วยต่อยอดสร้างธุรกจิใหม่ให้กบัองค์กรได้อกีด้วย 

การลดใชบ้รรจุภัณฑพ์ลาสตกิ และใชบ้รรจุภณัฑ์ 
ทีเ่ป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม
กลุ่มมติรผลมุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนนิธุรกจิโดยเน้นการรกัษาสิง่แวดล้อม พร้อมน�าหลัก 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) มาใช้ในการบรหิารจดัการ
วัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว ท�าให้ลดการใช้วัตถุดิบ และลดปริมาณการส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไปก�าจดัควบคูก่บัการให้ความส�าคญัต่อปัญหาขยะพลาสติก 
ซึ่งเป็นปัญหาที่ส�าคัญที่กระทบต่อระบบนิเวศในปัจจุบัน นอกจากนี้กลุ่มมิตรผลยังมีการลดปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบ 
ใช้ครัง้เดยีวแล้วทิง้ (Single-Use Plastic Packaging) การส่งเสรมิการใช้บรรจภัุณฑ์ย่อยสลายได้ (Compostable Packaging) อกีด้วย

การแปรรปูวสัดุไม่ใช้แลว้มาเป็นผลิตภณัฑ์ 
กลุ่มมติรผลมกีารสร้างความร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอก เพ่ือด�าเนนิงานด้านการบรหิารจดัการวัสดทุี่ไม่ใช้แล้วให้เกดิประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 

โดยในปี 2562 นี ้บรษิัท พาเนล พลสั จ�ากดั หนึง่ในบรษิัทของกลุ่มมติรผล ได้สร้างความร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอกร่วมกันคิดค้นพัฒนา 

ในการเปล่ียนข้ีเถ้าชวีมวลซึง่เป็นของเสียจากกระบวนการผลติมาใช้เป็นส่วนผสมในการผลติซเีมนต์ แปรรปูเป็นอฐิปโูรงงาน น�าไปท�าหมดุเขตแดน 

และอยู่ในระหว่างการศึกษาเพ่ือท�ายางปพ้ืูนทางเดินและลู่ว่ิง นอกจากนีบ้รษิัทยงัมกีารน�าข้ีเถ้าไปท�าสารปรบัปรงุดนิเพ่ือทดลองใช้ในไร่ 

ทีเ่กาะแต้ว จงัหวัดสงขลา จ�านวน 160 ไร่ ซึง่คาดว่าช่วยลดปรมิาณข้ีเถ้าส่งไปก�าจดัได้ถงึ 16,000 ตนั คดิเป็นค่าใช้จ่ายทีล่ดลงประมาณ  

4.9 ล้านบาท 

นอกจากนีบ้รษิัทยงัมโีครงการบรหิารจัดการวัสดุไม่ใช้แล้วต่างๆ เช่น การน�าเศษจากการตัดขอบผลิตภัณฑ์ไม้กลับเข้ากระบวนการผลิต 

เพ่ือลดการใช้วัตถดุบิต้ังต้น โครงการลดปรมิาณของเสียทัว่ไปเพ่ือลดปรมิาณการน�าไปฝังกลบ โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเพ่ือลดปรมิาณ

ของเสยีจากบ้านพักพนกังานในโรงงาน จากการด�าเนนิงานต่างๆ ในปี 2562 ส่งผลให้กลุ่มมติรผลมปีรมิาณการน�าของเสียมาใช้ประโยชน์ ดงันี้ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	

ดูนโยบายด้านบรรจุภัณฑ์

เพิ่มเติมได้ที่	

ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นของกลุ่มมิตรผล	

หมายเหตุ : *  หมายถึง ข้อมูลในช่วง 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2559
 ** หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. ของปีก่อนหน้า-31 ต.ค. ของปีนั้นๆ
 ปี 2561-2562 มีการเก็บข้อมูลของเสียอันตรายและไม่อันตรายทีน่�ากลบัมาใช้ใหม่ และก�าจดัด้วยวธิกีารเผาเพิม่เตมิ และมกีารเกบ็ข้อมลูของเสียไม่อันตราย 
 ที่น�าไปรีไซเคิลและการน�ากลับคืนมาใหม่ (Recovery) เพิ่มเติม
 ปี 2562 มีการเก็บข้อมูลของเสียอันตรายและไม่อันตรายที่จัดเก็บในสถานประกอบการเพิ่มเติม

ถูกกำ�จัดด้วยวิธีอื่นๆ  
และเก็บในสถ�นประกอบก�ร

(ล้�นตัน)

2559* 1.09

2560* 1.34

2561** 0.29

2562** 1.89

ตลอดเวลาทีผ่่านมาบรษิัทมุง่มัน่ทีจ่ะออกแบบและพัฒนาบรรจภัุณฑ์ 
ทีป่ลอดภัย และเป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม ในขณะเดยีวกนัยงัสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภค จงึได้ก�าหนดแนวทางทีจ่ะ 
ลดปรมิาณการใช้พลาสติกในบรรจภัุณฑ์ รวมทัง้มนีโยบายด้านบรรจภัุณฑ์ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการด�าเนนิธุรกิจของกลุม่มติรผล

ถูกนำ�ม�ใช้ประโยชน์
(ล้�นตัน)

0.24

0.14

2.99

3.12

ถูกกำ�จัดด้วยวิธีอื่นๆ  
และเก็บในสถ�นประกอบก�ร

(ล้�นตัน)
ถูกนำ�ม�ใช้ประโยชน์

(ล้�นตัน)
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ก า ร จั ด ก า ร
คุ ณ ภ า พ อ า ก า ศ



กลุ่มมติรผลให้ความส�าคญัในการบริหารจดัการคณุภาพอากาศทีเ่กิดจากการด�าเนนิงานของบรษิัท เนือ่งจากในกระบวนการผลติ
อาจก่อให้เกิดมลสารทางอากาศโดยเฉพาะการฟุ้งกระจายของฝุ่น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพนักงานและชุมชนโดยรอบ ด้วย 
ความตระหนกัถงึผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม บรษิัทจงึมุง่มัน่ในการจดัท�ามาตรการต่างๆ และด�าเนนิโครงการจดัการคณุภาพอากาศ 
ทั้งภายในและบริเวณโดยรอบโรงงาน เพ่ือให้มั่นใจว่าคุณภาพอากาศเป็นไปตามมาตรฐานก�าหนด รวมทั้งได้น�านวัตกรรม  
และเทคโนโลยขีัน้สงูมาพัฒนาระบบควบคมุคณุภาพอากาศของบริษัทให้ดขีึน้อย่างต่อเนือ่ง โดยในปี 2562 บริษัทมมีาตรการ
ควบคมุการปล่อยมลสารออกสู่บรรยากาศและโครงการป้องกนัมลสารทางอากาศ ดงันี้

มาตรการปอ้งกันมลสารทางอากาศของกลุ่มมิตรผล

มีการใช้เชื้อเพลิง	และควบคุมปัจจัยการเผาไหม้

ของหม้อไอน้ำาใหเ้หมาะสม	ช่วยลดปริมาณ	NOx
, 

SOx	และช่วยให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์	

ควบคุมฝุ่ นจากบ ริ เวณจัด เ ก็บชานอ้อย  
โดยวิธีการ ดังนี้
1.	การปลูกต้นสนเพื่อเป็นแนวป้องกันฝุ่น 

จากกองชานอ้อย	

2.	ติดตั้ง	Wind	Break	เพื่อเปลี่ยนทิศทางลม	

3.	ติดตั้ง	Wind	Sock	เพื่อเฝ้าระวังทิศทางลม

4.	 สเปรย์น้ำาโดยใช้เคร่ืองพ่นหมอกน้ำาและ	 

Big	Gun	 พ่นน้ำาในตำาแหน่งหัวสะพานและ

ตาข่ายกันฝุ่น	

5.	อบรมพนักงานให้มีความรู้ในการเฝ้าระวัง

ฝุ่นจากกองชานอ้อย

6.	 ติดต้ังแนวกำาแพงตาข่ายสูงรอบกองชานอ้อย

ควบคุมฝุน่จากกระบวนการผลิตวสัดทุดแทนไม้	 

โดยติดต้ังระบบบำาบัดอากาศด้วยระบบมัลติไซโคลน 

ประสิทธิภาพควบคุมฝุ่นร้อยละ	 80	 และทยอย

นำาระบบที่ ทันสมัยติดตั้งเคร่ืองดักฝุ่นแบบ

ไฟฟ้าสถิต	 (Electrostatic	 Precipitator)	

ประสิทธิภาพควบคุมฝุ่นร้อยละ	99

ติดต้ังสเปรย์ละอองน้ำาปลายปล่องระบายของ

มัลติไซโคลนในกระบวนการผลิตของธุรกิจ 

วัสดุทดแทนไม้

ติ ด ตั้ ง ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม ฝุ่ น ด้ ว ย ห ย ด น้ำ า	 

(Wet	Scrubber)	ทีใ่หป้ระสทิธภิาพควบคุมฝุน่ 

ร้อยละ	 80	 และทยอยนำาระบบควบคุมฝุ่นด้วย

ไฟฟ้าสถิต(Electrostatic	 Precipitator)	 

ท่ีทันสมัยสามารถควบคุมฝุ่นได้ถึงร้อยละ	 99	

เพื่อดักจับฝุ่นจากการเผาไหม้จากการผลิต

ไฟฟ้าชีวมวล

ควบคุมฝุ่นจากสายพานลำาเ ลียงวัตถุดิบ 

ชานอ้อย เข้ า โ รงงานผลิต ไฟฟ้ า ชีวมวล	 

โดยการตรวจสอบจุดร่ัวของฝุ่นในสายพาน 

อย่างสม่ำาเสมอ	 ทำาการติดต้ังท่ีครอบสะพาน 

ลำาเลียงชานออ้ย	และทำาการเคล่ือนย้ายชานออ้ย 

โดยสายพานลำาเลียงแบบเคล่ือนที่	 (Mobile	

Belt)	 และอุปกรณ์ป้องกันการฟุ้งกระจายของ

ชานอ้อยซึ่งปรับระดับความสูงได้
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ก�รควบคุมฝุ่นจ�กบริเวณจัดเก็บช�นอ้อย เช่น สเปรย์น้ำ�เพื่อป้องกันก�รฟุ้งกระจ�ยของช�นอ้อย และติดตั้งที่ครอบสะพ�นลำ�เลียงช�นอ้อย

ก�รอบรมหลักสูตรแบบจำ�ลองคุณภ�พอ�ก�ศ AERMOD

โครงการศึกษาการประเมินผลกระทบ 
ด้านมลภาวะทางด้านอากาศด้วยการใช้แบบจ�าลองทาง
คณิตศาสตร์ AERMOD
บรษิัท พาเนล พลัส จ�ากดั ได้น�าแบบจ�าลองทางคณติศาสตร์ AERMOD มาประยุกต์ใช้เพ่ือประเมนิการแพร่กระจายมลสาร 
ทางอากาศ โดยใช้ข้อมลูทางอตุุนยิมวิทยาและผลตรวจวัดคณุภาพอากาศทีร่ะบายออกจากปล่องมาวิเคราะห์ ซึง่จากการท�าโครงการ
นีท้�าให้บรษิัทสามารถคาดการณ์ความเข้มข้นและรปูแบบการแพร่กระจายของมลสารทางอากาศ รวมทัง้ทราบต�าแหน่งหรอืโอกาส
ทีเ่กดิความเข้มข้นสูงในช่วงเวลาต่างๆ ส่งผลให้บริษัทสามารถวางแผนควบคมุอตัราการระบายมลสารทางปล่อง สามารถจดัท�า
มาตรการป้องกนัและเฝ้าระวังการระบายมลสารทางอากาศในช่วงเวลาทีล่มเปล่ียนทศิทางได้ดีย่ิงขึน้ รวมทั้งสามารถวางแผน 
การท�ามวลชนสัมพันธ์ และการลงพ้ืนทีส่�ารวจผลกระทบแบบเชงิรกุ เพ่ือน�าผลส�ารวจมาควบคมุการปล่อยมลสารจากโรงงาน 
ได้อกีด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	
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คุณภาพการปล่อยสารประกอบไนโตรเจนออกไซด์	(NOx)	
และสารประกอบซัลเฟอร์ออกไซด์	(SOx)

คุณภาพการปล่อยอากาศ
ของกลุ่มมิตรผล	(ppm)

คุณภาพการปล่อยอากาศ
ของกลุ่มมิตรผล	(mg/m3)

มาตรฐานตามกฎหมาย
(ppm)

มาตรฐานตามกฎหมาย
(mg/m3)

คุณภาพฝุ่นละอองรวม
(Total	Suspended	Particulate:	TSP)

จากการด�าเนนิงานต่างๆ ข้างต้นส่งผลให้คณุภาพอากาศของกลุ่มมติรผลดีขึน้ ดงันี้

สารประกอบ 
ไนโตรเจนออกไซด์	(NOx)

สารประกอบ 
ซัลเฟอร์ออกไซด์	(SOx)

53.85

2.55

200

TSP

โรงไฟฟ้าใหม่
21.50 120

TSP

โรงไฟฟ้าเก่า
320

TSP
การผลิตทั่วไป	
ที่มีการเผาไหม้

TSP
การผลิตทั่วไป	
ที่ไม่มีการเผาไหม้

60

30.14

14.10 320

83.34 400
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ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน ข้อมูลด้านบุคลากร

ข้อมูลจำานวนพนักงาน

ข้อมูล หน่วย
2559* 2560** 2561** 2562**

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

GRI 102-7, 102-8 (2016) จำานวนพนักงาน

จำานวนพนักงานจำาแนกตามเพศ

จ�านวนพนักงาน คน 5,878 2,231 8,109 6,389 2,575 8,964 6,012 1,880 7,892 5,988 1,953 7,941

ร้อยละ 72.49 27.51 100 71.27 28.73 100 76.18 23.82 100 75.41 24.59 100

จำานวนพนักงานตามประเภทสัญญาจ้าง

พนักงานประจ�า คน 5,268 1,587 6,855 5,854 1,768 7,622 5,869 1,837 7,706 5,878 1,917 7,795

ร้อยละ 64.96 19.58 84.54 65.31 19.72 85.03 76.16 21.48 97.64 74.02 24.14 98.16

พนักงานช่ัวคราว คน 610 644 1,254 535 807 1,342 143 43 186 110 36 146

ร้อยละ 7.52 7.94 15.46 5.97 9.00 14.97 1.81 0.55 2.36 1.39 0.45 1.84

จำานวนพนักงานแบ่งตามประเภทเวลา

พนักงานเต็มเวลา คน 5,878 2,231 8,109 6,389 2,575 8,964 6,012 1,880 7,892 5,988 1,953 7,941

ร้อยละ 72.49 27.51 100 71.27 28.73 100 76.18 23.82 100 75.41 24.59 100

พนักงานแบบไม่เต็มเวลา คน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ร้อยละ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

จำานวนพนักงานตามพ้ืนท่ี

กรุงเทพฯ คน NA NA NA NA NA NA NA NA NA 453 483 936

ร้อยละ NA NA NA NA NA NA NA NA NA 5.71 6.08 11.79

อ่ืนๆ คน NA NA NA NA NA NA NA NA NA 5,535 1,470 7,005

ร้อยละ NA NA NA NA NA NA NA NA NA 69.70 18.51 88.21

GRI 405-1 (2016) ความหลากหลายของพนักงาน

ผู้บริหารระดับสูง คน 26 2 28 26 2 28 26 2 28 20 3 23

ร้อยละ 92.86 7.14 100 92.86 7.14 100 92.86 7.14 100 86.95 13.05 100

อายุมากกว่า 50 ปี คน 22 1 23 21 1 22 21 1 22 15 1 16

ร้อยละ 78.57 3.57 82.14 75.00 3.57 78.57 75.00 3.57 78.57 65.22 4.35 69.57

อายุ 30-50 ปี คน 4 1 5 5 1 6 5 1 6 5 2 7

ร้อยละ 14.29 3.57 17.86 17.86 3.57 21.43 17.86 3.57 21.43 21.73 8.70 30.43

อายุน้อยกว่า 30 ปี คน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ร้อยละ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ข้อมูล หน่วย
2559* 2560** 2561** 2562**

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

ผู้บริหารระดับกลาง คน 177 48 225 189 58 247 188 59 247 175 61 236

ร้อยละ 78.67 21.33 100 76.52 23.48 100 76.12 23.88 100 74.15 25.85 100

อายุมากกว่า 50 ปี คน 61 14 75 66 16 82 63 15 78 63 15 78

ร้อยละ 27.11 6.22 33.33 26.72 6.48 33.20 25.51 6.07 31.58 26.69 6.36 33.05

อายุ 30-50 ปี คน 116 34 150 122 42 164 125 44 169 112 46 158

ร้อยละ 51.56 15.11 66.67 49.40 17.00 66.40 50.61 17.81 68.42 47.46 19.49 66.95

อายุน้อยกว่า 30 ปี คน 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

ร้อยละ 0 0 0 0.40 0 0.40 0 0 0 0 0 0

หัวหน้างาน คน 417 224 641 459 247 706 474 276 750 470 299 769

ร้อยละ 65.05 34.95 100 65.01 34.99 100 63.20 36.80 100 61.12 38.88 100

อายุมากกว่า 50 ปี คน 88 15 103 97 19 116 95 19 114 97 21 118

ร้อยละ 13.73 2.34 16.07 13.74 2.70 16.44 12.67 2.53 15.20 12.61 2.73 15.34

อายุ 30-50 ปี คน 318 206 524 355 226 581 379 257 636 371 276 647

ร้อยละ 49.61 32.14 81.75 50.28 32.01 82.29 50.53 34.27 84.80 48.25 35.89 84.14

อายุน้อยกว่า 30 ปี คน 11 3 14 7 2 9 0 0 0 2 2 4

ร้อยละ 1.71 0.47 2.18 0.99 0.28 1.27 0 0 0 0.26 0.26 0.52

ระดับเจ้าหน้าท่ี คน 1,592 724 2,316 1,810 838 2,648 1,930 854 2,784 2,093 933 3,026

ร้อยละ 68.74 31.26 100 68.35 31.65 100 69.33 30.67 100 69.17 30.83 100

อายุมากกว่า 50 ปี คน 212 27 239 226 33 259 221 31 252 230 35 265

ร้อยละ 9.15 1.17 10.32 8.53 1.25 9.78 7.94 1.11 9.05 7.60 1.16 8.76

อายุ 30-50 ปี คน 939 360 1,299 1,032 400 1,432 1,171 424 1,595 1,314 477 1,791

ร้อยละ 40.55 15.54 56.09 38.97 15.11 54.08 42.06 15.23 57.29 43.42 15.76 59.18

อายุน้อยกว่า 30 ปี คน 441 337 778 552 405 957 538 399 937 549 421 970

ร้อยละ 19.04 14.55 33.59 20.85 15.29 36.14 19.33 14.33 33.66 18.15 13.91 32.06

ระดับปฏิบัติการ  คน 1,818 286 2,104 2,137 338 2,475 2,006 343 2,349 1,886 326 2,212

ร้อยละ 86.40 13.60 100 86.35 13.65 100 85.36 14.64 100 85.26 14.74 100

อายุมากกว่า 50 ปี คน 137 14 151 137 14 151 125 15 140 125 17 142

ร้อยละ 6.51 0.67 7.18 5.54 0.56 6.10 5.32 0.64 5.96 5.65 0.77 6.42

อายุ 30-50 ปี คน 1,002 181 1,183 1,062 199 1,261 1,039 196 1,235 981 181 1,162

ร้อยละ 47.62 8.60 56.22 42.91 8.04 50.95 44.24 8.34 52.58 44.35 8.18 52.53

อายุน้อยกว่า 30 ปี คน 679 91 770 938 125 1,063 841 133 974 780 128 908

ร้อยละ 32.27 4.33 36.60 37.90 5.05 42.95 35.80 5.66 41.46 35.26 5.79 41.05

หมายเหตุ  : * หมายถึง ข้อมูลในช่วง 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2559
 ** หมายถึง ข้อมูลในช่วง 1 พ.ย. ของปีก่อนหน้า-31 ต.ค. ของปีที่รายงาน
 ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลของกลุ่มมิตรผล
 พนักงานแบ่งตามระดับ หมายถึง พนักงานประจ�ารายเดือนที่มีระดับปฏิบัติการถึงผู้บริหารระดับสูง
 NA (Not Available) ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลในประเด็นดังกล่าว
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หมายเหตุ  : * หมายถึง ข้อมูลในช่วง 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2559       
 ** หมายถึง ข้อมูลในช่วง 1 พ.ย. ของปีก่อนหน้า-31 ต.ค. ของปีที่รายงาน

ข้อมูลจำานวนการจ้างพนักงานใหม่ของกลุ่มมิตรผล

ข้อมูล
2559* 2560** 2561** 2562**

จำานวน	(คน) ร้อยละ จำานวน	(คน) ร้อยละ จำานวน	(คน) ร้อยละ จำานวน	(คน) ร้อยละ

GRI 401-1 (2016) การจ้างพนักงานใหม่

อัตราการจ้างพนักงานใหม่

ชาย 11.15 13.45 7.72 3.53

หญิง 3.52 3.94 3.04 2.21

รวม 14.67 17.39 10.76 5.74

จำาแนกตามเพศ

ชาย 764 76.02 1,025 77.36 595 71.77 275 61.52

หญิง 241 23.98 300 22.64 234 28.23 172 38.48

รวม 1,005 100 1,325 100 829 100 447 100

จำาแนกตามอายุ        

อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป 5 0.50 9 0.68 15 1.81 3 0.67

อายุ 30-50 ปี 267 26.57 280 21.13 213 25.69 87 19.46

อายุน้อยกว่า 30 ปี 733 72.93 1,036 78.19 601 72.50 357 79.87

รวม 1,005 100 1,325 100 829 100 447 100

จำาแนกตามพ้ืนท่ี        

กรุงเทพฯ 124 12.34 98 7.40 123 14.84 115 25.73

อ่ืนๆ 881 87.66 1,227 92.60 706 85.16 332 74.27

รวม 1,005 100 1,325 100 829 100 447 100

ข้อมูลจำานวนพนักงานพ้นสภาพของกลุ่มมิตรผล

ข้อมูล
2559* 2560** 2561** 2562**

จำานวน	(คน) ร้อยละ จำานวน	(คน) ร้อยละ จำานวน	(คน) ร้อยละ จำานวน	(คน) ร้อยละ

GRI 401-1 (2016) พนักงานพ้นสภาพ

อัตราพนักงานพ้นสภาพ

ชาย 8.40 8.13 8.20 7.31

หญิง 2.82 2.77 3.49 3.30

รวม 11.22 10.9 11.69 10.61

จำาแนกตามเพศ

ชาย 576 74.90 620 74.61 632 70.14 570 68.92

หญิง 193 25.10 211 25.39 269 29.86 257 31.08

รวม 769 100 831 100 901 100 827 100
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ข้อมูลจำานวนพนักงานพ้นสภาพของกลุ่มมิตรผล

อัตราร้อยละของพนักงานท่ีอยู่ภายใต้ข้อตกลงการร่วมเจรจาต่อรอง	(คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน)		

ข้อมูล
2559* 2560** 2561** 2562**

จำานวน	(คน) ร้อยละ จำานวน	(คน) ร้อยละ จำานวน	(คน) ร้อยละ จำานวน	(คน) ร้อยละ

จำาแนกตามอายุ        

อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป 26 3.38 13 1.57 13 1.45 11 1.33

อายุ 30-50 ปี 340 44.21 306 36.82 337 37.40 303 36.64

อายุน้อยกว่า 30 ปี 403 52.41 512 61.61 551 61.15 513 62.03

รวม 769 100 831 100 901 100 827 100

จำาแนกตามพ้ืนท่ี        

กรุงเทพฯ 101 13.13 88 10.59 117 12.99 99 11.97

อ่ืนๆ 668 86.87 743 89.41 784 87.01 728 88.03

รวม 769 100 831 100 901 100 827 100

ข้อมูล เพศ
2559* 2560** 2561** 2562**

จำานวน	(คน) ร้อยละ จำานวน	(คน) ร้อยละ จำานวน	(คน) ร้อยละ จำานวน	(คน) ร้อยละ

GRI 401-3 (2016) การใช้สิทธิ์ลาคลอดหรือการเลี้ยงดูบุตร

พนักงานที่มีสิทธิ์ 
ลาคลอดหรือเลี้ยงดูบุตร

ชาย 0 0 0 0 0 0 0 0

หญิง 2,231 100 2,575 100 1,880 100 1,953 100

พนักงานที่ใช้สิทธิ ์
ลาคลอดหรือลาเล้ียงดูบุตร

ชาย 0 0 0 0 0 0 0 0

หญิง 65 2.91 69 2.68 66 3.51 93 4.76

พนักงานที่กลับมา 
ปฏิบัติงานหลังจากใช้สิทธ์ิ 
ลาคลอดหรือเลี้ยงดูบุตร

ชาย NR NR NR NR NR NR NR NR  

หญิง 62 95.38 67 97.10 60 90.91 87 93.55

พนักงานที่กลับมา 
ปฏิบัติงานหลังจากใช้สิทธ์ิ
ลาคลอดหรือเลี้ยงดูบุตร
โดยได้รับการจ้างต่ออีก 
12 เดือน

ชาย NR NR NR NR NR NR NR NR  

หญิง  56 94.92 62 100 57 85.07 60 100

ข้อมูล 2559* 2560** 2561** 2562**

GRI 102-41 (2016) ข้อตกลงการร่วมเจรจาต่อรอง

ร้อยละของพนักงานที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงการร่วมเจรจา 

ต่อรอง (คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน) 

100 100 100 100

หมายเหตุ  : * หมายถึง ข้อมูลในช่วง 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2559       
 ** หมายถึง ข้อมูลในช่วง 1 พ.ย. ของปีก่อนหน้า-31 ต.ค. ของปีที่รายงาน

หมายเหตุ  : * หมายถึง ข้อมูลในช่วง 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2559       
 ** หมายถึง ข้อมูลในช่วง 1 พ.ย. ของปีก่อนหน้า-31 ต.ค. ของปีที่รายงาน      
 NR (Not Relevant) ข้อมูลในประเด็นดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้อง

หมายเหตุ  : * หมายถึง ข้อมูลในช่วง 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2559       
 ** หมายถึง ข้อมูลในช่วง 1 พ.ย. ของปีก่อนหน้า-31 ต.ค. ของปีที่รายงาน

การใช้สิทธิ์ลาคลอดหรือการเลี้ยงดูบุตรของพนักงานกลุ่มมิตรผล

110 รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2562
กลุ่มมิตรผล



ข้อมูล
จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ย	(ชั่วโมง/	คน/	ปี)

2559* 2560** 2561** 2562**

GRI 404-1 จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อปี ต่อคน     

จ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานของกลุ่มมิตรผล
เฉลี่ย

5.63 24.94 22.20 20.63

เพศ ชาย 3.46 19.69 20.41 19.58

หญิง 4.61 10.26 27.85 23.77

ระดับของพนักงาน ผู้บริหารระดับสูง 67.71 81.14 51.52 34.55

ผู้บริหารระดับกลาง 42.10 55.21 49.00 35.70

หัวหน้างาน 12.04 59.54 34.88 28.83

ระดับเจ้าหน้าที่ 4.23 22.58 22.45 23.02

ระดับปฏิบัติการ 0.93 13.95 15.01 12.64

หมายเหตุ  : * หมายถึง ข้อมูลในช่วง 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2559       
 ** หมายถึง ข้อมูลในช่วง 1 พ.ย. ของปีก่อนหน้า-31 ต.ค. ของปีที่รายงาน

หมายเหตุ  : * หมายถึง ข้อมูลในช่วง 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2559       
 ** หมายถึง ข้อมูลในช่วง 1 พ.ย. ของปีก่อนหน้า-31 ต.ค. ของปีที่รายงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

สัดส่วนพนักงานที่ได้รับการประเมินประสิทธิภาพการทำางานและการพัฒนาอาชีพ

ข้อมูล หน่วย
2559* 2560** 2561** 2562**

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

GRI 404-3 (2016) สัดส่วนพนักงานที่ได้รับการประเมินประสิทธิภาพการทำางานและการพัฒนาอาชีพ แยกตามเพศและประเภทพนักงาน

ผู้บริหารระดับสูง ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ผู้บริหารระดับกลาง ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

หัวหน้างาน ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ระดับเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ระดับปฏิบัติการ ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

รวม ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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ผลการด�าเนนิงานดา้นความยัง่ยนื ขอ้มลูดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั

ข้อมูลการดำาเนินงานตามระบบบริหารจัดการความปลอดภัย	อาชีวอนามัย

ข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ข้อมูล หน่วย 2559* 2560** 2561** 2562**

GRI 403-8 (2018) พนักงานและผู้รับเหมาที่อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย

มีระบบบริหารจัดการความปลอดภัย	อาชีวอนามัย

พนักงานท่ีอยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย คน NA NA NA 7,683

ร้อยละ NA NA NA 100

ผู้รับเหมาท่ีอยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย คน NA NA NA 11,217

ร้อยละ NA NA NA 100

ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	ซึ่งระบบได้รับการทวนสอบโดยหน่วยงานภายใน

พนักงานท่ีอยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

ซ่ึงระบบได้รับการทวนสอบโดยหน่วยงานภายใน

คน NA NA NA 7,683

ร้อยละ NA NA NA 100

ผู้รับเหมาท่ีอยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

ซ่ึงระบบได้รับการทวนสอบโดยหน่วยงานภายใน 

คน NA NA NA 11,217

ร้อยละ NA NA NA 100

ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	ซึ่งระบบได้รับการทวนสอบโดยหน่วยงานภายนอก

พนักงานท่ีอยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

ซ่ึงระบบได้รับการทวนสอบโดยหน่วยงานภายนอก

คน NA NA NA 7,212

ร้อยละ NA NA NA 93.87

ผู้รับเหมาท่ีอยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

ซ่ึงระบบได้รับการทวนสอบโดยหน่วยงานภายนอก

คน NA NA NA 10,175

ร้อยละ NA NA NA 90.71

ข้อมูล หน่วย
2559* 2560** 2561** 2562**

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

GRI 403-9 (2018) การบาดเจ็บเนื่องจากการทำางาน

ชั่วโมงในการทำางาน

พนักงาน ชั่วโมง NA NA 18,291,444 NA NA 17,700,146 NA NA 18,779,638 16,116,096 5,072,223 21,188,319

ผู้รับเหมา ชั่วโมง NA NA 13,973,533 NA NA 13,521,818 NA NA 14,346,484 10,915,125 5,271,442 16,186,567

การเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ

พนักงาน คน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

คน/1,000,000 
ชั่วโมงการท�างาน

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06 0 0.05

ผู้รับเหมา คน 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

คน/1,000,000 
ชั่วโมงการท�างาน

0 0 0 0 0 0 NA 0 0.07 0 0 0

หมายเหตุ  : * หมายถึง ข้อมูลในช่วง 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2559       
 ** หมายถึง ข้อมูลในช่วง 1 พ.ย. ของปีก่อนหน้า-31 ต.ค. ของปีที่รายงาน     
     NA (Not Available) ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลในประเด็นดังกล่าว    
 ไม่รวมข้อมลูบริษัท แปซฟิิก ซกูาร์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั บรษิัท มติรผล เอน็เนอร์ย ีเซอร์วสิเซส จ�ากดั และ บรษิัท มติรผลวิจยัพัฒนาอ้อยและน�า้ตาล จ�ากดั     
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ข้อมูล หน่วย
2559* 2560** 2561** 2562**

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

การบาดเจ็บที่มีความรุนแรงสูง	(ไม่รวมเสียชีวิต)***

พนักงาน คน 0 0 0 1 0 1 2 0 2 1 0 1

คน/1,000,000 
ชั่วโมงการท�างาน

0 0 0 NA 0 0.06 NA 0 0.11 0.06 0 0.05

ผู้รับเหมา คน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

คน/1,000,000 
ชั่วโมงการท�างาน

0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0.09 0 0.06

การบาดเจ็บเนื่องจากการทำางานทั้งหมด

พนักงาน คน NA NA 54 NA NA 66 NA NA 64 40 1 41

คน/1,000,000 
ชั่วโมงการท�างาน

NA NA 2.95 NA NA 3.73 NA NA 3.41 2.48 0.20 1.94

ผู้รับเหมา คน NA NA 40 NA NA 47 NA NA 44 19 2 21

คน/1,000,000 
ชั่วโมงการท�างาน

NA NA 2.86 NA NA 3.48 NA NA 3.07 1.74 0.38 1.30

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน	(LTIFR)

พนักงาน คน NA NA 16 NA NA 21 NA NA 28 24 1 25

คน/1,000,000 
ชั่วโมงการท�างาน

NA NA 0.87 NA NA 1.19 NA NA 1.49 1.49 0.20 1.18

ผู้รับเหมา คน NA NA 12 NA NA 12 NA NA 11 8 2 10

คน/1,000,000 
ชั่วโมงการท�างาน

NA NA 0.86 NA NA 0.89 NA NA 0.77 0.73 0.38 0.62

GRI 403-10 (2018) การเจ็บป่วยเนื่องจากการทำางาน

การเสียชีวิตเนื่องจากเจ็บป่วยจากการทำางาน

พนักงาน คน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

คน/1,000,000 
ชั่วโมงการท�างาน

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ผู้รับเหมา คน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

คน/1,000,000 
ชั่วโมงการท�างาน

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

การเจ็บป่วยเนื่องจากการทำางานทั้งหมด

พนักงาน คน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

คน/1,000,000 
ชั่วโมงการท�างาน

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ผู้รับเหมา คน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

คน/1,000,000 
ชั่วโมงการท�างาน

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

หมายเหตุ  : * หมายถึง ข้อมูลในช่วง 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2559       
 ** หมายถึง ข้อมูลในช่วง 1 พ.ย. ของปีก่อนหน้า-31 ต.ค. ของปีที่รายงาน     
     NA (Not Available) ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลในประเด็นดังกล่าว     
 *** หมายถึง การบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุเนื่องจากการท�างานที่ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บ โดยที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถฟื้นตัวได้ภายใน 6 เดือน
 การเก็บข้อมูลการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยเนื่องจากการท�างานเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการอุบัติการณ์ของกลุ่มมิตรผล 
 พนักงาน หมายถึง พนักงานประจ�ารายเดือนและประจ�ารายวันของบริษัท น�้าตาลมิตรผล จ�ากัด และบริษัทในเครือ
 ผูร้บัเหมา หมายถงึ ตัวแทนนติบิคุคลทีป่ฏิบตังิานให้บรษิัท โดยมกีารว่าจ้างตามระเบยีบบรษิัท รวมทัง้ทีป่รกึษา พนกังานตามสัญญาจ้าง ลกูจ้างชัว่คราว
 ข้อมลูปี 2562 การบาดเจบ็เนือ่งจากการท�างานทัง้หมด หมายถงึ การบาดเจบ็จากอุบติัเหตุจากการท�างาน ต้ังแต่การรักษาทางการแพทย์ หยุดงานต้ังแต่ 1 วนัข้ึนไป ทพุพลภาพ และ 
 การเสียชวิีต ส�าหรับข้อมลูปี 2559-2561 การบาดเจบ็เนือ่งจากการท�างานทัง้หมด หมายถงึ การบาดเจบ็จากอบัุตเิหตจุากการท�างาน ตัง้แต่การปฐมพยาบาล การรกัษา 
 ทางการแพทย์ หยดุงานต้ังแต่ 1 วันข้ึนไป ทุพพลภาพ และการเสียชีวิต
 การบาดเจบ็ถงึขัน้หยดุงาน หมายถงึ การเกดิอบุติัเหตุจากการท�างาน ซึง่ท�าให้ผูป้ระสบเหตุบาดเจบ็ถึงข้ันหยุดงาน ไม่สามารถปฏิบติังานในวนัท�างานถัดไป
 การเจบ็ป่วยเนือ่งจากการท�างาน หมายถงึ การเจบ็ป่วยเนือ่งจากการท�างานตามค�าวินจิฉยัของแพทย์อาชวีเวชศาสตร์
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ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม    

ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตของกลุ่มมิตรผล

กลุ่มธุรกิจ ข้อมูล หน่วย 2559* 2560** 2561** 2562**

GRI 301-1 (2016) ปริมาณการใช้วัตถุดิบ

กลุ่มมิตรผล วัตถุดิบหมุนเวียน ตัน 18,000,000.00 18,800,000.00 27,390,000.00 20,666,337.83

วัตถุดิบไม่หมุนเวียน ตัน 9,957.00 8,511.00 216,525.00 208,539.61

ธุรกิจไร่ วัตถุดิบหมุนเวียน ตัน NA NA 42,039.40 53,306.82

วัตถุดิบไม่หมุนเวียน ตัน NA NA 28.10 39.30

ธุรกิจน้�าตาล วัตถุดิบหมุนเวียน ตัน 16,600,000.00 17,500,000.00 23,600,001.80 17,875,543.00

วัตถุดิบไม่หมุนเวียน ตัน 472.40 563.40 97,625.20 101,730.70

ธุรกิจพลังงาน วัตถุดิบหมุนเวียน ตัน 1,795,762.40 1,634,941.00 2,632,005.30 2,054,341.83

วัตถุดิบไม่หมุนเวียน ตัน 3,700.00 3,200.00 119,027.80 20,855.27

ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ วัตถุดิบหมุนเวียน ตัน 1,001,632.00 1,001,825.00 1,256,673.40 1,317,916.28

วัตถุดิบไม่หมุนเวียน ตัน 69,438.00 67,894.00 78,903.20 84,484.91

ธุรกิจปุ๋ย วัตถุดิบหมุนเวียน ตัน 10,897.60 11,965.40 22,033.10 23,808.29

วัตถุดิบไม่หมุนเวียน ตัน NA NA 19.22 77.34

ธุรกิจขนส่งและคลังสินค้า วัตถุดิบหมุนเวียน ตัน NR NR NR NR

วัตถุดิบไม่หมุนเวียน ตัน NA NA 94.70 1,352.09

ธุรกิจอ่ืนๆ วัตถุดิบหมุนเวียน ตัน NA NA 360.00 353.60

วัตถุดิบไม่หมุนเวียน ตัน NA NA 0 0

GRI 301-2 (2016) ปริมาณการใช้วัตถุดิบรีไซเคิล

กลุ่มมิตรผล สัดส่วนการใช้วัตถุดิบรีไซเคิล ร้อยละ 0.03 0.03 0.15 0.03

ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ สัดส่วนการใช้วัตถุดิบรีไซเคิล ร้อยละ 0.56 0.55 3.07 4.51

วัตถุดิบรีไซเคิล ตัน 6,004.30 5,887.60 40,992.70 63,200.10

หมายเหตุ  : * หมายถึง ข้อมูลในช่วง 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2559        
 ** หมายถึง ข้อมูลในช่วง 1 พ.ย. ของปีก่อนหน้า-31 ต.ค. ของปีที่รายงาน      
 NA (Not Available) ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลในประเด็นดังกล่าว       
 NR (Not Relevant) ข้อมูลในประเด็นดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้อง       
 ปริมาณการใช้วัตถุดิบของกลุ่มมิตรผล ไม่รวมวัตถุดิบที่ส่งต่อระหว่างธุรกิจของมิตรผล     
 มีการใช้วัตถุดิบรีไซเคิลมาทดแทนวัตถุดิบตั้งต้น เฉพาะในธุรกิจวัสดุทดแทนไม้
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ข้อมูลการใช้พลังงาน

กลุ่มธุรกิจ ข้อมูล หน่วย 2559* 2560** 2561** 2562**

GRI 302-1 (2016) การใช้พลังงานภายในองค์กร

กลุ่มมิตรผล การใช้พลังงานภายในองค์กรทั้งหมด ล้านเมกะจูล 73,689.57 57,099.59 60,413.12 60,916.52

การใช้พลังงานภายในองค์กรจากเชื้อเพลิงใช้แล้วหมดไป ล้านเมกะจูล 767.12 692.58 232.85 333.69

การใช้พลังงานภายในองค์กรจากเชื้อเพลิงที่สามารถ
ทดแทนได้

ล้านเมกะจูล 72,922.45 56,407.01 64,583.13 65,557.97

เชื้อเพลิง

เชื้อเพลิงใช้แล้วหมดไป

- ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ล้านเมกะจูล NA NA 52.37 79.24

- น้�ามันเบนซิน ล้านเมกะจูล NA NA 14.76 21.56

- น้�ามันเตา ล้านเมกะจูล NA NA 41.90 42.38

เชื้อเพลิงที่สามารถทดแทนได้ผสมเชื้อเพลิงใช้แล้วหมดไป

- ไบโอดีเซล B5 ล้านเมกะจูล NA NA 126.74 110.41

- ไบโอดีเซล B10 ล้านเมกะจูล NA NA 0 75.94

- Gasohol E10/Gasohol 91/Gasohol 95 ล้านเมกะจูล NA NA 1.44 12.25

- Gasohol E20 ล้านเมกะจูล NA NA 0.01 1.80

- Gasohol E85 ล้านเมกะจูล NA NA 0 0.45

เชื้อเพลิงที่สามารถทดแทนได้

- ก๊าซชีวภาพ ล้านเมกะจูล NA NA 495.65 370.57

- ชีวมวล ล้านเมกะจูล NA NA 64,083.14 65,177.06

ไฟฟ้าและไอน้�าที่ซื้อจากภายนอกกลุ่มมิตรผล  ล้านเมกะจูล 623.79 662.27 588.00 547.77

- ไฟฟ้าที่ซื้อ ซึ่งผลิตจากเชื้อเพลิงใช้แล้วหมดไป ล้านเมกะจูล 623.79 662.27 588.00 547.77

- ไอน้�าที่ซื้อ ซึ่งผลิตจากเชื้อเพลิงใช้แล้วหมดไป ล้านเมกะจูล 0 0 0 0

ไฟฟ้าที่ผลิตเองจากพลังงานแสงอาทิตย์ ล้านเมกะจูล NA NA 114.92 379.80

ไฟฟ้าและไอน้�าที่ขายสู่ภายนอกกลุ่มมิตรผล  ล้านเมกะจูล NA NA 5,105.78 5,902.71

- ไฟฟ้าที่ขาย ซึ่งผลิตจากเชื้อเพลิงที่สามารถทดแทนได้ ล้านเมกะจูล NA NA 5,105.78 5,902.71

- ไอน้�าที่ขาย ซึ่งผลิตจากเชื้อเพลิงที่สามารถทดแทนได้ ล้านเมกะจูล NA NA 0 0

ธุรกิจไร่ การใช้พลังงานภายในองค์กรทั้งหมด ล้านเมกะจูล NA NA 122.40 378.60

การใช้พลังงานภายในองค์กรจากเชื้อเพลิงใช้แล้วหมดไป ล้านเมกะจูล NA NA 7.10 10.37

การใช้พลังงานภายในองค์กรจากเชื้อเพลิงที่สามารถ
ทดแทนได้

ล้านเมกะจูล NA NA 0.24 0.36

ไฟฟ้าและไอน้�าที่ซื้อจากภายนอกองค์กร ล้านเมกะจูล NA NA 1.20 3.00

- ไฟฟ้าที่ซื้อ ซึ่งผลิตจากเชื้อเพลิงใช้แล้วหมดไป ล้านเมกะจูล NA NA 1.20 3.00

- ไฟฟ้าที่ซื้อ ซึ่งผลิตจากเชื้อเพลิงที่สามารถทดแทนได้ ล้านเมกะจูล NR NR NR NR

- ไอน้�าที่ซื้อ ซึ่งผลิตจากเชื้อเพลิงที่สามารถทดแทนได้ ล้านเมกะจูล NR NR NR NR

ไฟฟ้าที่ผลิตเองจากพลังงานแสงอาทิตย์ ล้านเมกะจูล NA NA 113.86 364.87
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ธุรกิจน้�าตาล การใช้พลังงานภายในองค์กรทั้งหมด ล้านเมกะจูล 36,380.45 31,056.02 40,955.42 34,632.96

การใช้พลังงานภายในองค์กรจากเชื้อเพลิงใช้แล้วหมดไป ล้านเมกะจูล 28.31 26.81 85.01 88.59

การใช้พลังงานภายในองค์กรจากเชื้อเพลิงที่สามารถ
ทดแทนได้

ล้านเมกะจูล 14.38 4.65 4,055.17 3,874.64

ไฟฟ้าและไอน้�าที่ซื้อจากภายนอกองค์กร ล้านเมกะจูล 36,337.76 31,024.56 37,120.95 30,991.14

- ไฟฟ้าที่ซื้อ ซึ่งผลิตจากเชื้อเพลิงใช้แล้วหมดไป ล้านเมกะจูล 20.38 20.25 28.14 16.43

- ไฟฟ้าที่ซื้อ ซึ่งผลิตจากเชื้อเพลิงที่สามารถทดแทนได้ ล้านเมกะจูล 1,812.61 1,632.87 1,763.57 2,111.99

- ไอน้�าที่ซื้อ ซึ่งผลิตจากเชื้อเพลิงที่สามารถทดแทนได้ ล้านเมกะจูล 34,504.77 29,371.44 35,329.24 28,862.72

ไฟฟ้าที่ผลิตเองจากพลังงานแสงอาทิตย์ ล้านเมกะจูล NR NR NR NR

ไฟฟ้าและไอน้�าที่ขายสู่ภายนอกองค์กร ล้านเมกะจูล NA NA 305.71 321.41

- ไฟฟ้าที่ขาย ซึ่งผลิตจากเชื้อเพลิงที่สามารถทดแทนได้ ล้านเมกะจูล NA NA 305.71 321.41

- ไอน้�าที่ขาย ซึ่งผลิตจากเชื้อเพลิงที่สามารถทดแทนได้ ล้านเมกะจูล NR NR NR NR

ธุรกิจพลังงาน การใช้พลังงานภายในองค์กรทั้งหมด ล้านเมกะจูล 36,815.93 40,508.12 13,572.23 21,642.83

การใช้พลังงานภายในองค์กรจากเชื้อเพลิงใช้แล้วหมดไป ล้านเมกะจูล 225.22 267.14 75.03 68.17

การใช้พลังงานภายในองค์กรจากเชื้อเพลิงที่สามารถ
ทดแทนได้

ล้านเมกะจูล 36,590.71 40,240.98 56,729.66 57,933.60

ไฟฟ้าและไอน้�าที่ซื้อจากภายนอกองค์กร ล้านเมกะจูล NA NA 43.51 80.36

- ไฟฟ้าที่ซื้อ ซึ่งผลิตจากเชื้อเพลิงใช้แล้วหมดไป ล้านเมกะจูล NA NA 43.51 80.36

- ไฟฟ้าที่ซื้อ ซึ่งผลิตจากเชื้อเพลิงที่สามารถทดแทนได้ ล้านเมกะจูล NA NA 0 0

- ไอน้�าที่ซื้อ ซึ่งผลิตจากเชื้อเพลิงที่สามารถทดแทนได้ ล้านเมกะจูล NA NA 0 0

ไฟฟ้าที่ผลิตเองจากพลังงานแสงอาทิตย์ ล้านเมกะจูล NR NR 0.98 3.93

ไฟฟ้าและไอน้�าที่ขายสู่ภายนอกองค์กร ล้านเมกะจูล NA NA 43,276.95 36,443.23

- ไฟฟ้าที่ขาย ซึ่งผลิตจากเชื้อเพลิงที่สามารถทดแทนได้ ล้านเมกะจูล NA NA 6,550.21 7,692.21

- ไอน้�าที่ขาย ซึ่งผลิตจากเชื้อเพลิงที่สามารถทดแทนได้ ล้านเมกะจูล NA NA 36,726.74 28,751.02

ธุรกิจวัสดุ
ทดแทนไม้

การใช้พลังงานภายในองค์กรทั้งหมด ล้านเมกะจูล 462.25 362.50 4,279.27 4,215.58

การใช้พลังงานภายในองค์กรจากเชื้อเพลิงใช้แล้วหมดไป ล้านเมกะจูล 37.31 18.49 44.96 107.00

การใช้พลังงานภายในองค์กรจากเชื้อเพลิงที่สามารถ
ทดแทนได้

ล้านเมกะจูล NA NA 3,746.86 3,676.77

ไฟฟ้าและไอน้�าที่ซื้อจากภายนอกองค์กร ล้านเมกะจูล 424.94 344.01 502.97 432.43

- ไฟฟ้าที่ซื้อ ซึ่งผลิตจากเชื้อเพลิงใช้แล้วหมดไป ล้านเมกะจูล 424.94 344.01 502.97 432.43

- ไฟฟ้าที่ซื้อ ซึ่งผลิตจากเชื้อเพลิงที่สามารถทดแทนได้ ล้านเมกะจูล NA NA 0 0

- ไอน้�าที่ซื้อ ซึ่งผลิตจากเชื้อเพลิงที่สามารถทดแทนได้ ล้านเมกะจูล NR NR NR NR

ไฟฟ้าที่ผลิตเองจากพลังงานแสงอาทิตย์ ล้านเมกะจูล NR NR 0.08 0.11

ไฟฟ้าและไอน้�าที่ขายสู่ภายนอกองค์กร ล้านเมกะจูล NR NR 15.60 1.07

- ไฟฟ้าที่ขาย ซึ่งผลิตจากเชื้อเพลิงที่สามารถทดแทนได้ ล้านเมกะจูล NR NR 15.60 1.07

- ไอน้�าที่ขาย ซึ่งผลิตจากเชื้อเพลิงที่สามารถทดแทนได้ ล้านเมกะจูล NR NR NR NR
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ธุรกิจปุ๋ย การใช้พลังงานภายในองค์กรทั้งหมด ล้านเมกะจูล 1.74 1.91 55.42 80.13

การใช้พลังงานภายในองค์กรจากเชื้อเพลิงใช้แล้วหมดไป ล้านเมกะจูล NA NA 0.53 5.41

การใช้พลังงานภายในองค์กรจากเชื้อเพลิงที่สามารถ

ทดแทนได้

ล้านเมกะจูล NA NA 50.69 69.19

ไฟฟ้าและไอน้�าที่ซื้อจากภายนอกองค์กร ล้านเมกะจูล 1.74 1.91 4.21 5.53

- ไฟฟ้าที่ซื้อ ซึ่งผลิตจากเชื้อเพลิงใช้แล้วหมดไป ล้านเมกะจูล 1.74 1.91 2.05 5.53

- ไฟฟ้าที่ซื้อ ซึ่งผลิตจากเชื้อเพลิงที่สามารถทดแทนได้ ล้านเมกะจูล NA NA 2.16 0

- ไอน้�าที่ซื้อ ซึ่งผลิตจากเชื้อเพลิงที่สามารถทดแทนได้ ล้านเมกะจูล NR NR NR NR

ไฟฟ้าที่ผลิตเองจากพลังงานแสงอาทิตย์ ล้านเมกะจูล NR NR NR NR

ธุรกิจขนส่ง 
และคลังสินค้า

การใช้พลังงานภายในองค์กรทั้งหมด ล้านเมกะจูล 28.23 27.88 28.39 29.73

การใช้พลังงานภายในองค์กรจากเชื้อเพลิงใช้แล้วหมดไป ล้านเมกะจูล 0.16 0.02 20.14 20.36

การใช้พลังงานภายในองค์กรจากเชื้อเพลิงที่สามารถ

ทดแทนได้

ล้านเมกะจูล NA NA 0.50 1.32

ไฟฟ้าและไอน้�าที่ซื้อจากภายนอกองค์กร ล้านเมกะจูล 28.07 27.86 7.75 8.05

- ไฟฟ้าที่ซื้อ ซึ่งผลิตจากเชื้อเพลิงใช้แล้วหมดไป ล้านเมกะจูล 28.07 27.86 7.75 8.05

- ไฟฟ้าที่ซื้อ ซึ่งผลิตจากเชื้อเพลิงที่สามารถทดแทนได้ ล้านเมกะจูล NR NR NR NR

- ไอน้�าที่ซื้อ ซึ่งผลิตจากเชื้อเพลิงที่สามารถทดแทนได้ ล้านเมกะจูล NR NR NR NR

ไฟฟ้าที่ผลิตเองจากพลังงานแสงอาทิตย์ ล้านเมกะจูล NR NR NR NR

ธุรกิจอ่ืนๆ การใช้พลังงานภายในองค์กรทั้งหมด ล้านเมกะจูล 0.98 1.03 2.48 48.74

การใช้พลังงานภายในองค์กรจากเชื้อเพลิงใช้แล้วหมดไป ล้านเมกะจูล NA NA 0.09 33.78

การใช้พลังงานภายในองค์กรจากเชื้อเพลิงที่สามารถ

ทดแทนได้

ล้านเมกะจูล NA NA 0.01 2.10

ไฟฟ้าและไอน้�าที่ซื้อจากภายนอกองค์กร ล้านเมกะจูล 0.98 1.03 2.38 1.97

- ไฟฟ้าที่ซื้อ ซึ่งผลิตจากเชื้อเพลิงใช้แล้วหมดไป ล้านเมกะจูล 0.98 1.03 2.38 1.97

- ไฟฟ้าที่ซื้อ ซึ่งผลิตจากเชื้อเพลิงที่สามารถทดแทนได้ ล้านเมกะจูล NR NR NR NR

- ไอน้�าที่ซื้อ ซึ่งผลิตจากเชื้อเพลิงที่สามารถทดแทนได้ ล้านเมกะจูล NR NR NR NR

ไฟฟ้าที่ผลิตเองจากพลังงานแสงอาทิตย์ ล้านเมกะจูล NR NR NR 10.89

GRI 302-2 (2016) การใช้พลังงานภายนอกองค์กร

กลุ่มมิตรผล การใช้พลังงานภายนอกองค์กร ล้านเมกะจูล NA NA 5,344.05 2,217.01

ธุรกิจไร่ การใช้พลังงานภายนอกองค์กร ล้านเมกะจูล NA NA 10.88 13.85

ธุรกิจน้�าตาล การใช้พลังงานภายนอกองค์กร ล้านเมกะจูล NA NA 2,062.35 583.40

ธุรกิจพลังงาน การใช้พลังงานภายนอกองค์กร ล้านเมกะจูล NA NA 626.40 217.41

ธุรกิจวัสดุ
ทดแทนไม้

การใช้พลังงานภายนอกองค์กร ล้านเมกะจูล NA NA 295.70 173.05

ธุรกิจปุ๋ย การใช้พลังงานภายนอกองค์กร ล้านเมกะจูล NA NA 3.70 1.09

ธุรกิจขนส่ง 
และคลังสินค้า

การใช้พลังงานภายนอกองค์กร ล้านเมกะจูล NA NA 1.26 0.13

ธุรกิจอ่ืนๆ การใช้พลังงานภายนอกองค์กร ล้านเมกะจูล NA NA 2,343.76 1,228.08
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GRI 302-3 (2016) สัดส่วนการใช้พลังงาน

กลุ่มมิตรผล การใช้พลังงานภายในองค์กรต่อรายได้ ล้านเมกะจูล 
/ล้านบาท

0.8197 0.5491 0.8364 0.8725

การใช้พลังงานภายนอกองค์กรต่อรายได้ ล้านเมกะจูล 
/ล้านบาท

NA NA 0.0740 0.0318

ธุรกิจน้ำาตาล การใช้พลังงานภายในองค์กรต่อน้ำาตาลที่ผลิตได้ ล้านเมกะจูล/
ตันน้ำาตาล 
ที่ผลิต

0.0185 0.0158 0.0165 0.0140

เมกะวัตต์/ 
ตันน้ำาตาล 
ที่ผลิต

5.1298 4.3790 4.5800 3.8897

ค่าใช้จ่ายพลังงาน

กลุ่มมิตรผล ค่าใช้จ่ายพลังงาน ล้านบาท NA NA 8,756.06 8,786.79

หมายเหตุ  :  *  หมายถึง ข้อมูลในช่วง 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2559           
  ** หมายถึง ข้อมูลในช่วง 1 พ.ย. ของปีก่อนหน้า-31 ต.ค. ของปีที่รายงาน           
  NA (Not Available) ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลในประเด็นดังกล่าว           
  NR (Not Relevant) ข้อมูลในประเด็นดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้อง             
  ค่าความร้อนสุทธิของเชื้อเพลิง อ้างอิงข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และ IPCC 2006     
  กลุ่มมิตรผลมีการผลิตไฟฟ้าและไอนำ้าชีวมวลสำาหรับใช้ในกลุ่มมิตรผล และมีการผลิตไฟฟ้าชีวมวลขายสู่ภายนอกกลุ่มมิตรผล ท้ังนี้ยังมีการซื้อไฟฟ้า 
  ผลิตจากเชื้อเพลิงใช้แล้วหมดไปจากภายนอกองค์กรมาใช้ภายในกลุ่มมิตรผล           
  สัดส่วนการใช้พลังงานภายในองค์กรต่อรายได้และต่อนำ้าตาลที่ผลิตได้ รวมพลังงานจากการใช้เชื้อเพลิง ไฟฟ้า ไอนำ้า และพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช ้
  ภายในองค์กรเท่านั้น           
  การใช้พลังงานภายนอกองค์กร รวมการใช้พลังงานในการขนส่งวัตถุดิบโดยองค์กรภายนอก การขนส่งผลิตภัณฑ์โดยองค์กรภายนอก และการเดินทาง 
  โดยรถยนต์ภายนอกและเครื่องบิน
  เช้ือเพลิงชีวมวล ได้แก่ ชานอ้อย ไม้สับ เป็นต้น
  ตันนำ้าตาลท่ีผลิต ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์นำ้าตาลทรายดิบ และผลิตภัณฑ์นำ้าตาลอ่ืนๆ ท่ีถูกแปลงให้อยู่ในหน่วยนำ้าตาลทรายดิบเทียบเท่า ซ่ึงเป็นไปตาม
  แนวทางการตดิตามผลและรายงานการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกสำาหรบัระบบซ้ือขายสทิธิในการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกภาคสมคัรใจของประเทศไทย
  โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำาจากแหล่งน้ำา

กลุ่มธุรกิจ ข้อมูล หน่วย
ทุกพื้นที่ พื้นที่ขาดแคลนน้ำา

2559* 2560** 2561** 2562** 2559* 2560** 2561** 2562**

GRI 303-3 (2018) ปริมาณการนำาน้ำามาใช้

กลุ่มมิตรผล ปริมาณน้ำาทั้งหมดจากแหล่งน้ำาผิวดิน ล้านลิตร 14,400.00 15,570.00 21,056.49 18,128.52 8,810.00 9,520.00 10,809.17 5,085.66

- ปริมาณน้ำาจืด (≤ 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร 14,400.00 15,570.00 21,056.49 18,128.52 8,810.00 9,520.00 10,809.17 5,085.66

- ปริมาณน้ำาอื่นๆ (> 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร 0 0 0 0 0 0 0 0

ปริมาณน้ำาทั้งหมดจากแหล่งน้ำาบาดาล ล้านลิตร 801.00 613.00 1,242.63 2,012.96 574.00 414.00 253.84 2.93

- ปริมาณน้ำาจืด (≤ 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร 801.00 613.00 1,242.63 2,012.96 574.00 414.00 253.84 2.93

- ปริมาณน้ำาอื่นๆ (> 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร 0 0 0 0 0 0 0 0

ปริมาณน้ำาทั้งหมดจากองค์กรอื่น ล้านลิตร 61.00 70.00 4,342.85 4,941.53 2.00 3.00 2,212.40 2,299.29

- ปริมาณน้ำาจืด (≤ 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร 61.00 70.00 4,342.85 4,941.53 2.00 3.00 2,212.40 2,299.29

- ปริมาณน้ำาอื่นๆ (> 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร 0 0 0 0 0 0 0 0

ปริมาณน้ำาทั้งหมด 
จากองค์กรอื่น

น้ำาผิวดิน ล้านลิตร 2.00 3.00 2,212.40 2,299.29

น้ำาบาดาล ล้านลิตร 0 0 0 0

รวมปริมาณน้ำาทั้งหมด ล้านลิตร 15,262.00 16,253.00 26,641.97 25,083.01 9,386.00 9,937.00 13,275.41 7,387.89
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กลุ่มธุรกิจ ข้อมูล หน่วย
ทุกพื้นที่ พื้นที่ขาดแคลนน้ำา

2559* 2560** 2561** 2562** 2559* 2560** 2561** 2562**

ธุรกิจไร่ ปริมาณน้�าทั้งหมดจากแหล่งน้�าผิวดิน ล้านลิตร NA NA 6,979.23 3,334.27 NA NA 5,536.74 1,913.35

- ปริมาณน้�าจืด (≤ 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร NA NA 6,979.23 3,334.27 NA NA 5,536.74 1,913.35

- ปริมาณน้�าอื่นๆ (> 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร NA NA 0 0 NA NA 0 0

ปริมาณน้�าทั้งหมดจากแหล่งน้�าบาดาล ล้านลิตร NA NA 83.00 94.35 NA NA 83.00 0

- ปริมาณน้�าจืด (≤ 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร NA NA 83.00 94.35 NA NA 83.00 0

- ปริมาณน้�าอื่นๆ (> 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร NA NA 0 0 NA NA 0 0

ปริมาณน้�าทั้งหมดจากองค์กรอื่น ล้านลิตร NA NA 0 0 NA NA 0 0

- ปริมาณน้�าจืด (≤ 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร NA NA 0 0 NA NA 0 0

- ปริมาณน้�าอื่นๆ (> 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร NA NA 0 0 NA NA 0 0

ปริมาณน้�าทั้งหมด 
จากองค์กรอื่น

น้�าผิวดิน ล้านลิตร NA NA 0 0

น้�าบาดาล ล้านลิตร NA NA 0 0

รวมปริมาณน้ำาทั้งหมด ล้านลิตร NA NA 7,062.23 3,428.62 NA NA 5,619.74 1,913.35

ธุรกิจน้�าตาล ปริมาณน้�าทั้งหมดจากแหล่งน้�าผิวดิน ล้านลิตร 8,490.00 8,480.00 7,711.95 5,810.03 6,470.00 5,960.00 3,966.17 3,172.31

- ปริมาณน้�าจืด (≤ 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร 8,490.00 8,480.00 7,711.95 5,810.03 6,470.00 5,960.00 3,966.17 3,172.31

- ปริมาณน้�าอื่นๆ (> 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร 0 0 0 0 0 0 0 0

ปริมาณน้�าทั้งหมดจากแหล่งน้�าบาดาล ล้านลิตร 0 300.00 123.10 106.15 0 300.00 123.10 0

- ปริมาณน้�าจืด (≤ 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร 0 300.00 123.10 106.15 0 300.00 123.10 0

- ปริมาณน้�าอื่นๆ (> 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร 0 0 0 0 0 0 0 0

ปริมาณน้�าทั้งหมดจากองค์กรอื่น ล้านลิตร 0 0 333.59 457.49 0 0 303.29 29.76

- ปริมาณน้�าจืด (≤ 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร 0 0 333.59 457.49 0 0 303.29 29.76

- ปริมาณน้�าอื่นๆ (> 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร 0 0 0 0 0 0 0 0

ปริมาณน้�าทั้งหมด 
จากองค์กรอื่น

น้�าผิวดิน ล้านลิตร 0 0 303.29 29.76

น้�าบาดาล ล้านลิตร 0 0 0 0

รวมปริมาณน้ำาทั้งหมด ล้านลิตร 8,490.00 8,780.00 8,168.64 6,373.67 6,470.00 6,260.00 4,392.56 3,202.07

ธุรกิจพลังงาน ปริมาณน้�าทั้งหมดจากแหล่งน้�าผิวดิน ล้านลิตร 5,910.00 7,090.00 6,351.85 8,974.22 2,340.00 3,560.00 1,292.79 0

- ปริมาณน้�าจืด (≤ 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร 5,910.00 7,090.00 6,351.85 8,974.22 2,340.00 3,560.00 1,292.79 0

- ปริมาณน้�าอื่นๆ (> 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร 0 0 0 0 0 0 0 0

ปริมาณน้�าทั้งหมดจากแหล่งน้�าบาดาล ล้านลิตร 570.00 110.00 157.49 890.64 570.00 110.00 30.87 2.93

- ปริมาณน้�าจืด (≤ 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร 570.00 110.00 157.49 890.64 570.00 110.00 30.87 2.93

- ปริมาณน้�าอื่นๆ (> 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร 0 0 0 0 0 0 0 0

ปริมาณน้�าทั้งหมดจากองค์กรอื่น ล้านลิตร 0 0 3,929.13 4,404.14 0 0 1,896.92 2,261.43

- ปริมาณน้�าจืด (≤ 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร 0 0 3,929.13 4,404.14 0 0 1,896.82 2,261.43

- ปริมาณน้�าอื่นๆ (> 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร 0 0 0 0 0 0 0 0

ปริมาณน้�าทั้งหมด 
จากองค์กรอื่น

น้�าผิวดิน ล้านลิตร 0 0 1,896.82 2,261.43

น้�าบาดาล ล้านลิตร 0 0 0 0

รวมปริมาณน้ำาทั้งหมด ล้านลิตร 6,480.00 7,200.00 10,438.48 14,269.00 2,910.00 3,670.00 3,220.48 2,264.36
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กลุ่มธุรกิจ ข้อมูล หน่วย
ทุกพื้นที่ พื้นที่ขาดแคลนน้ำา

2559* 2560** 2561** 2562** 2559* 2560** 2561** 2562**

ธุรกิจวัสดุ
ทดแทนไม้

ปริมาณน้�าทั้งหมดจากแหล่งน้�าผิวดิน ล้านลิตร 0 0 0 0 0 0 0 0

- ปริมาณน้�าจืด (≤ 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร 0 0 0 0 0 0 0 0

- ปริมาณน้�าอื่นๆ (> 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร 0 0 0 0 0 0 0 0

ปริมาณน้�าทั้งหมดจากแหล่งน้�าบาดาล ล้านลิตร 227.00 200.00 856.56 898.66 0 0 0 0

- ปริมาณน้�าจืด (≤ 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร 227.00 200.00 856.56 898.66 0 0 0 0

- ปริมาณน้�าอื่นๆ (> 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร 0 0 0 0 0 0 0 0

ปริมาณน้�าทั้งหมดจากองค์กรอื่น ล้านลิตร 21.00 20.00 20.82 27.52 2.00 3.00 3.53 2.61

- ปริมาณน้�าจืด (≤ 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร 21.00 20.00 20.82 27.52 2.00 3.00 3.53 2.61

- ปริมาณน้�าอื่นๆ (> 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร 0 0 0 0 0 0 0 0

ปริมาณน้�าทั้งหมด 
จากองค์กรอื่น

น้�าผิวดิน ล้านลิตร 2.00 3.00 3.53 2.61

น้�าบาดาล ล้านลิตร 0 0 0 0

รวมปริมาณน้ำาทั้งหมด ล้านลิตร 247.00 219.00 877.38 926.18 2.00 3.00 3.53 2.61

ธุรกิจปุ๋ย ปริมาณน้�าทั้งหมดจากแหล่งน้�าผิวดิน ล้านลิตร 0 0 0 0 0 0 0 0

- ปริมาณน้�าจืด (≤ 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร 0 0 0 0 0 0 0 0

- ปริมาณน้�าอื่นๆ (> 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร 0 0 0 0 0 0 0 0

ปริมาณน้�าทั้งหมดจากแหล่งน้�าบาดาล ล้านลิตร 4.00 4.00 5.61 6.31 0 0 0 0

- ปริมาณน้�าจืด (≤ 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร 4.00 4.00 5.61 6.31 0 0 0 0

- ปริมาณน้�าอื่นๆ (> 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร 0 0 0 0 0 0 0 0

ปริมาณน้�าทั้งหมดจากองค์กรอื่น ล้านลิตร 0 0 0.21 5.49 0 0 0 5.49

- ปริมาณน้�าจืด (≤ 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร 0 0 0.21 5.49 0 0 0 5.49

- ปริมาณน้�าอื่นๆ (> 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร 0 0 0 0 0 0 0 0

ปริมาณน้�าทั้งหมด 
จากองค์กรอื่น

น้�าผิวดิน ล้านลิตร 0 0 0 5.49

น้�าบาดาล ล้านลิตร 0 0 0 0

รวมปริมาณน้ำาทั้งหมด ล้านลิตร 4.00 4.00 5.82 11.80 0 0 0 5.49

ธุรกิจขนส่ง 
และคลังสินค้า

ปริมาณน้�าทั้งหมดจากแหล่งน้�าผิวดิน ล้านลิตร 0 0 0 0 0 0 0 0

- ปริมาณน้�าจืด (≤ 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร 0 0 0 0 0 0 0 0

- ปริมาณน้�าอื่นๆ (> 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร 0 0 0 0 0 0 0 0

ปริมาณน้�าทั้งหมดจากแหล่งน้�าบาดาล ล้านลิตร 0 0 0 0 0 0 0 0

- ปริมาณน้�าจืด (≤ 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร 0 0 0 0 0 0 0 0

- ปริมาณน้�าอื่นๆ (> 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร 0 0 0 0 0 0 0 0

ปริมาณน้�าทั้งหมดจากองค์กรอื่น ล้านลิตร 40.00 50.00 46.76 34.61 0 0 0 0

- ปริมาณน้�าจืด (≤ 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร 40.00 50.00 46.76 34.61 0 0 0 0

- ปริมาณน้�าอื่นๆ (> 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร 0 0 0 0 0 0 0 0

ปริมาณน้�าทั้งหมด 
จากองค์กรอื่น

น้�าผิวดิน ล้านลิตร 0 0 0 0

น้�าบาดาล ล้านลิตร 0 0 0 0

รวมปริมาณน้ำาทั้งหมด ล้านลิตร 40.00 50.00 46.76 34.61 0 0 0 0
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กลุ่มธุรกิจ ข้อมูล หน่วย
ทุกพื้นที่ พื้นที่ขาดแคลนน้ำา

2559* 2560** 2561** 2562** 2559* 2560** 2561** 2562**

ธุรกิจไร่ ปริมาณการปล่อย 
น้ำาทิ้งลงสู่แหล่งน้ำา

ปริมาณการปล่อย
น้ำาทิ้งลงสู่แหล่งน้ำา
ผิวดิน 

ล้านลิตร NA NA 0 0

ปริมาณการปล่อย
น้ำาทิ้งลงสู่แหล่งน้ำา
ใต้ดิน

ล้านลิตร NA NA 0 0

ปริมาณการปล่อย 
น้ำาทิ้งสู่องค์กรอื่น

ล้านลิตร NA NA 0 0

รวมปริมาณการ
ปล่อยน้ำาทิ้งทั้งหมด

ล้านลิตร NA NA 0 0

ปริมาณน้ำาที่ปล่อย
ออกนอกองค์กร
ทั้งหมด

ปริมาณน้ำาจืดท้ังหมด 
(≤ 1,000 mg/L TDS) 

ล้านลิตร NA NA 0 0 NA NA 0 0

ปริมาณน้ำาอื่นๆ  
(> 1,000 mg/L TDS)

ล้านลิตร NA NA 0 0 NA NA 0 0

ธุรกิจน้ำาตาล ปริมาณการปล่อย 
น้ำาทิ้งลงสู่แหล่งน้ำา

ปริมาณการปล่อย
น้ำาทิ้งลงสู่แหล่งน้ำา
ผิวดิน 

ล้านลิตร 0 0 0 0

ปริมาณการปล่อย
น้ำาทิ้งลงสู่แหล่งน้ำา
ใต้ดิน

ล้านลิตร 0 0 0 0

ปริมาณการปล่อย 
น้ำาทิ้งสู่องค์กรอื่น

ล้านลิตร 0 0 0 0

รวมปริมาณการ
ปล่อยน้ำาทิ้งทั้งหมด

ล้านลิตร 0 0 0 0

ปริมาณน้ำาที่ปล่อย
ออกนอกองค์กร
ทั้งหมด

ปริมาณน้ำาจืดท้ังหมด 
(≤ 1,000 mg/L TDS) 

ล้านลิตร 0 0 0 0 0 0 0 0

ปริมาณน้ำาอื่นๆ  
(> 1,000 mg/L TDS)

ล้านลิตร 0 0 0 0 0 0 0 0

ธุรกิจพลังงาน ปริมาณการปล่อย 
น้ำาทิ้งลงสู่แหล่งน้ำา

ปริมาณการปล่อย
น้ำาทิ้งลงสู่แหล่งน้ำา
ผิวดิน 

ล้านลิตร 0 0 0 0

ปริมาณการปล่อย
น้ำาทิ้งลงสู่แหล่งน้ำา
ใต้ดิน

ล้านลิตร 0 0 0 0

ปริมาณการปล่อย 
น้ำาทิ้งสู่องค์กรอื่น

ล้านลิตร 93.30 227.80 0 0

รวมปริมาณการ
ปล่อยน้ำาทิ้งทั้งหมด

ล้านลิตร 93.30 227.80 0 0

ปริมาณน้ำาที่ปล่อย
ออกนอกองค์กร
ทั้งหมด

ปริมาณน้ำาจืดท้ังหมด 
(≤ 1,000 mg/L TDS) 

ล้านลิตร 93.30 227.80 0 0 0 0 0 0

ปริมาณน้ำาอื่นๆ  
(> 1,000 mg/L TDS)

ล้านลิตร 0 0 0 0 0 0 0 0
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กลุ่มธุรกิจ ข้อมูล หน่วย
ทุกพื้นที่ พื้นที่ขาดแคลนน้ำา

2559* 2560** 2561** 2562** 2559* 2560** 2561** 2562**

ธุรกิจวัสดุ
ทดแทนไม้

ปริมาณการปล่อย 
น้�าทิ้งลงสู่แหล่งน้�า

ปริมาณการปล่อย
น้�าทิ้งลงสู่แหล่งน้�า
ผิวดิน 

ล้านลิตร 63.80 73.90 59.10 9.95

ปริมาณการปล่อย
น้�าทิ้งลงสู่แหล่งน้�า
ใต้ดิน

ล้านลิตร 0 0 0 0

ปริมาณการปล่อย 
น้�าทิ้งสู่องค์กรอื่น

ล้านลิตร 0 0 0 0

รวมปริมาณการ
ปล่อยน้ำาทิ้งทั้งหมด

ล้านลิตร 63.80 73.90 59.10 9.95

ปริมาณน้�าที่ปล่อย
ออกนอกองค์กร
ทั้งหมด

ปริมาณน้�าจืดท้ังหมด 
(≤ 1,000 mg/L TDS) 

ล้านลิตร 63.80 73.90 59.10 9.95 0 0 0 0

ปริมาณน้�าอื่นๆ  
(> 1,000 mg/L TDS)

ล้านลิตร 0 0 0 0 0 0 0 0

ธุรกิจปุ๋ย ปริมาณการปล่อย 
น้�าทิ้งลงสู่แหล่งน้�า

ปริมาณการปล่อย
น้�าทิ้งลงสู่แหล่งน้�า
ผิวดิน 

ล้านลิตร 0 0 0 0

ปริมาณการปล่อย
น้�าทิ้งลงสู่แหล่งน้�า
ใต้ดิน

ล้านลิตร 0 0 0 0

ปริมาณการปล่อย 
น้�าทิ้งสู่องค์กรอื่น

ล้านลิตร 0 0 0 0

รวมปริมาณการ
ปล่อยน้ำาทิ้งทั้งหมด

ล้านลิตร 0 0 0 0

ปริมาณน้�าที่ปล่อย
ออกนอกองค์กร
ทั้งหมด

ปริมาณน้�าจืดท้ังหมด 
(≤ 1,000 mg/L TDS) 

ล้านลิตร 0 0 0 0 0 0 0 0

ปริมาณน้�าอื่นๆ  
(> 1,000 mg/L TDS)

ล้านลิตร 0 0 0 0 0 0 0 0

ธุรกิจขนส่ง 
และคลังสินค้า

ปริมาณการปล่อย 
น้�าทิ้งลงสู่แหล่งน้�า

ปริมาณการปล่อย
น้�าทิ้งลงสู่แหล่งน้�า
ผิวดิน 

ล้านลิตร 34.00 37.00 11.31 2.89

ปริมาณการปล่อย
น้�าทิ้งลงสู่แหล่งน้�า
ใต้ดิน

ล้านลิตร 0 0 0 0

ปริมาณการปล่อย 
น้�าทิ้งสู่องค์กรอื่น

ล้านลิตร 0 0 0 0.32

รวมปริมาณการ
ปล่อยน้ำาทิ้งทั้งหมด

ล้านลิตร 34.00 37.00 11.31 3.21

ปริมาณน้�าที่ปล่อย
ออกนอกองค์กร
ทั้งหมด

ปริมาณน้�าจืดท้ังหมด 
(≤ 1,000 mg/L TDS) 

ล้านลิตร 34.00 37.00 11.31 3.21 0 0 0 0

ปริมาณน้�าอื่นๆ  
(> 1,000 mg/L TDS)

ล้านลิตร 0 0 0 0 0 0 0 0
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กลุ่มธุรกิจ ข้อมูล หน่วย
ทุกพื้นที่ พื้นที่ขาดแคลนน้ำา

2559* 2560** 2561** 2562** 2559* 2560** 2561** 2562**

ธุรกิจอ่ืนๆ ปริมาณการปล่อย 
น้ำาทิ้งลงสู่แหล่งน้ำา

ปริมาณการปล่อย
น้ำาทิ้งลงสู่แหล่งน้ำา
ผิวดิน 

ล้านลิตร NA NA 0.84 0.84

ปริมาณการปล่อย
น้ำาทิ้งลงสู่แหล่งน้ำา
ใต้ดิน

ล้านลิตร NA NA 0 0

ปริมาณการปล่อย 
น้ำาทิ้งสู่องค์กรอื่น

ล้านลิตร NA NA 0 2.82

รวมปริมาณการ
ปล่อยน้ำาทิ้งทั้งหมด

ล้านลิตร NA NA 0.84 3.65

ปริมาณน้ำาที่ปล่อย
ออกนอกองค์กร
ทั้งหมด

ปริมาณน้ำาจืดท้ังหมด 
(≤ 1,000 mg/L TDS) 

ล้านลิตร NA NA 0.84 3.65 NA NA 0.84 0

ปริมาณน้ำาอื่นๆ  
(> 1,000 mg/L TDS)

ล้านลิตร NA NA 0 0 NA NA 0 0

GRI 303-5 (2018) ปริมาณการใช้น้ำาทั้งหมด

กลุ่มมิตรผล ปริมาณน้ำาทั้งหมดที่ใช้ ล้านลิตร 16,101.00 18,193.00 26,570.73 25,066.19 9,379.00 11,715.00 13,274.58 7,387.89

ธุรกิจไร่ ปริมาณน้ำาทั้งหมดที่ใช้ ล้านลิตร NA NA 7,062.23 3,428.62 NA NA 5,619.74 1,913.35

ธุรกิจน้ำาตาล ปริมาณน้ำาทั้งหมดที่ใช้ ล้านลิตร 9,330.00 10,720.00 8,168.64 6,373.67 6,467.00 8,042.00 4,392.56 3,202.07

ธุรกิจพลังงาน ปริมาณน้ำาทั้งหมดที่ใช้ ล้านลิตร 6,480.00 7,200.00 10,438.48 14,269.00 2,910.00 3,670.00 3,220.48 2,264.36

ธุรกิจวัสดุ
ทดแทนไม้

ปริมาณน้ำาทั้งหมดที่ใช้ ล้านลิตร 247.00 219.00 818.28 916.23 2.00 3.00 3.53 2.61

ธุรกิจปุ๋ย ปริมาณน้ำาทั้งหมดที่ใช้ ล้านลิตร 4.00 4.00 5.82 11.80 0 0 0 5.49

ธุรกิจขนส่ง 
และคลังสินค้า

ปริมาณน้ำาทั้งหมดที่ใช้ ล้านลิตร 40.00 50.00 35.46 31.39 0 0 0 0

ธุรกิจอ่ืนๆ ปริมาณน้ำาทั้งหมดที่ใช้ ล้านลิตร NA NA 41.83 35.48 NA NA 38.25 0

ปริมาณการใช้น้ำาจืดทั้งหมด

กลุ่มมิตรผล ปริมาณการใช้น้ำาจืดทั้งหมด ล้าน 
ลูกบาศก์
เมตร

15.16 16.14 26.57 25.07

หมายเหตุ  : * หมายถึง ข้อมูลในช่วง 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2559        
 ** หมายถึง ข้อมูลในช่วง 1 พ.ย. ของปีก่อนหน้า-31 ต.ค. ของปีที่รายงาน      
 NA (Not Available) ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลในประเด็นดังกล่าว       
 NR (Not Relevant) ข้อมูลในประเด็นดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้อง       
 การประเมินความเสี่ยงด้านการขาดแคลนนำ้า โดยใช้แผนที่ความเสี่ยงด้านนำ้า AQUEDUCT Water Risk Atlas     
 ปรมิาณการใช้นำา้จดืทัง้หมด = ปริมาณนำา้ทัง้หมดจากองค์กรอืน่ + ปรมิาณนำา้จดืทัง้หมดจากแหล่งนำา้ผวิดิน + ปรมิาณนำา้จดืทัง้หมดจากแหล่งนำา้บาดาล - 
 ปริมาณนำ้าที่ปล่อยออกสู่แหล่งนำ้า ซึ่งมีคุณภาพสูงกว่าหรือเท่ากับคุณภาพนำ้าในแหล่งนำ้า
 ปริมาณการนำานำ้ามาใช้จากแหล่งนำ้าต่างๆ ไม่รวมปริมาณนำ้าที่แยกตัวจากวัตถุดิบ
 ตนันำ้าตาลที่ผลติ ประกอบด้วย ผลติภณัฑ์์นำ้าตาลทรายดิบ และผลติภณัฑ์์นำ้าตาลอื่นๆ ที่ถูกแปลงให้อยู่ในหน่วยนำ้าตาลทรายดิบเทียบเท่า ซึ่งเป็นไปตาม
 แนวทางการตดิตามผลและรายงานการปลดปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกสำาหรบัระบบซือ้ขายสทิธใินการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจของประเทศไทย 
               โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)       
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หมายเหตุ  : * หมายถึง ข้อมูลในช่วง 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2559      
 ** หมายถึง ข้อมูลในช่วง 1 พ.ย. ของปีก่อนหน้า-31 ต.ค. ของปีที่รายงาน      
 NA (Not Available) ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลในประเด็นดังกล่าว     
 NR (Not Relevant) ข้อมูลในประเด็นดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้อง       
 ค่ามาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก�าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน�้าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

กลุ่มธุรกิจ คุณภาพน้ำา ค่ามาตรฐาน
ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ำาหลังการบำาบัดในแต่ละปี

2559* 2560** 2561** 2562**

GRI 303-4 (2018) คุณภาพน้ำาหลังการบำาบัด

ธุรกิจไร่ BOD (mg/l) 20 NR NR NR NR

COD (mg/l) 120 NR NR NR NR

TSS (mg/l) 50 NR NR NR NR

ธุรกิจน้�าตาล BOD (mg/l) 20 7.90 5.90 5.80 4.90

COD (mg/l) 120 78.70 65.50 60.50 53.60

TSS (mg/l) 50 21.40 12.70 19.10 16.10

ธุรกิจพลังงาน BOD (mg/l) 20 5.20 5.30 30.10 17.40

COD (mg/l) 120 70.80 65.90 122.30 82.40

TSS (mg/l) 50 255.20 13.80 49.60 33.30

ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ BOD (mg/l) 20 13.00 17.00 14.50 14.50

COD (mg/l) 120 95.00 90.00 83.40 93.80

TSS (mg/l) 50 22.00 25.00 33.60 34.00

ธุรกิจปุ๋ย BOD (mg/l) 20 NR NR NR NR

COD (mg/l) 120 NR NR NR NR

TSS (mg/l) 50 NR NR NR NR

ธุรกิจขนส่งและคลังสินค้า BOD (mg/l) 20 5.00 13.00 2.70 6.60

COD (mg/l) 120 NA NA 35.40 62.40

TSS (mg/l) 50 9.10 10.00 9.10 16.70

ธุรกิจอ่ืนๆ BOD (mg/l) 20 NA NA 13.00 1.10

COD (mg/l) 120 NA NA 63.50 5.30

TSS (mg/l) 50 NA NA 25.00 2.10

คุณภาพน้ำาหลังการบำาบัดจำาแนกตามกลุ่มธุรกิจ
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การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กลุ่มธุรกิจ ข้อมูล หน่วย 2559* 2560** 2561** 2562**

GRI 305-1 (2016) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ขอบเขตที่ 1)

กลุ่มมิตรผล การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง 
(ขอบเขตที่ 1)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

4,082,914.80 3,655,515.10 994,512.89 572,237.12

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง
ขั้นต้น (ขอบเขตที่ 1)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

NA NA 266,830.00 216,345.49

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จากการเผาไหม้เช้ือเพลิงทางชีวภาพ

ตันคาร์บอนไดออกไซด์ NA NA 727,682.89 355,891.62

ธุรกิจไร่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง 
(ขอบเขตที่ 1)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

NA NA 418.77 828.96

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง
ขั้นต้น (ขอบเขตที่ 1)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

NA NA 392.19 789.61

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จากการเผาไหม้เช้ือเพลิงทางชีวภาพ

ตันคาร์บอนไดออกไซด์ NA NA 26.58 39.35

ธุรกิจน้�าตาล การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง 
(ขอบเขตที่ 1)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

NA NA 515,191.37 204,228.33

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง
ขั้นต้น (ขอบเขตที่ 1)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

NA NA 150,332.20 180,752.45

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จากการเผาไหม้เช้ือเพลิงทางชีวภาพ

ตันคาร์บอนไดออกไซด์ NA NA 364,859.17 23,475.88

ธุรกิจพลังงาน การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง 
(ขอบเขตที่ 1)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

NA NA 414,740.27 294,993.61

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง
ขั้นต้น (ขอบเขตที่ 1)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

NA NA 106,083.41 21,347.47

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จากการเผาไหม้เช้ือเพลิงทางชีวภาพ

ตันคาร์บอนไดออกไซด์ NA NA 308,656.86 273,646.14

ธุรกิจวัสดุ
ทดแทนไม้

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง 
(ขอบเขตที่ 1)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

NA NA 57,954.04 66,274.59

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง
ขั้นต้น (ขอบเขตที่ 1)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

NA NA 4,060.53 8,045.17

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จากการเผาไหม้เช้ือเพลิงทางชีวภาพ

ตันคาร์บอนไดออกไซด์ NA NA 53,893.51 58,229.42

ธุรกิจปุ๋ย การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง 
(ขอบเขตที่ 1)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

NA NA 4,614.89 1,602.78

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง
ขั้นต้น (ขอบเขตที่ 1)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

NA NA 4,422.77 1,323.36

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จากการเผาไหม้เช้ือเพลิงทางชีวภาพ

ตันคาร์บอนไดออกไซด์ NA NA 192.12 279.42

ธุรกิจขนส่ง 
และคลังสินค้า

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง 
(ขอบเขตที่ 1)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

NA NA 1,504.76 1,644.40

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง
ขั้นต้น (ขอบเขตที่ 1)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

NA NA 1,450.11 1,509.03

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จากการเผาไหม้เช้ือเพลิงทางชีวภาพ

ตันคาร์บอนไดออกไซด์ NA NA 54.65 135.37

ธุรกิจอ่ืนๆ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง 
(ขอบเขตที่ 1)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

NA NA 88.80 2,664.45

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง
ขั้นต้น (ขอบเขตที่ 1)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

NA NA 88.80 2,578.41

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จากการเผาไหม้เช้ือเพลิงทางชีวภาพ

ตันคาร์บอนไดออกไซด์ NA NA 0 86.04
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คุณภาพอากาศจากปล่องโรงงาน

กลุ่มธุรกิจ คุณภาพอากาศ ค่ามาตรฐาน
ค่าเฉลี่ยคุณภาพอากาศในแต่ละปี

2559* 2560** 2561** 2562**

GRI 305-7 (2016) คุณภาพอากาศ

ธุรกิจน้�าตาล NOx (ppm)  ≤ 200 112.00 83.40 58.70 44.92

SOx (ppm)  ≤ 60 5.90 12.00 2.61 1.74

CO (ppm)  ≤ 690 327.80 306.00 182.50 166.58

TSP (mg/m3)1)  ≤ 120 18.80 6.40 23.83 29.40

TSP (mg/m3) 3) ≤ 320 NA NA NA 26.65

TSP (mg/m3) 4) ≤ 400 NA NA NA 4.68

ธุรกิจพลังงาน NOx (ppm)  ≤ 200 62.37 66.84 113.89 81.54

SOx (ppm)  ≤ 60 2.20 1.89 6.15 3.19

CO (ppm)  ≤ 690 172.57 127.16 353.66 177.12

TSP (mg/m3)1)  ≤ 120 28.09 19.77 41.76 22.46

TSP (mg/m3) 2) ≤ 320 17.40 1.10 11.80 30.14

TSP (mg/m3) 4) ≤ 400 NR NR NR NR

ธุรกิจวัสดุ
ทดแทนไม้

NOx (ppm)  ≤ 200 11.00 15.00 38.58 20.95

SOx (ppm)  ≤ 60 2.00 2.00 3.36 2.24

CO (ppm)  ≤ 690 264.00 132.00 110.11 53.82

TSP (mg/m3)1)  ≤ 120 130.00 160.00 79.74 4.95

TSP (mg/m3) 3) ≤ 320 NA NA NA 2.54

TSP (mg/m3) 4) ≤ 400 NA NA NA 81.20

ธุรกิจปุ๋ย NOx (ppm)  ≤ 200 NR NR NR 20.41

SOx (ppm)  ≤ 60 NR NR NR 1.31

CO (ppm)  ≤ 690 NR NR NR 11.20

TSP (mg/m3)1)  ≤ 120 NR NR NR NR

TSP (mg/m3) 3) ≤ 320 NR NR NR NR

TSP (mg/m3) 4) ≤ 400 NR NR NR 204.54

หมายเหตุ  : * หมายถึง ข้อมูลในช่วง 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2559
 ** หมายถึง ข้อมูลในช่วง 1 พ.ย. ของปีก่อนหน้า-31 ต.ค. ของปีที่รายงาน
 NA (Not Available) ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลในประเด็นดังกล่าว
 NR (Not Relevant) ข้อมูลในประเด็นดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้อง       
 ธุรกิจไร่ ธุรกิจขนส่งและคลังสินค้า และธุรกิจอื่นๆ ไม่มีปล่องระบายอากาศ
 ค่ามาตรฐาน      

1) โรงไฟฟ้าใหม่ตามนิยามของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก�าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต  
ส่ง หรือจ�าหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2547      

2) โรงไฟฟ้าเก่าตามนิยามของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก�าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต  
ส่ง หรือจ�าหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2547      

3) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก�าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 ส�าหรับการผลิตทั่วไป  
มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง      

4) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก�าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 ส�าหรับการผลิตทั่วไป  
ไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง      
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การจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของกลุ่มมิตรผล

กลุ่มธุรกิจ การกำาจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หน่วย 2559* 2560** 2561** 2562**

GRI 306-2 (2016) การจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

กลุ่มมิตรผล วัสดุที่ไม่ใช้แล้วทั้งหมด ตัน 1,327,325.10 1,478,300.00 3,278,438.97  5,001,379.15

วัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีเป็นอันตราย ตัน 889.30 1,027.40 57,006.83 103,489.05

การน�ากลับมาใช้ใหม่ ตัน NA NA 41.80 4.28

การน�าไปรีไซเคิล ตัน 196.01 276.67 15,275.52 21,351.76

การน�ากลับคืนมาใหม่ ตัน 115.80 131.10 25,768.50 43,578.91

การเผา ตัน NA NA 57.90 718.43

การฝังกลบ ตัน 324.00 508.90 15,744.30 37,705.16

อื่นๆ ตัน 253.40 110.70 118.83 35.00

เก็บไว้ภายในสถานประกอบการ ตัน NA NA NA 95.52

วัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีไม่เป็นอันตราย ตัน 1,326,435.80 1,477,272.60 3,221,432.12 4,897,890.10

การน�ากลับมาใช้ใหม่ ตัน NA NA 1,601.63 110.30

การน�าไปรีไซเคิล ตัน NA NA 319,348.61 441,640.98

การท�าปุ๋ยหมัก ตัน 234,954.30 141,345.10 1,432,557.48 1,788,907.49

การน�ากลับคืนมาใหม่ ตัน NA NA 1,196,165.50 820,362.93

การเผา ตัน NA NA 109.60 6.18

การฝังกลบ ตัน 126,931.90 138,100.00 7,497.80 103,769.57

อื่นๆ ตัน 964,549.60 1,197,827.50 264,151.50 1,153,759.87

เก็บไว้ภายในสถานประกอบการ ตัน NA NA NA 589,332.78

ธุรกิจน้�าตาล วัสดุที่ไม่ใช้แล้วทั้งหมด ตัน 62,687.10 93,369.60 1,796,750.69 2,231,241.86

วัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีเป็นอันตราย ตัน 515.40 744.50 31,204.60 98,849.10

การน�ากลับมาใช้ใหม่ ตัน 0 0 0 1.88

การน�าไปรีไซเคิล ตัน 121.90 172.20 15,270.30 17,565.04

การน�ากลับคืนมาใหม่ ตัน 94.70 88.70 117.70 43,566.14

การเผา ตัน NA NA 47.60 8.92

การฝังกลบ ตัน 288.60 476.50 15,714.20 37,643.47

อื่นๆ ตัน 10.20 7.10 54.80 2.09

เก็บไว้ภายในสถานประกอบการ ตัน NA NA NA 61.57

วัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีไม่เป็นอันตราย ตัน 62,171.70 92,625.10 1,765,546.09 2,132,392.76

การน�ากลับมาใช้ใหม่ ตัน NA NA 1,601.60 26.35

การน�าไปรีไซเคิล ตัน NA NA 176,209.51 398,592.26

การท�าปุ๋ยหมัก ตัน 55,684.40 84,019.40 396,851.48 327,472.78

การน�ากลับคืนมาใหม่ ตัน NA NA 1,164,427.10 579,303.01

การเผา ตัน NA NA 37.90 0

การฝังกลบ ตัน 3,444.80 5,016.40 6,148.80 103,406.24

อื่นๆ ตัน 3,042.50 3,589.30 20,269.70 648,583.94

เก็บไว้ภายในสถานประกอบการ ตัน NA NA NA 75,003.00
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กลุ่มธุรกิจ การกำาจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หน่วย 2559* 2560** 2561** 2562**

ธุรกิจพลังงาน วัสดุที่ไม่ใช้แล้วทั้งหมด ตัน 1,264,384.20 1,363,086.20 1,320,543.53 2,754,439.98

วัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีเป็นอันตราย ตัน 208.40 163.00 68.83 4,448.49

การน�ากลับมาใช้ใหม่ ตัน NA NA 7.50 2.40

การน�าไปรีไซเคิล ตัน 39.00 62.60 5.20 3,603.75

การน�ากลับคืนมาใหม่ ตัน 12.80 30.10 14.60 12.77

การเผา ตัน NA NA 10.30 709.51

การฝังกลบ ตัน 24.90 28.30 30.10 61.69

อื่นๆ ตัน 131.70 42.00 1.13 27.14

เก็บไว้ภายในสถานประกอบการ ตัน NA NA NA 31.23

วัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีไม่เป็นอันตราย ตัน 1,264,175.80 1,362,923.20 1,320,474.70 2,749,991.49

การน�ากลับมาใช้ใหม่ ตัน 0 0 0 25.33

การน�าไปรีไซเคิล ตัน NA NA 7,896.20 27,833.67

การท�าปุ๋ยหมัก ตัน 179,209.90 57,194.70 1,035,689.50 1,461,434.71

การน�ากลับคืนมาใหม่ ตัน NA NA 31,724.90 241,059.92

การเผา ตัน NA NA 63.10 6.18

การฝังกลบ ตัน 123,458.80 133,058.40 1,258.50 203.95

อื่นๆ ตัน 961,507.10 1,172,670.10 243,842.50 505,135.13

เก็บไว้ภายในสถานประกอบการ ตัน NA NA NA 514,292.60

ธุรกิจวัสดุ
ทดแทนไม้

วัสดุที่ไม่ใช้แล้วทั้งหมด ตัน 193.10 21,819.50 160,978.90 15,609.81

วัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีเป็นอันตราย ตัน 164.80 119.20 25,636.20 183.37

การน�ากลับมาใช้ใหม่ ตัน 0 0 0 0

การน�าไปรีไซเคิล ตัน 34.50 41.20 0 182.97

การน�ากลับคืนมาใหม่ ตัน 8.30 12.30 25,636.20 0

การเผา ตัน 0 0 0 0

การฝังกลบ ตัน 10.50 4.10 0 0

อื่นๆ ตัน 111.50 61.60 0 0

เก็บไว้ภายในสถานประกอบการ ตัน NA NA NA 0.40

วัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีไม่เป็นอันตราย ตัน 28.30 21,700.30 135,342.70 15,426.44

การน�ากลับมาใช้ใหม่ ตัน 0 0 0 58.62

การน�าไปรีไซเคิล ตัน NA NA 135,225.90 15,215.04

การท�าปุ๋ยหมัก ตัน NA 107.00 0 0

การน�ากลับคืนมาใหม่ ตัน 0 0 0 0

การเผา ตัน 0 0 0 0

การฝังกลบ ตัน 28.30 25.20 77.50 152.78

อื่นๆ ตัน NA 21,568.10 39.30 0

เก็บไว้ภายในสถานประกอบการ ตัน NA NA NA 0
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กลุ่มธุรกิจ การกำาจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หน่วย 2559* 2560** 2561** 2562**

ธุรกิจปุ๋ย วัสดุที่ไม่ใช้แล้วทั้งหมด ตัน 60.00 24.00 46.50 27.00

วัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีเป็นอันตราย ตัน 0 0 0 0.30

เก็บไว้ภายในสถานประกอบการ ตัน NA NA NA 0.30

วัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีไม่เป็นอันตราย ตัน 60.00 24.00 46.50 26.70

การน�ากลับมาใช้ใหม่ ตัน 0 0 0 0

การน�าไปรีไซเคิล ตัน NA NA 17.00 0

การท�าปุ๋ยหมัก ตัน 60.00 24.00 16.50 0

การน�ากลับคืนมาใหม่ ตัน 0 0 0 0

การเผา ตัน 0 0 0 0

การฝังกลบ ตัน 0 0 13.00 2.40

อื่นๆ ตัน 0 0 0 1.80

เก็บไว้ภายในสถานประกอบการ ตัน NA NA NA 22.50

ธุรกิจขนส่ง
และคลังสินค้า

วัสดุที่ไม่ใช้แล้วทั้งหมด ตัน 0.70 0.70 110.70 41.85

วัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีเป็นอันตราย ตัน 0.70 0.70 97.20 6.13

การน�ากลับมาใช้ใหม่ ตัน NA NA 34.30 0

การน�าไปรีไซเคิล ตัน 0.70 0.70 0 0

การน�ากลับคืนมาใหม่ ตัน 0 0 0 0

การเผา ตัน 0 0 0 0

การฝังกลบ ตัน 0 0 0 0

อื่นๆ ตัน NA NA 62.90 4.11

เก็บไว้ภายในสถานประกอบการ ตัน NA NA NA 2.02

วัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีไม่เป็นอันตราย ตัน 0 0 13.50 35.72

การน�ากลับมาใช้ใหม่ ตัน 0 0 0 0

การน�าไปรีไซเคิล ตัน 0 0 0 0

การท�าปุ๋ยหมัก ตัน 0 0 0 0

การน�ากลับคืนมาใหม่ ตัน NA NA 13.50 0

การเผา ตัน 0 0 0 0

การฝังกลบ ตัน 0 0 0 0

อื่นๆ ตัน 0 0 0 26.22

เก็บไว้ภายในสถานประกอบการ ตัน NA NA NA 9.50
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กลุ่มธุรกิจ การกำาจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หน่วย 2559* 2560** 2561** 2562**

ธุรกิจอ่ืนๆ วัสดุที่ไม่ใช้แล้วทั้งหมด ตัน 0 0 8.60 18.65

วัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีเป็นอันตราย ตัน 0 0 0 1.66

อื่นๆ ตัน NA NA NA 1.66

เก็บไว้ภายในสถานประกอบการ ตัน NA NA NA 0

วัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีไม่เป็นอันตราย ตัน 0 0 8.60 16.99

การน�ากลับมาใช้ใหม่ ตัน NA NA 0 0

การน�าไปรีไซเคิล ตัน NA NA 0 0.01

การท�าปุ๋ยหมัก ตัน NA NA 0 0

การเผา ตัน NA NA 0 0

การฝังกลบ ตัน NA NA 8.60 4.20

อื่นๆ ตัน NA NA 0 12.78

เก็บไว้ภายในสถานประกอบการ ตัน NA NA NA 0

หมายเหตุ  : * หมายถึง ข้อมูลในช่วง 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2559      
 ** หมายถึง ข้อมูลในช่วง 1 พ.ย. ของปีก่อนหน้า-31 ต.ค. ของปีที่รายงาน      
 NA (Not Available) ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลในประเด็นดังกล่าว      
 NR (Not Relevant) ข้อมูลในประเด็นดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้อง
 ข้อมูลการก�าจัดของเสียได้มาจากข้อมูลจากผู้รับก�าจัดและเอกสารการก�าจัดของเสียที่ต้องส่งทางราชการ
 ปี 2561-2562 มีการเก็บข้อมูลของเสียอันตรายและไม่อันตรายที่น�ากลับมาใช้ใหม่และก�าจัดด้วยวิธีการเผาเพ่ิมเติม และมีการเก็บข้อมูลของเสีย 
 ไม่อันตรายที่น�าไปรีไซเคิลและการน�ากลับคืนมาใหม่ (recovery) เพิ่มเติม     
 ปี 2562 มีการเก็บข้อมูลของเสียอันตรายและไม่อันตรายที่จัดเก็บในสถานประกอบการเพิ่มเติม     
 ไม่มีการเก็บข้อมูลวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของธุรกิจไร่
 การก�าจัดด้วยวิธีอื่นๆ ได้แก่ คัดแยกเพื่อจ�าหน่ายต่อ ปรับเสถียรวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

หมายเหตุ  : * หมายถึง ข้อมูลในช่วง 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2559
 ** หมายถึง ข้อมูลในช่วง 1 พ.ย. ของปีก่อนหน้า-31 ต.ค. ของปีที่รายงาน  

การปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม	 	 	 	 	 	

กลุ่มธุรกิจ การปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม หน่วย 2559* 2560** 2561** 2562**

  GRI 307-1 การปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม

กลุ่มมิตรผล จ�านวนเหตุการณ์ที่ถูกปรับจากการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับ
กฎหมาย

กรณี 0 0 0 0

ค่าปรับจากการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกฎหมาย บาท 0 0 0 0

จ�านวนเหตุการณ์ที่ได้รับการลงโทษที่ไม่เป็นตัวเงิน กรณี 0 0 0 0

จ�านวนเหตุการณ์ที่เข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาท กรณี 0 0 0 0
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หมายเหตุ  : * หมายถึง ข้อมูลในช่วง 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2559      
 ** หมายถึง ข้อมูลในช่วง 1 พ.ย. ของปีก่อนหน้า-31 ต.ค. ของปีที่รายงาน
 NA (Not Available) ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลในประเด็นดังกล่าว
 NR (Not Relevant) ข้อมูลในประเด็นดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้อง
 หมวดค่าด�าเนนิการของระบบบ�าบดัอากาศและน�า้ รวมค่าการก�าจดัการก�าจดัวสัดุที่ไม่ใช้แล้ว ค่าบ�าบดัมลภาวะ (อากาศและน�า้) ค่าบ�ารงุรกัษาอปุกรณ์ 
 และวัสดุในการปฏิบัติงาน และค่าวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
 หมวดส่งเสรมิและพัฒนาด้านสิง่แวดล้อม รวมค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ค่าบรกิารระบบบรหิารจดัการสิง่แวดล้อม ค่าใบรบัรองระบบจดัการด้านส่ิงแวดล้อม 
 จากภายนอก โครงการด้านสิ่งแวดล้อม และค่าบริการอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อม

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม

กลุ่มธุรกิจ ประเภทค่าใช้จ่ายในการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม หน่วย
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม

2559* 2560** 2561** 2562**

กลุ่มมิตรผล ค่าใช้จ่ายและลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด บาท 74,496,153 246,313,517 239,708,398 302,693,905

- หมวดค่าด�าเนินการของระบบบ�าบัดอากาศและน้�า บาท 53,916,712 58,441,291 147,822,717 161,025,039

- หมวดส่งเสริมและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม บาท 20,589,441 187,872,226 91,885,681 141,668,866

ธุรกิจไร่ ค่าใช้จ่ายและลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด บาท NA NA 240 240

- หมวดค่าด�าเนินการของระบบบ�าบัดอากาศและน้�า บาท NA NA 240 240

- หมวดส่งเสริมและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม บาท NA NA 0 0

ธุรกิจน้�าตาล ค่าใช้จ่ายและลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด บาท 46,890,000 214,290,000 103,190,239 64,701,518

- หมวดค่าด�าเนินการของระบบบ�าบัดอากาศและน้�า บาท 33,640,000 34,140,000 73,613,544 36,432,118

- หมวดส่งเสริมและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม บาท 13,250,000 180,150,000 29,576,695 28,269,400

ธุรกิจพลังงาน ค่าใช้จ่ายและลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด บาท 24,650,000 27,920,000 128,136,049 223,399,751

- หมวดค่าด�าเนินการของระบบบ�าบัดอากาศและน้�า บาท 18,200,000 21,060,000 66,265,300 110,240,445

- หมวดส่งเสริมและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม บาท 6,450,000 6,860,000 61,870,749 113,159,306

ธุรกิจวัสดุ
ทดแทนไม้

ค่าใช้จ่ายและลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด บาท 86,623 176,938 7,730,065 14,138,891

- หมวดค่าด�าเนินการของระบบบ�าบัดอากาศและน้�า บาท 86,623 176,938 7,291,828 13,898,731

- หมวดส่งเสริมและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม บาท 0 0 438,237 240,160

ธุรกิจปุ๋ย ค่าใช้จ่ายและลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด บาท 2,220,889 3,239,153 140,000 80,100

- หมวดค่าด�าเนินการของระบบบ�าบัดอากาศและน้�า บาท 1,769,889 2,789,153 140,000 80,100

- หมวดส่งเสริมและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม บาท 451,000 450,000 0 0

ธุรกิจขนส่ง
และคลังสินค้า

ค่าใช้จ่ายและลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด บาท 457,441 496,226 441,000 267,600

- หมวดค่าด�าเนินการของระบบบ�าบัดอากาศและน้�า บาท 119,000 184,000 441,000 267,600

- หมวดส่งเสริมและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม บาท 338,441 312,226 0 0

ธุรกิจอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายและลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด บาท 191,200 191,200 70,805 105,805

- หมวดค่าด�าเนินการของระบบบ�าบัดอากาศและน้�า บาท 91,200 91,200 70,805 105,805

- หมวดส่งเสริมและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม บาท 100,000 100,000 0 0
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ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน
ข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า	 	 	 	 	

ข้อมูล หน่วย 2559* 2560** 2561** 2562**

G4 FP-5 ร้อยละปริมาณการผลิตที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

ปริมาณการผลิตท่ีได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลด้านคุณภาพ 
และความปลอดภัยอาหาร 

ร้อยละ 100 100 100 100

หมายเหตุ  : * หมายถึง ข้อมูลในช่วง 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2559       
 ** หมายถึง ข้อมูลในช่วง 1 พ.ย. ของปีก่อนหน้า-31 ต.ค. ของปีที่รายงาน     
 การรับรองมาตรฐานสากลด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารของโรงงานน�้าตาล ได้แก่ หลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดี ในการผลิตอาหาร  
 (Good Manufacturing Practice; GMP), มาตรฐานควบคุมดูแลความปลอดภัยในทุกกระบวนการผลิตอาหาร (Hazard Analysis Critical Control  
 Point; HACCP), มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (ISO 22000) และระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยส�าหรับการผลิต 
 อาหาร (Food Safety System Certification 22000; FSSC 22000)     

134 รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2562
กลุ่มมิตรผล



GRI Content Index

GRI	Standard Disclosures
Page	Number/	
Website/Remark

Omission
External	
Assurance

SDGs

GRI 101: Foundation 2016 
General Disclosures

GRI 102: General 
Disclosures 2016

Organization Profile

102-1 Name of the organization 8

102-2 Activities, brands, products, and services 12-13

102-3 Location of headquarters 20

102-4 Location of operations https://www.mitrphol.
com/about-us.php

102-5 Ownership and legal form 20-21

102-6 Markets served 12-13,  
https://www.mitrphol.
com/page_detail.
php?p=1&topic=98

102-7 Scale of the organization 12-13, 63, 107 

102-8 Information on employees and other 
workers

63, 107 8, 10

102-9 Supply chain 18-19

102-10 Significant changes to the organization 
and its supply chain

Remark: No significant 
changes during the 
reporting period

102-11 Precautionary principle or approach 39-46

102-12 External initiatives 14, 38 
https://www.mitrphol.
com/about-us.php

102-13 Membership of associations 29-31

Strategy

102-14 Statement from senior decision-maker 6-7

102-15 Key impacts, risks, and opportunities 6-7, 11, 39-46

Ethics and Integrity

102-16 Values, principles, standards, and norms 
of behavior

9-10, 35-37 16

102-17 Mechanisms for advice and concerns 
about ethics

38-39 
https://www.mitrphol. 
com/whistleblowing 

-th.php

16

Governance

102-18 Governance structure 34

102-22 Composition of the highest governance 
body and its committees

https://www.mitrphol. 
com/about-us.php

102-26 Role of highest governance body in 
setting purpose, values, and strategy

33

102-30 Effectiveness of risk management 
processes

39

102-31 Review of economic, environmental, 
and social topics

39-46

For the Materiality Disclosures Service, GRI Services reviewed that the GRI content index is clearly presented and 
the references for Disclosures 102-40 to 102-49 align with appropriate sections in the body of the report. The service 
was performed on the English version of the report.
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GRI	Standard Disclosures
Page	Number/	
Website/Remark

Omission
External	
Assurance

SDGs

Stakeholder Engagement

102-40 List of stakeholder groups 23, 
https://www.mitrphol. 
com/page_detail.
php?p=1&topic=97 

102-41 Collective bargaining agreements 110 8

102-42 Identifying and selecting stakeholders https://www.mitrphol. 
com/page_detail.
php?p=1&topic=97

102-43 Approach to stakeholder engagement https://www.mitrphol. 
com/page_detail.
php?p=1&topic=97

102-44 Key topics and concerns raised https://www.mitrphol. 
com/page_detail.
php?p=1&topic=97

Reporting Practice

102-45 Entities included in the consolidated 
financial statements

25

102-46 Defining report content and topic 
boundaries

25, 28

102-47 List of material topics 27-28

102-48 Restatements of information Remark: No  
restatements of  

information in 2019.

102-49 Changes in reporting 25

102-50 Reporting period 25

102-51 Date of most recent report Remark: Most recent 
previous report is 

2018 Mitr Phol Group 
Sustainability Report.

102-52 Reporting cycle 25

102-53 Contact point for questions regarding 
the report

28

102-54 Claims of reporting in accordance with 
the GRI standards

25

102-55 GRI content index 135-140

102-56 External assurance 141-142

Economic Performance

GRI 103:  
Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

12

103-2 The management approach and its 
components

12

103-3 Evaluation of the management approach 12

GRI 201: Economic 
Performance 2016 

201-1 Direct economic value generated and 
distributed

15 8, 9

Procurement Practices

GRI 103:  
Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

49-51

103-2 The management approach and its 
components

49-51

103-3 Evaluation of the management approach 49-51

GRI 204:  
Procurement  
Practices 2016

204-1 Proportion of spending on local suppliers 49 8
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GRI	Standard Disclosures
Page	Number/	
Website/Remark

Omission
External	
Assurance

SDGs

Anti–Corruption

GRI 103:  
Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

35

103-2 The management approach and its components 35

103-3 Evaluation of the management approach 36-37

GRI 205:  
Anti-corruption 
2016 

205-2 Communication and training about  
anti-corruption policies and procedures

37 16

205-3 Confirmed incidents of corruption and 
actions taken

39 16

Anti–Competitive Behavior 

GRI 103:  
Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

38

103-2 The management approach and its components 38

103-3 Evaluation of the management approach 38

GRI 206:  
Anti-competitive 
Behavior 2016

206-1 Legal actions for anti-competitive  
behavior, anti-trust, and monopoly practices

39 16

Tax

GRI 103:  
Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

15

103-2 The management approach and its 
components

15

103-3 Evaluation of the management approach 15

GRI 207: Tax 2019 207-4 Country-by-country reporting 16

Materials

GRI 103:  
Management  
Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

101

103-2 The management approach and its 
components

101

103-3 Evaluation of the management approach 101

GRI 301: Materials 
2016 

301-1 Materials used by weight or volume 114 8, 12

301-2 Recycled input materials used 114 8, 12

Energy

GRI 103:  
Management  
Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

95

103-2 The management approach and its 
components

95-99

103-3 Evaluation of the management approach 95-99

GRI 302: Energy 
2016 

302-1 Energy consumption within the organization 115-117 7, 8, 12, 13

302-2 Energy consumption outside of the organization 117 7, 8, 12, 13

302-3 Energy intensity 118 7, 8, 12, 13

Water

GRI 103:  
Management  
Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

91

103-2 The management approach and its 
components

91-93

103-3 Evaluation of the management approach 91-93

GRI 303: Water and 
Effluents 2018

303-1 Interactions with water as a shared resource 91 6, 12

303-2 Management of water discharge-related 
impacts

93 6

303-3 Water withdrawal 118-121 6

303-4 Water discharge 121-125 6

303-5 Water consumption 124 6
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GRI	Standard Disclosures
Page	Number/	
Website/Remark

Omission
External	
Assurance

SDGs

Emissions

GRI 103:  
Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

95, 103

103-2 The management approach and its 
components

95-99, 103-105 

103-3 Evaluation of the management approach 95-99, 103-105

GRI 305: Emissions 
2016 

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 126 12, 13

305-2  Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 127 3, 12, 13

305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions 127 3, 12, 13

305-4 GHG emissions intensity 127 13

305-5 Reduction of GHG emissions 95-96 13

305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides 
(SOX), and other significant air emissions

128 3, 12

Effluents and Waste

GRI 103:  
Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

101

103-2 The management approach and its 
components

101

103-3 Evaluation of the management approach 101

GRI 306: Effluents 
and Waste 2016

306-2 Waste by type and disposal method 129-132 3, 12

Environmental Compliance 

GRI 103:  
Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

91, 95, 103

103-2 The management approach and its 
components

91, 95, 103-104, 
https://www.mitrphol. 
com/whistleblowing 

-th.php

103-3 Evaluation of the management approach 91, 95

GRI 307:  
Environmental  
Compliance 2016

307-1 Non-compliance with environmental 
laws and regulations

132 16

Supplier Environmental Assessment

GRI 103:  
Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

49

103-2 The management approach and its 
components

49-51

103-3 Evaluation of the management approach 50-51

GRI 308: Supplier  
Environmental  
Assessment 2016

308-1 New suppliers that were screened using 
environmental criteria

50

Employment

GRI 103:  
Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

63

103-2 The management approach and its 
components

63-75

103-3 Evaluation of the management approach 73, 75

GRI 401:  
Employment 2016

401-1 New employee hires and employee 
turnover

109-110 5, 8, 10

401-2 Benefits provided to full-time employees 
that are not provided to temporary or part-time 
employees

74 3, 5, 8

401-3 Parental leave 110 5, 8

Occupational Health and Safety

GRI 103:  
Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

83

103-2 The management approach and its 
components

83

103-3 Evaluation of the management approach 83
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GRI	Standard Disclosures
Page	Number/	
Website/Remark

Omission
External	
Assurance

SDGs

GRI 403:  
Occupational  
Health and Safety 
2018

403-1 Occupational health and safety  
management system

83 8

403-2 Hazard identification, risk assessment, 
and incident investigation 

83 3, 8

403-3 Occupational health services 84 8

403-4 Worker participation, consultation, and 
communication on occupational health and 
safety 

84 8

403-5 Worker training on occupational health 
and safety

85 8

403-6 Promotion of worker health 85 8

403-7 Prevention and mitigation of occupational 
health and safety impacts directly linked by 
business relationships

84 8

403-8 Workers covered by an occupational 
health and safety management system

112 8

403-9 Work-related injuries 84, 112-113 3, 8

403-10 Work-related ill health 113 3, 8

Training and Education

GRI 103:  
Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

65

103-2 The management approach and its 
components

68

103-3 Evaluation of the management approach 68-70

GRI 404: Training 
and Education 2016 

404-1 Average hours of training per year per 
employee

72, 111 4, 5, 8, 10

404-2 Programs for upgrading employee skills 
and transition assistance programs

65-68 8

404-3 Percentage of employees receiving regular 
performance and career development reviews

111 5, 8, 10

Diversity and Equal Opportunity

GRI 103:  
Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

63

103-2 The management approach and its 
components

63-64

103-3 Evaluation of the management approach 64

GRI 405:  
Diversity and Equal  
Opportunity 2016 

405-1 Diversity of governance bodies and 
employees

107-108 5, 8 

Child Labor 

GRI 103:  
Management  
Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

49

103-2 The management approach and its 
components

49-51, 79-81

103-3 Evaluation of the management approach 50-51

GRI 408: Child Labor 
2016

408-1 Operations and suppliers at significant 
risk for incidents of child labor

50-51, 79-81 8, 16

Human Rights Assessment

GRI 103:  
Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

77

103-2 The management approach and its 
components

77-81

103-3 Evaluation of the management approach 77

GRI 412: Human 
Rights Assessment 
2016

412-1 Operations that have been subject to 
human rights reviews or impact assessments

https://www.mitrphol. 
com/page_detail.
php?p=1&topic=55
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GRI	Standard Disclosures
Page	Number/	
Website/Remark

Omission
External	
Assurance

SDGs

Supplier Social Assessment

GRI 103:  
Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

49

103-2 The management approach and its 
components

49-51

103-3 Evaluation of the management approach 50-51

GRI 414:  
Supplier Social 
Assessment 2016

414-1 New suppliers that were screened using 
social criteria

50-51 5, 8

Customer Health and Safety

GRI 103:  
Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

55

103-2 The management approach and its 
components

55-59

103-3 Evaluation of the management approach 57-59

GRI 416:  
Customer Health  
and Safety 2016

416-2 Incidents of non-compliance concerning 
the health and safety impacts of products and 
services

55 16

Marketing and Labeling

GRI 103:  
Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

55

103-2 The management approach and its 
components

55-59

103-3 Evaluation of the management approach 57-59

GRI 417: Marketing 
and Labeling 2016

417-3 Incidents of non-compliance concerning 
marketing communications

56 16

Product and Service Labelling

FP-5  FP-5  Percentage of production volume 
manufactured in sites certified by an independent 
third party according to internationally 
recognized food safety management system 
standards

134
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