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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

การกำากับดูแลกิจการที่ดี
และการบริหารความเสี่ยงองค์กร

สิ่งแวดล้อม
“ดีด้วยการจัดการ”

นวัตกรรม 
“ต่อยอดสร้างสิ่งใหม่ 

เพื่อความยั่งยืน”

รู้จักมิตรผล

พนักงาน
“ใส่ใจดูแลพนักงาน 

ผสานสร้างความสำาเร็จให้องค์กร”

การพัฒนาคู่ค้า 
“เติบโตเคียงข้าง 

สร้างความยั่งยืน”

ภาคผนวก

การมีส่วนร่วม
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

สิทธิมนุษยชน
“เท่าเทียมไม่แตกต่าง 

และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน”

ลูกค้าและผู้บริโภค
“พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

สร้างความสัมพันธ์อันดี”

ดัชนีข้อมูล
ตามกรอบการรายงาน

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

ความปลอดภัยและสุขอนามัย
“มุ่งเน้นความปลอดภัย 
และห่วงใยต่อสุขภาพ”

สังคมและชุมชน
“ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ”
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สมดุล  มั่นคง  ยั่งยืน

แก่นแท้ของการเติบโตอย่างยั่งยืนคือ
การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล เกื้อกูลกัน

ใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
เกิดการหมุนเวียน สร้างสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อม

สร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชน สู่สังคม
เพื่อสร้างเศรษฐกิจไทยที่มั่นคง

มิตรผลยังคงเดินหน้าเพื่อดำาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง
เคียงคู่ ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

เเก่นเเท้
ของการเติบโตอย่างยั่งยืน



สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (102-14)(102-15) 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
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กฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและกรรมการผู้จดัการใหญ่

กลุ่มมติรผล

ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี กลุ่มมิตรผลมุ่งสร้างความยั่งยืน
เคียงคู่วิถีคนไทย พัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลทราย 
จนเป็นผู้ผลติน�้าตาลอนัดบั 1 ของประเทศและอนัดบัที่ 3 ของ
โลก โดยมกีารด�าเนนิธรุกจิในหลายประเทศ ทั้งในสาธารณรฐั
ประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และอินโดนีเซีย โดยมีการบริหาร
จดัการอย่างบรูณาการสอดคล้องกบัมาตรฐานสากล พร้อมน�า
เทคโนโลย ีและนวตักรรมมาต่อยอดสูธ่รุกจิชวีภาพ (Bio-based 
Business) รวมทั้งค�านงึถงึผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสงัคม 
ควบคู่กับการพัฒนาผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่า (Value 
Chain) 

กลุ่มมิตรผลมุ่งมั่นในการสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจเติบโต
อย่างยั่งยืน ในขณะเดียวกันก็มุ ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการ 
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยที่มีการ 
ท�าเกษตรกรรมเป็นหลักให้มีโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการ
ก้าวไปสูอ่ตุสาหกรรมชวีภาพ ซึ่งถอืเป็นก้าวการเตบิโตใหม่ของ
ประเทศ ด้วยการน�าเทคโนโลยแีละแนวคดินวตักรรมที่ทนัสมยั
มาใช้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ให้เป็นผลิตภัณฑ์
ชวีภาพที่มมีูลค่าทางเศรษฐกจิสูงขึ้น 

กลุ ่มมิตรผลยังค�านึงถึงการเติบโตร่วมกันทั้งห่วงโซ่มูลค่า  
โดยให้ความส�าคญัในการพฒันาตั้งแต่ต้นน�้า อนัได้แก่ ชาวไร่
อ้อย ด้วยการส่งเสริมการน�าการจัดการไร่อ้อยสมัยใหม่  
หรือ “มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม” (Mitr Phol ModernFarm) โดย
ประยุกต์ใช้องค์ความรู ้และเทคโนโลยีสารสนเทศในการ 
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนสร้างความยั่งยืนให้กับ 
สิ่งแวดล้อมและอาชพีการท�าไร่อ้อย จากความทุม่เทนี้ท�าให้ได้
รับรางวัลชนะเลิศ “Thailand ICT Excellence Awards 2018” 
สาขาโครงการเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน โดยสมาคมการจัดการธุรกิจ
แห่งประเทศไทย (TMA) ซึ่งสะท้อนถงึศกัยภาพในการประยกุต์
ใช้เทคโนโลยเีพื่อพฒันาธรุกจิและสงัคมอย่างยั่งยนื พร้อมร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศในภาคเกษตรให้กบัประเทศไทย

ส�าหรบัการจดัการองค์กรและการด�าเนนิธรุกจิของกลุม่มติรผล
นั้น เราให้ความส�าคญัเรื่องความโปร่งใส และการต่อต้านทจุรติ  
โดยได้รบัการรบัรองเข้าร่วมเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ (Thailand’s Private Sector  
Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) นอกจากนั้น 
ในการบรหิารธรุกจิ ยงัได้รบัรางวลัอตุสาหกรรมดเีด่น ประเภท
การบรหิารงานคณุภาพ จากกระทรวงอตุสาหกรรม เป็นรางวลั
แห่งเกยีรตยิศและความภาคภมูใิจอย่างสูงสดุในความมุง่มั่น ตั้งใจ 
และพฒันาธรุกจิของตนเองไปสู่ระดบัสากล 

ส�าหรับการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมนั้น ในปีนี้กลุ่มมิตรผล
มปีรมิาณคาร์บอนเครดติที่ได้รบัการรบัรองจากองค์การบรหิาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) รวม 489,000 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า พร้อมสนับสนุนและส่งเสริม
นโยบายสร้างสังคมคาร์บอนต�่า ด้วยการเป็นผู้ขายคาร์บอน
เครดติให้กบัองค์กรต่างๆ ภายใต้โครงการลดก๊าซเรอืนกระจก
ภาคสมคัรใจตามมาตรฐานประเทศไทย (T-VER) เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ในการส่งเสรมิ ผลกัดนั และสนบัสนนุในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน
ของประเทศ

นอกจากนี้ ยงัได้รบัรางวลัสดุยอดนายจ้างดเีด่นแห่งประเทศไทย 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ผลความส�าเร็จสะท้อนถึงความผูกพัน 
ที่พนักงานมีต่อองค์กร ซึ่งมาจากการใส่ใจดูแลพนักงานที่เรา
ต่างเชื่อมั่นในคุณค่าของคน พร้อมพัฒนาพนักงานให้เติบโต
ทางสายอาชีพควบคู่กับการเติบโตขององค์กร ส�าหรับลูกค้า 
เรามีการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย  
เน้นกระบวนการผลติที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อมและวางแผนการ
การพฒันาบรรจภุณัฑ์ที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อมอกีด้วย  

จากผลการด�าเนนิงานในรอบปีที่ผ่านมา เหน็ได้ว่ากลุม่มติรผล
ให้ความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจที่ครอบคลุมทั้งทางด้าน
เศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลกัการก�ากบัดูแล
กิจการที่ดี ควบคู่กับการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อ ผู้มีส่วน 
ได้เสยี  ซึ่งถอืเป็นการด�าเนนิธรุกจิ เพื่อ “แก่นแท้ของการเตบิโต
อย่างยั่งยนื”

กลุ่มมิตรผล รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2561
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รู้จักมิตรผล (102-1)

วิสัยทัศน์และ
ปรัชญาองค์กร

วัฒนธรรม
องค์กร

ทิศทาง
เชิงกลยุทธ์

ข้อมูลทั่วไป
ของกลุ่มมิตรผล

ผลการดำาเนินงาน
เชิงเศรษฐกิจ

ห่วงโซ่มูลค่า
ของกลุ่มมิตรผล

ความภูมิใจ
ของกลุ่มมิตรผล

มาตรฐานและ
คุณภาพ

โครงสร้างการถือหุ้น
ของกลุ่มมิตรผล
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วิสัยทัศน์และปรัชญาองค์กร (102-16)

ที่มิตรผล เราทุกคนมุ่งมั่นผลิตสินค้าคุณภาพมาตรฐานสูง 
แก่ผู ้บริโภค ด้วยการด�าเนินงานอย่างเอาใจใส่ ตั้งแต่ 
ขั้นตอนเริ่มต้นจนถงึกระบวนการสดุท้ายของการผลติ และ
ส่งมอบถงึมอืลูกค้า

ที่มิตรผล เราทุกคนเชื่อว่า บุคลากรเป็นทรัพยากรที่ทรง
คณุค่าขององค์กร จงึส่งเสรมิและสนบัสนนุบคุลากรทกุคน
ให้มีความรอบรู้ในงานที่ท�า อีกทั้งยังสามารถน�าความรู้ 
ประสบการณ์ และความช�านาญงานที่แตกต่างกนัของแต่ละ
บคุคลมาผนกึรวมเป็นหนึ่งเดยีวกนัเพื่อสร้างพลงัที่แขง็แกร่ง
ให้กบัองค์กร

ที่มติรผล เราทกุคนมุง่มั่นด�าเนนิธรุกจิ และประพฤตปิฏบิตัติน 
โดยตั้งอยู่บนความเที่ยงธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้  
ด้วยพันธสัญญาที่จะมอบประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกกลุ่มคน ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ชาวไร่อ้อย ผู้ค้าร่วม 
ลูกค้า หรอืผู้บรโิภค

ที่มติรผล เราทกุคนพฒันาธรุกจิควบคู่กบัการพฒันาชมุชน
และสิ่งแวดล้อม เพราะเชื่อในการ “ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ”  
ที่ต่างต้องเกื้อกูลซึ่งกนัและกนั

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

เชื่อในคุณค่าของคน

ตั้งอยู่ในความเป็นธรรม

รับผิดชอบต่อสังคม

ปรัชญาองค์กร (102-16)

เราจะเป็นบริษัทชั้นน�าระดับโลกในอุตสาหกรรมน�า้ตาลและ Bio-based 
โดยการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีร่วมกับการบริหารจัดการ
อย่างบูรณาการ เพื่อสร้างคุณค่า สร้างอนาคตให้สังคม

วิสัยทัศน์ (102-16)

กลุ่มมิตรผล รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2561
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วัฒนธรรมองค์กร (102-16) 
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วัฒนธรรม
องค์กร

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
(EXCELLENCE) 

มุ่งมั่นปฏบิตัแิละพฒันางานให้ได้ผลส�าเรจ็ที่ดเีลศิอย่างมอือาชพี เชี่ยวชาญ 
และมปีระสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์สูงสดุต่อองค์กรและผู้มสี่วนได้เสยี 

ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม 
ขยัน และอดทน 
(INTEGRITY) 
ครองตนอย่างมศีลีธรรม คณุธรรม 
สจุรติ และซื่อตรง โปร่งใส ใส่ใจ 
รกัษาจรรยาบรรณของวชิาชพี
พร้อมใส่ใจดูแลบรรทดัฐานจรยิธรรม
ของสงัคมรอบข้าง รวมทั้งยดึมั่น
ในกฎระเบยีบของมติรผลและกฎหมาย

สรรสร้างนวัตกรรม 
(INNOVATION)

กล้าคดิ แสวงหาแนวคดิใหม่เชงินวตักรรม
ที่เป็นประโยชน์มาประยกุต์ใช้ และปรบัปรงุ

กระบวนการท�างาน รวมทั้งการด�าเนนิ
ธรุกจิในปัจจบุนั เพื่อก่อให้เกดิการ

เปลี่ยนแปลงและพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อสร้างคณุค่าและการเตบิโต

ขององค์กรอย่างยั่งยนื

ใส่ใจและรับผิดชอบต่อสังคม  
(CARE & ACCOUNTABILITY)

ส�านกึ ใส่ใจ ดูแล และรบัผดิชอบ 
ตอบแทนต่อชาวไร่ ชมุชน สงัคม สิ่งแวดล้อม 

และคู่ค้า รวมถงึพนกังานมติรผล 
โดยยดึถอืแนวคดิ “ร่วมอยู่ ร่วมเจรญิ” 

ที่ต่างต้องเกื้อกูลกนัและเอาใจเขามาใส่ใจเรา

จริงใจและเชื่อถือได้ 
(TRUSTWORTHINESS)
จรงิใจ ดูแล ยดึมั่นในพนัธสญัญา และตอบสนอง
ความต้องการของทมี องค์กร และผู้มสี่วนได้เสยี
ขององค์กร เพื่อบคุคลรอบข้างเชื่อถอื 
ไว้วางใจและศรทัธา



ทิศทางเชิงกลยุทธ์ (102-15)

การเป็นองค์กรชั้นนำาระดับโลก 
(WORLD CLASS 

MANUFACTURING)

ปรบัปรงุและพฒันากระบวนการผลติสนิค้า
ให้มคีณุภาพ การขนส่งให้เป็นระบบ
อตัโนมตัมิากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยกระดบั
มาตรฐานด้านความปลอดภยัและ
สิ่งแวดล้อมเทยีบเท่ากบัมาตรฐาน

ระดบัโลก

องค์กรสมรรถนะสูง 
(HIGH PERFORMANCE 

ORGANIZATION)

เสรมิสร้างค่านยิมองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลศิ
และการท�างานที่เป็นมาตรฐาน โดยอาศยั
เทคโนโลยดี้านสารสนเทศสมยัใหม่เข้ามา
ด�าเนนิงานในทกุด้าน และสร้างวฒันธรรม
องค์กรที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวตักรรม 
การแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อการท�างาน
เป็นทมีอย่างมปีระสทิธภิาพทั้งองค์กร

การเกษตรและการจัดการไร่สมัยใหม่ 
(MODERN FARMING AND 

FARMING PRACTICES)

มุ่งมั่นในการพฒันาและส่งเสรมิการท�าไร่
แบบสมยัใหม่ (Modern Farming) 

มรีะบบการจดัการไร่ที่ทนัสมยั ได้แก่ 
การบรหิารจดัการน�้า การพฒันาพนัธุ์อ้อย 

และระบบการขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน 
เพื่อให้ชาวไร่มผีลผลติต่อไร่และ

ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น

กลุ่มมิตรผล รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2561

9

สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(COMPETITIVENESS) 

เพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนั 
โดยใช้นวตักรรมการเพิ่มประสทิธภิาพและ

ควบคมุต้นทนุอย่างต่อเนื่อง 
ร่วมกบัพนัธมติรระดบัโลก 

เพื่อเข้าถงึเทคโนโลย ีช่องทางการจ�าหน่าย 
และการให้บรกิารลูกค้าที่ดยีิ่งขึ้น

การเติบโตขององค์กร
(GROWTH) 

การใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรม
ในการพฒันาน�้าตาลและผลติผลพลอยได้
 ให้มมีูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เพื่อสร้างการเตบิโต

ในอตุสาหกรรมชวีภาพ (Bio-based) 
และส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredient) 

ความยั่งยืน 
(SUSTAINABILITY)

สร้างความร่วมมอืและการท�างานร่วมกนั
กบัผู้มสี่วนได้เสยี และการสนบัสนนุ

เพื่อสร้างพฒันาการของชมุชน 
พร้อมทั้งแบ่งปันความรู้ในการบรหิารจดัการ

ทรพัยากรเพื่อการพฒันา
อย่างยั่งยนื โดยยดึหลกัธรรมาภบิาลและ

มกีารบรหิารความเสี่ยงที่ดี
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กลุมมิตรผลถือกำเนิดขึ้น
เปนครั้งแรกที่ตำบลกรับใหญ 
อำเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 
โดยเริ่มจากอุตสาหกรรม
ครัวเรือนขนาดเล็กที่ผลิตน้ำเชื่อม
เขมขนสงขายใหโรงงาน
ผลิตน้ำตาลทราย

กอตั้งโรงไฟฟาชีวมวลจากชานออย
แหงแรกในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

กอตั้งโรงไฟฟากาฬสินธุ
อำเภอกุฉินารายณ 
จังหวัดกาฬสินธุ 

กอตั้งโรงไฟฟาชีวมวล
เมืองฝูหนาน โรงไฟฟาชีวมวล
จากชานออยแหงแรกของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

กอตั้งโรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

กอตั้งโรงไฟฟาภูหลวง
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ขยายการลงทุนธุรกิจน้ำตาล
สูรัฐควีนสแลนด ประเทศออสเตรเลีย

กอตั้งบริษัท มิตรผลพัฒนา จำกัด  
เพื่อเปนบริษัทฝกอบรมพนักงาน
ของบริษัทในเครือ

กอตั้งศูนยนวัตกรรมและ
การวิจัยแหงที่ 2 
ณ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
จังหวัดปทุมธานี

กอตั้งโรงงานรีไฟเนอรี
ระบบอัตโนมัติ อำเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแกน

กอตั้งโรงงานผลิตปุยผสมคุณภาพสูง
รวมกับบริษัท ศักดิ์สยาม จำกัด 
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

กอตั้งโรงงานมิตรผล สเปเชี่ยลตี้ ไบโอเทค
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

กอตั้งโรงเอทานอลกุฉินารายณ 
อำเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ 
เพื่อผลิตเอทานอล เพื่อใชเปนเชื้อเพลิง

กอตั้งโรงเอทานอลดานชาง 
อำเภอดานชาง 
จังหวัดสุพรรณบุรี

กอตั้งโรงงานแมสอดพลังงานสะอาด 
อำเภอแมสอด จังหวัดตาก 
(โครงการรวมทุนกับบริษัท 
ผาแดงอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) 
และ บริษัท ไทยออยล จำกัด (มหาชน)

กอตั้งโรงเอทานอลภูเขียว
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

กอตั้งโรงไฟฟาดานชาง
อำเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี และ
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

กาวสูการเปน
โรงงานน้ำตาลทรายครั้งแรก
ภายใตชื่อ “หางหุนสวนจำกัด 
โรงงานน้ำตาลมิตรผล”

กอตั้งโรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว 
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ขยายการลงทุนธุรกิจน้ำตาล 
สูมณฑลกวางสี 
สาธารณรัฐประชาชนจีน

กอตั้งโรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง 
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

กอตั้งโรงงานน้ำตาลมิตรผลดานชาง
อำเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี

กอตั้งธุรกิจปารติเกิลบอรด
ขึ้นเปนครั้งแรก

รวมทุนกับ Dynamic Food 
Ingredients (DFI) สหรัฐอเมริกา 
พัฒนาและผลิตสารใหความหวาน
จากธรรมชาติที่มีแคลอรีต่ำ 
เชน อีริทริทอล (Erythritol) และ 
ไซลิทอล (Xylitol)  

กอตั้งศูนยบริหารเงินกับบริษัท
ในกลุมมิตรผล ภายใตชื่อ 
“มิตรผล เทรชเชอรี่ เซ็นเตอร” 
(Mitr Phol Treasury Center)

รวมทุนกับ Olam International 
พัฒนาโรงงานน้ำตาลรีไฟน 
เมืองบริทาห ประเทศอินโดนีเซีย

กอตั้งบริษัทรวมคา 
บริษัท เอ็มพี-ดีเอฟไอ ไซลิทอล 
จำกัด เพื่อผลิตไซลิทอล (Xylitol)

เขาถือหุนรวมทุนในบริษัท ขอนแกน 
อินโนเวชั่น เซ็นเตอร จำกัด 
ธุรกิจใหเชาและดำเนินการเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย

กอตั้งโรงเอทานอลกาฬสินธุ
อำเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ

ขยายการลงทุนธุรกิจน้ำตาล
สูแขวงสะหวันเขตสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

กอตั้งโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ 
อำเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ

กอตั้งโรงงานน้ำตาลสิงหบุรี 
อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี 

กอตั้ง บริษัท มิตรผลวิจัยพัฒนาออย
และน้ำตาล จำกัด อำเภอภูเขียว 
จังหวัดชัยภูมิ 

กอตั้งบริษัท มิตรผล 
อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด 
ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุน
ในบริษัทตางๆ (Holding Company) 
เพื่อลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน

กอตั้ง MP USA Holdings LLC 
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุน
ในบริษัทตางๆ (Holding company) 
เพื่อลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มมิตรผล (102-2) (102-4) (102-10)

ความเป็นมาของกลุ่มมิตรผล

กว่า 60 ปี กลุ ่มมิตรผลได้ด�าเนินกิจการ 
บนเส้นทางอุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาล 
เคียงคู ่ วิ ถี ชี วิตของคนไทยด ้วยแนวคิด  
“ เปลี่ยนสิ่ ง ไร ้ค ่ า . . . เป ็นสิ่ งที่มีคุณค ่ า”  
(From Waste to Value) เราเล็งเห็นถึงคุณค่า
ในการพัฒนาสิ่งที่เหลือใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดจนก่อให้เกิดธุรกิจต่างๆ ต่อยอดจาก
น�้ าตาล ไปสู ่ ไฟฟ ้ าชี วมวล  เอทานอล  
วสัดทุดแทนไม้ ปุย๋ และธรุกจิชวีภาพ เพื่อผลกัดนั
อตุสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve)  

ด้วยการน�าเทคโนโลยแีละการวจิยัพฒันาตั้งแต่
ต้นน�้าถึงปลายน�้า ผสานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน รวมทั้งการบูรณาการ
การจัดการธุรกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนา 
ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่า ส่งผลให้การ 
ขับเคลื่อนธุรกิจของกลุ ่มมิตรผลเติบโต 
และยั่งยืน สามารถขยายกิจการได้ต่อเนื่อง 
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ปัจจุบัน 
กลุ ่มมิตรผลสามารถผลิตน�้าตาลได้เป ็น 
อนัดบั 1 ของประเทศไทย และอนัดบั 3 ของโลก

รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2561 กลุ่มมิตรผล
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กลุมมิตรผลถือกำเนิดขึ้น
เปนครั้งแรกที่ตำบลกรับใหญ 
อำเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 
โดยเริ่มจากอุตสาหกรรม
ครัวเรือนขนาดเล็กที่ผลิตน้ำเชื่อม
เขมขนสงขายใหโรงงาน
ผลิตน้ำตาลทราย

กอตั้งโรงไฟฟาชีวมวลจากชานออย
แหงแรกในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

กอตั้งโรงไฟฟากาฬสินธุ
อำเภอกุฉินารายณ 
จังหวัดกาฬสินธุ 

กอตั้งโรงไฟฟาชีวมวล
เมืองฝูหนาน โรงไฟฟาชีวมวล
จากชานออยแหงแรกของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

กอตั้งโรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

กอตั้งโรงไฟฟาภูหลวง
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ขยายการลงทุนธุรกิจน้ำตาล
สูรัฐควีนสแลนด ประเทศออสเตรเลีย

กอตั้งบริษัท มิตรผลพัฒนา จำกัด  
เพื่อเปนบริษัทฝกอบรมพนักงาน
ของบริษัทในเครือ

กอตั้งศูนยนวัตกรรมและ
การวิจัยแหงที่ 2 
ณ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
จังหวัดปทุมธานี

กอตั้งโรงงานรีไฟเนอรี
ระบบอัตโนมัติ อำเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแกน

กอตั้งโรงงานผลิตปุยผสมคุณภาพสูง
รวมกับบริษัท ศักดิ์สยาม จำกัด 
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

กอตั้งโรงงานมิตรผล สเปเชี่ยลตี้ ไบโอเทค
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

กอตั้งโรงเอทานอลกุฉินารายณ 
อำเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ 
เพื่อผลิตเอทานอล เพื่อใชเปนเชื้อเพลิง

กอตั้งโรงเอทานอลดานชาง 
อำเภอดานชาง 
จังหวัดสุพรรณบุรี

กอตั้งโรงงานแมสอดพลังงานสะอาด 
อำเภอแมสอด จังหวัดตาก 
(โครงการรวมทุนกับบริษัท 
ผาแดงอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) 
และ บริษัท ไทยออยล จำกัด (มหาชน)

กอตั้งโรงเอทานอลภูเขียว
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

กอตั้งโรงไฟฟาดานชาง
อำเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี และ
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

กาวสูการเปน
โรงงานน้ำตาลทรายครั้งแรก
ภายใตชื่อ “หางหุนสวนจำกัด 
โรงงานน้ำตาลมิตรผล”

กอตั้งโรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว 
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ขยายการลงทุนธุรกิจน้ำตาล 
สูมณฑลกวางสี 
สาธารณรัฐประชาชนจีน

กอตั้งโรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง 
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

กอตั้งโรงงานน้ำตาลมิตรผลดานชาง
อำเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี

กอตั้งธุรกิจปารติเกิลบอรด
ขึ้นเปนครั้งแรก

รวมทุนกับ Dynamic Food 
Ingredients (DFI) สหรัฐอเมริกา 
พัฒนาและผลิตสารใหความหวาน
จากธรรมชาติที่มีแคลอรีต่ำ 
เชน อีริทริทอล (Erythritol) และ 
ไซลิทอล (Xylitol)  

กอตั้งศูนยบริหารเงินกับบริษัท
ในกลุมมิตรผล ภายใตชื่อ 
“มิตรผล เทรชเชอรี่ เซ็นเตอร” 
(Mitr Phol Treasury Center)

รวมทุนกับ Olam International 
พัฒนาโรงงานน้ำตาลรีไฟน 
เมืองบริทาห ประเทศอินโดนีเซีย

กอตั้งบริษัทรวมคา 
บริษัท เอ็มพี-ดีเอฟไอ ไซลิทอล 
จำกัด เพื่อผลิตไซลิทอล (Xylitol)

เขาถือหุนรวมทุนในบริษัท ขอนแกน 
อินโนเวชั่น เซ็นเตอร จำกัด 
ธุรกิจใหเชาและดำเนินการเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย

กอตั้งโรงเอทานอลกาฬสินธุ
อำเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ

ขยายการลงทุนธุรกิจน้ำตาล
สูแขวงสะหวันเขตสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

กอตั้งโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ 
อำเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ

กอตั้งโรงงานน้ำตาลสิงหบุรี 
อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี 

กอตั้ง บริษัท มิตรผลวิจัยพัฒนาออย
และน้ำตาล จำกัด อำเภอภูเขียว 
จังหวัดชัยภูมิ 

กอตั้งบริษัท มิตรผล 
อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด 
ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุน
ในบริษัทตางๆ (Holding Company) 
เพื่อลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน

กอตั้ง MP USA Holdings LLC 
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุน
ในบริษัทตางๆ (Holding company) 
เพื่อลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา
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 ธุรกจิไร่บรษิทั : กลุม่มติรผลให้ความส�าคญัตั้งแต่ต้นน�้าด้วยการส่งเสรมิการปลกูอ้อยในชมุชนอย่างยั่งยนื 
และการรบัซื้ออ้อยจากเกษตรกรชาวไร่อ้อยอย่างเป็นธรรม ควบคู่กบัการพฒันาชาวไร่อ้อยให้มกีารจดัการ
ไร่อ้อยอย่างมปีระสทิธภิาพ ปัจจบุนัมไีร่บรษิทั 2 แห่ง คอื ไร่ด่านช้าง จ.สพุรรณบรุ ีและไร่อสีาน จ.ชยัภูมิ

โดยปัจจุบัน กลุ่มมิตรผลมีธุรกิจทั้งสิ้น 7 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจไร่บริษัท, ธุรกิจน�้าตาล, ธุรกิจพลังงาน, ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้, ธุรกิจปุ๋ย,  
ธรุกจิด้านการขนส่งและคลงัสนิค้า และธรุกจิอื่นๆ โดยแบ่งออกเป็น 11 สายธรุกจิ ได้ดงันี้

 ธุรกิจน�า้ตาลในประเทศ : ธรุกจิหลกัของกลุ่มมติรผล ซึ่งเราให้ความส�าคญัตั้งแต่การจดัการวตัถดุบิอ้อย 
จนถงึกระบวนการผลติน�้าตาล โดยในปัจจบุนักลุ่มมติรผลเป็นผู้ผลติน�้าตาลอนัดบั 1 ของประเทศ และมี
โรงงานน�้าตาลในประเทศทั้งสิ้น 6 แห่ง 

 ธุรกิจน�า้ตาลและธุรกิจต่อเนื่องในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน : กลุ่มมติรผลได้ร่วมทนุกบัโรงงาน
น�้าตาลในมณฑลกวางสใีนนามบรษิทั Guangxi Nanning East Asia Sugar Co., Ltd. ซึ่งปัจจบุนักลุม่มติรผล 
มโีรงงานน�้าตาลทั้งหมด 6 แห่ง ในมณฑลกวางส ีนบัได้ว่าเป็นผู้ผลติน�้าตาลรายใหญ่อนัดบัที่ 2 ของจนี และ
ยงัมธีรุกจิต่อเนื่อง ได้แก่ โรงไฟฟ้าชวีมวล จ�านวน 3 แห่ง

 ธุรกิจน�้าตาลในอาเซียน : ได้แก่ ธุรกิจน�้าตาลในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  
โดยมโีรงงานน�้าตาล 1 แห่ง ในแขวงสะหวนัเขต 

 ธรุกิจน�า้ตาลในประเทศออสเตรเลีย : กลุม่มติรผลเข้าไปลงทนุในบรษิทั MSF Sugar Limited รฐัควนีส์แลนด์ 
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลติน�้าตาลรายใหญ่ของออสเตรเลยี โดยมโีรงงานน�้าตาลทั้งหมด 4 แห่ง 

 ธุรกิจน�า้ตาลในประเทศอินโดนีเซีย : กลุ่มมติรผลร่วมลงทนุในบรษิทั ฟาร์อสีต์ อะกร ิจ�ากดั ซึ่งเป็นของ 
บรษิทั โอแลม อนิเตอร์เนชั่นแนล จ�ากดั ซึ่งเป็นผู้ด�าเนนิธรุกจิโรงงานน�้าตาลรไีฟน์ในประเทศอนิโดนเีซยี
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	 ธุรกิจพลังงาน	: ธรุกจิพลงังานเป็นธรุกจิต่อเนื่องจากกลุ่มธรุกจิน�้าตาล โดยน�าชานอ้อยที่เหลอืจากการ
ผลิตน�้าตาลมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งรวมถึงการน�าเอากากน�้าตาลหรือ 
โมลาสมาเป็นวตัถดุบิตั้งต้นเพื่อผลติเป็นเอทานอล 99.5% ใช้เป็นส่วนผสมในน�้ามนัแก๊สโซฮอล์ที่ใช้ในประเทศ 
โดยในปัจจบุนักลุ่มมติรผลมโีรงไฟฟ้าชวีมวลทั้งสิ้น 10 โรงงาน มโีรงเอทานอลทั้งสิ้น 5 โรงงาน

	 ธุรกิจวัสดุทดแทนไม	้: เดมิเป็นธรุกจิต่อเนื่องจากกลุ่มธรุกจิน�้าตาล โดยน�าชานอ้อยที่เหลอืจากการผลติ
น�้าตาลมาเป็นวัตถุดิบหลัก ต่อมาภายหลังพัฒนาไม้ยางพาราที่หมดอายุการให้น�้ายางแล้วมาใช้ในการ
ผลติวสัดทุดแทนไม้ที่มคีณุภาพสูงแทนชานอ้อย มกีารผลติและจดัจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ไม้ปาร์ตเิกลิบอร์ด, 
ไม้เคลอืบเมลามนี (ไม้ปาร์ตเิกลิเคลอืบเมลามนีและไม้เอม็ดเีอฟเคลอืบเมลามนี), ไม้ซงิโครนสั, ไม้เอม็ดเีอฟ 
และไม้แลคเกอร์ไฮกรอส ภายใต้เครื่องหมายการค้า PANEL PLUS

	 ธุรกิจปุ๋ย	:	เป็นธุรกิจที่เน้นการพัฒนาต่อยอดของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน�้าตาล เช่น กากส่า  
(Vinasse) และกากหม้อกรอง (Filter Cake) มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ปุ ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ภายใต้
เครื่องหมายการค้า ซอยล์เมต โดยในปี 2561 กลุ่มมติรผลมโีรงงานปุ๋ยในประเทศไทยทั้งสิ้น 2 โรง ได้แก่ 
โรงงานปุ๋ยอนิทรยี์ภูเขยีว จ.ชยัภูม ิและโรงงานปุ๋ยอนิทรยี์ด่านช้าง จ.สพุรรณบรุี

	 ธุรกิจขนส่งและคลังสนิค้า	:	เป็นธรุกจิที่ด�าเนนิการด้านโลจสิตกิส์ ได้แก่ การให้บรกิารรบัเข้า และจ่ายออก 
พื้นที่ส�าหรบัเกบ็สนิค้า และการบรกิารท่าเทยีบเรอื เพื่อสนบัสนนุการด�าเนนิธรุกจิของกลุม่มติรผล รวมทั้ง
ให้บรกิารกบับรษิทัภายนอก ปัจจบุนัม ี3 บรษิทั ได้แก่ บรษิทั ยไูนเตด็ แสตนดาร์ด เทอร์มนิลั จ�ากดั (มหาชน) 
จ.สมทุรปราการ, บรษิทั มติรผลคลงัสนิค้า จ�ากดั จ.สมทุรปราการ และ บรษิทั อ่าวไทยคลงัสนิค้า จ�ากดั 
จ.ชลบรุ ี

	 ธรุกิจอืน่ๆ	:	นอกเหนอืจากธรุกจิหลกัข้างต้น กลุม่มติรผลยงัมธีรุกจิอื่นๆ เพื่อสนบัสนนุการด�าเนนิงานของ
กลุ่มมติรผลในภาพรวม ได้แก่ 

 • บรษิทั มติรผลวจิยัพฒันาอ้อยและน�้าตาล จ�ากดั จดัตั้งขึ้นเพื่อวจิยัและพฒันาสายพนัธุอ้์อยให้มคีณุภาพ  
 พร้อมทั้งวจิยัและพฒันากระบวนการในการสร้างมลูค่าเพิ่มให้กบัผลติภณัฑ์ผลพลอยได้ของกระบวนการ 
 ผลติน�้าตาล

 • บรษิทั มติรผล เทรชเชอรี่ เซน็เตอร์ จ�ากดั ศนูย์บรหิารจดัการธรุกรรมทางการเงนิแบบครบวงจร
 • บรษิทั เอม็พ-ีดเีอฟไอ ไซลทิอล จ�ากดั บรษิทัร่วมค้าเพื่อผลติไซลทิอล 
 • บริษัท มิตรผล อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จ�ากัด ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ  

 (Holding Company) เพื่อลงทนุในสาธารณรฐัประชาชนจนี 
 • บริษัท ขอนแก่น อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จ�ากัด ธุรกิจให้เช่าและด�าเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์  

• บรษิทั มติรผลพฒันา จ�ากดั เป็นบรษิทัฝึกอบรมพนกังานของบรษิทัในเครอื  
 • MP USA Holdings LLC ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ  

 (Holding Ccompany) เพื่อลงทนุในประเทศสหรฐัอเมรกิา



ปริมาณการผลิตในการดำาเนินธุรกิจของไทย	และต่างประเทศ	(102-7)

หมายเหตุ: * ปริมาณของน�้าตาลทรายขาวบรสิทุธิ์ หมายถงึ ปรมิาณของน�้าตาลทรายขาว, น�้าตาลทรายขาวบรสิทุธิ์ 
   และน�้าตาลทรายขาวบรสิทุธิ์พเิศษ 
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ไม้ปาร์ติเกิล
(ลบ.ม. / ปี)

ไม้ปาร์ติเกิล
เคลือบเมลามีน

(ลบ.ม. / ปี)

317,859

161,357

กระดาษ
เคลือบเมลามีน

(ลบ.ม. / ปี)

3,030

ธุรกิจน้ำาตาล
ธุรกิจพลังงาน
ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้
ธุรกิจปุ๋ย

ไฟฟ้าชีวมวล
(เมกะวตัต์ชั่วโมง / ปี)

1,700,000

ไม้เอ็มดีเอฟ
เคลือบเมลามีน

(ลบ.ม. / ปี)

ไม้เอ็มดีเอฟ
(ลบ.ม. / ปี)

63,114

679,634

ปุ๋ย
(ตนั / ปี)

9,739

เอทานอล
(ลติร / ปี)

467,000,000

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

สปป.
ลาว

ไทย



นำ้าตาลทรายขาว
บริสุทธิ	์*
(ตนั / ปี)

นำ้าตาลดิบ
(ตนั / ปี)

135,780

1,530,861

กลุ่มมิตรผล รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2561

15

ออสเตรเลีย

นำ้าตาลดิบ
(ตนั / ปี)

470,000

นำ้าตาลทรายขาว
บริสุทธิ์	*
(ตนั / ปี)

1,041,729

นำ้าตาลดิบ
(ตนั / ปี)

49,161



โรงงาน/บริษัท

ยไูนเต็ด 
แสตนดาร์ด  
เทอร์มินัล

มิตรผลคลังสินค้า อ่าวไทยคลังสินค้า

ความสามารถในการเข้ารบัสนิค้า-เทกอง 
(ตนั / ชั่วโมง)

350 - 350-400

ความสามารถในการเข้ารบัสนิค้า-กระสอบ 
(ตนั / ชั่วโมง)

125 - 150-200

ความสามารถในการจ่ายออกสนิค้า-เทกอง 
(ตนั / ชั่วโมง)

330
-

1,000

ความสามารถในการจ่ายออกสนิค้า-กระสอบ 
ตนั / เครน / 12 ชั่วโมง

1,000 - 500

ความสามารถในการบรรจตุู้คอนเทนเนอร์ 
(นาท ี/ ทอียีู)

30-40 - 25

จ�านวนท่าเทยีบเรอื (ท่า) 1

หน้าท่า (ม.) 350

ความลกึหน้าท่า (ม.) 14

ขนาดของเรอืที่สามารถรบัได้ (DWT) 25,000 60,000

จ�านวนโกดงั (หลงั) 13 5 15

พื้นที่ให้บรกิารเกบ็สนิค้า (ตร.ม.) 45,384 17,769 112,466

จ�านวนถงัเกบ็สนิค้าเหลว (ถงั) 3 8 2

ความจทุี่ให้บรกิารเกบ็สนิค้าเหลว (เมตรกิตนั) 21,618 23,904 24,000

พื้นที่ว่าง (ตร.ม.) 41,416 17,463 -

การให้บริการธุรกิจขนส่งและคลังสินค้าจ�าแนกภายในประเทศ (102-7)

1

133

8.2

พื้นที่ว่าง

การให้บริการ รายละเอียด

รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2561 กลุ่มมิตรผล
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ผลการด�าเนินงานเชิงเศรษฐกิจ 
และในปี 2561 นี้ กลุ่มมิตรผลมีผลการดำาเนินงานในด้านเศรษฐกิจที่สำาคัญ ดังนี้

ผลการด�าเนินงานเชิงเศรษฐกิจ (201-1)

มูลค่าเศรษฐกิจทางตรง (Direct Economic Value Generated)
•  รายได้ (Revenues) 72,233

การกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง (Direct Economic Value Distributed)
•  ต้นทนุการด�าเนนิงาน (Operating Costs)
•  ค่าจ้างและสวสัดกิารพนกังาน (Employee Wages And Benefits)
•  เงนิที่ช�าระแก่เจ้าของเงนิทนุ (Payments To Providers Of Capital)
•  เงนิที่ช�าระแก่รฐั (Payments To Government)
•  การลงทนุในชมุชน (Community Investment)

56,027
5,331
9,502
111
50

มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม (Economic Value Retained) 2,212

มูลค่า (ล้านบาท)รายละเอียดผลด้านเศรษฐกิจ

การให้บริการพื้นที่เก็บ
สินค้า

การให้บริการ 
การรับสินค้าเข้า-จ่ายออก

การให้บริการ
ท่าเทียบเรือ



สัดส่วนรายได้จากการขายของธุรกิจในประเทศ	(102-6)

ธุรกิจน�้ำตำล

ธุรกิจไร่บริษัท

ธุรกิจปุ๋ย

ธุรกิจพลังงำน

ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้

23.67

5.77

รายได้ (ร้อยละ)

สัดส่วนรายได้จากการขายจำาแนกตามโซน
รายได้ (ร้อยละ)

เอเชียยุโรปอเมริกำ

แอฟริกำ
โอเชียเนีย

95.230.070.16

2.88 1.66

กลุ่มมิตรผล รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2561

17

66.43

0.35

2.00

1.56
ธุรกิจขนส่ง
และคลังสินคำ้

0.22
ธุรกิจอื่นๆ



หมายเหตุ: * ประเทศ  หมายถงึ เป็นประเทศที่กลุ่มบรษิทัมติรผล  มหีน่วยการผลติด�าเนนิการอยู่
 ** ข้อมูลปี 2560 – 2561  หมายถงึ ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. ของแต่ละปี

1 รายได้จากการขายและบรกิาร หมายถงึ ผลตอบแทนที่กจิการได้รบัจากการขายสนิค้าหรอืบรกิารตามปกตขิองกจิการ 
 รวมทั้งผลตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ได้เกดิจากการด�าเนนิงานตามปกตใินงบก�าไรขาดทนุ  
2 ก�าไรจากการด�าเนนิงาน หมายถงึ ก�าไรจากการด�าเนนิงาน ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายทางภาษเีงนิได้และต้นทนุทางการเงนิ
3 ภาษเีงนิได้นติบิคุคลรวมถงึภาษรีอการตดับญัช ีหมายถงึ ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้นติบิคุคลและภาษเีงนิได้รอตดับญัชี
 • ตารางข้างต้นบ่งชี้ว่า รายได้ของบริษัทในกลุ่มมิตรผล เป็นรายได้ที่มาจากการด�าเนินงานในประเทศไทยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 65  
  การด�าเนินงานในไทยของบริษัท โดยส่วนใหญ่ได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีและการหักค่าใช้จ่าย 2 เท่าจากคณะกรรมการส่งเสริม 
  การลงทนุ
 • สทิธปิระโยชน์ทางภาษทีี่ได้รบัจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุจดัแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลกั ดงันี้
  1. ยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคล (มาตรการ Tax Holiday) เป็นระยะเวลา 8 ปี
  2.  ลดภาษเีงนิได้นติบิคุคลเหลอืร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาเพิ่มอกี 5 ปี 
  3. หกัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าของค่าใช้จ่ายดงักล่าวจากภาษเีงนิได้นติบิคุคลเป็นระยะเวลา 10 ปี 
 • ข้อมูลการช�าระเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลแยกตามประเทศของปี 2560 จะเป็นข้อมูลทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ ท�าให้ไม่ตรงกับข้อมูล 
  ที่น�าเสนอในงบการเงนิของปี 2560 ที่เปิดเผยข้อมูลเฉพาะในประเทศไทย

รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2561 กลุ่มมิตรผล
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การช�าระเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลแยกตามประเทศ

2560** 2560** 2560**2561** 2561** 2561**

ไทย 61,911.11 63,344.08 5,805.80 5,800.13 272.30 379.73

สาธารณรฐัประชาชนจนี 29,769.98 25,524.90 4,610.17 554.71 830.17 126.66

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 962.02 785.41 (376.03) (429.07) - -

ออสเตรเลยี 5,634.20 5,394.33 (1,043.18) (1,790.02) - -

รวมทั้งสิ้น 98,277.30 95,048.73 8,996.76 4,135.75 1,102.47 506.32

 หน่วย: ล้านบาท

รายได้จากการขาย
และบริการ 1

ประเทศ*
ก�าไร

จากการด�าเนินงาน 2

ภาษีเงินได้นิติบุคคล
รวมถึงภาษี

รอการตัดบัญชี 3



อัตราภาษีเงินได้
• อัตราภาษีเงินได้ที่ใช้ค�านวณในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 40 ต�่ากว่าอัตราภาษีเงินได้เฉลี่ยของแต่ละประเทศที่บริษัทลงทุน เนื่องจาก 

รายบางส่วนบรษิทัได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้ เช่น ในประเทศไทยมอีตัราภาษทีี่แท้จรงิต�่ากว่าอตัราภาษเีงนิได้นติบิคุคล ร้อยละ 20 เนื่องจากบรษิทัแม่
ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลภายใต้การลงทะเบียนของส�านักงานใหญ่ระหว่างประเทศ (IHQ) ทั้งนี้อัตราภาษีที่แท้จริงดังกล่าวจะ 
แตกต่างกนัไปในแต่ละปี เนื่องจากช่วงเวลาที่แท้จรงิที่ได้รบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษแีละช่วงเวลาที่แท้จรงิของการปฏบิตังิานมคีวามแตกต่างกนั 
ธรุกจิที่มกีารด�าเนนิงานภายในประเทศส่วนใหญ่จะได้รบัการยกเว้นภาษ ีเช่น กลุม่ธรุกจิน�้าตาล กลุม่ธรุกจิพลงังาน กลุม่วสัดทุดแทนไม้ เป็นต้น

• บริษัทย่อยบางแห่งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี ตามสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตาม 
พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการลงทนุ พ.ศ. 2520 ในกจิการต่างๆ เช่น กจิการธรุกจิพลงังาน กจิการธรุกจิวสัดทุดแทนไม้ โดยได้รบัการยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบที่ได้รับการส่งเสริมตามระยะเวลา และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแต่ละบัตรส่งเสริมการลงทุน 
และได้รบัการลดหย่อนภาษเีงนิได้นติบิคุคลในอตัราร้อยละ 50 ส�าหรบัก�าไรสทุธทิี่ได้จากการประกอบกจิการที่ได้รบัการส่งเสรมิ มกี�าหนดเวลา 
5 ปี นบัแต่วนัพ้นก�าหนดระยะเวลาได้รบัยกเว้นภาษ ีเป็นต้น  

• ค่าใช้จ่ายบางประเภทที่สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษมีากกว่าหนึ่งเท่า เช่น ค่าฝึกอบรม ค่าวจิยัและพฒันาเทคโนโลย ี(R&D)

กลุ่มมิตรผล รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2561
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การกระทบยอดอัตราภาษีที่แท้จริง

ภาษีที่จ่าย

หมายเหตุ: * ข้อมูลปี 2558 – ปี 2561 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี

2560* 2561* ค�านวนโดยเฉลี่ยรายงานทางการเงิน

ก�าไรจากการด�าเนนิงานก่อนภาษ ี(ล้านบาท) 6,142.15 952.07 3,547.11

จ�านวนภาษทีี่ได้รายงาน 568.67 32.65 300.66

อตัราภาษทีี่ได้รายงาน (ร้อยละ) 9.26 3.43 6.35

ภาษทีี่จ่ายจรงิ (ล้านบาท) 1,102.47 506.32 804.40

อตัราภาษทีี่จ่ายจรงิ (ร้อยละ) 17.95 53.18 35.57

ปี 2560

1,102.47 ล้านบาท

ปี 2561

506.32 ล้านบาท



                                         

Plantation

Bio Power

Innovation &
Research Center 

Sugar

กากน้ำตาล (โมลาส)
หมักยีสตเพ�่อผลิตเปนเอทานอล

ชานออยนำมาเปนเชื้อเพลิง
สำหรับผลิตไฟฟาชีวมวล

พลังงานไฟฟาชีวมวลนำกลับมาใชในโรงงาน
ที่เหลือขายใหกับการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทยและการไฟฟาสวนภูมิภาค

เศษไมยางพาราที่หมดอายุ 
นำมาผลิตวัสดุทดแทนไม
เชน ไมปารติเกิลบอรด, MDF

นำปุยกลับไปบำรุงดินในปายางพารา

กิ�ง ตอ และราก
ของไมยางที่หมดอายุ
นำมาผลิตไฟฟาชีวมวล

นำปุย
กลับไปบำรุงดิน
ในไรออย

อุตสาหกรรม
อนาคต

ว�แนสนำมาเปน
สารปรับปรุงดิน
เพ�่อนำกลับ
ไปใชในไรออย

แก�สโซฮอล�
95

แก�สโซฮอล�
91 E20 E85Bio Fuel ยีสต� โมดิฟายด�

เซลลูโลส
อีร�ทร�ทอล ไซลิทอล

มอลโท
เด็กซ�ทร�น

กรดแลคติก

ไขอ�อย

ห่วงโซ่มูลค่าของกลุ่มมิตรผล (102-9)
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Plantation

Bio Power

Innovation &
Research Center 

Sugar

กากน้ำตาล (โมลาส)
หมักยีสตเพ�่อผลิตเปนเอทานอล

ชานออยนำมาเปนเชื้อเพลิง
สำหรับผลิตไฟฟาชีวมวล

พลังงานไฟฟาชีวมวลนำกลับมาใชในโรงงาน
ที่เหลือขายใหกับการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทยและการไฟฟาสวนภูมิภาค

เศษไมยางพาราที่หมดอายุ 
นำมาผลิตวัสดุทดแทนไม
เชน ไมปารติเกิลบอรด, MDF

นำปุยกลับไปบำรุงดินในปายางพารา

กิ�ง ตอ และราก
ของไมยางที่หมดอายุ
นำมาผลิตไฟฟาชีวมวล

นำปุย
กลับไปบำรุงดิน
ในไรออย

อุตสาหกรรม
อนาคต

ว�แนสนำมาเปน
สารปรับปรุงดิน
เพ�่อนำกลับ
ไปใชในไรออย

แก�สโซฮอล�
95

แก�สโซฮอล�
91 E20 E85Bio Fuel ยีสต� โมดิฟายด�

เซลลูโลส
อีร�ทร�ทอล ไซลิทอล

มอลโท
เด็กซ�ทร�น

กรดแลคติก

ไขอ�อย
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ความยั่งยืน

รางวัล 2018 Digital Transformer 
of the Year ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
โดย International Data Corporation 
(IDC) 
• กลุ่มมติรผล

รางวัล 2018 Digital Transformer 
of the Year ระดับ Country Award
โดย International Data Corporation
(IDC) 
• กลุ่มมติรผล

รางวัลชนะเลิศ “Thailand ICT 
Excellence Awards 2018” 
สาขาโครงการเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน 
จากผลการด�าเนินงานของ 
“มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม 
(Mitr Phol ModernFarm)” 
โดยสมาคมการจัดการธุรกิจ
แห่งประเทศไทย (TMA)
• กลุ่มมติรผล

รางวัล CSR-DIW Continuous Award 
ปี 2561 
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม
• บริษทั น�้าตาลมติรผล จ�ากดั
• บริษทั น�้าตาลสงิห์บรุ ีจ�ากดั 
• บริษทั รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จ�ากดั 
• บริษทั รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จ�ากดั 
 (สาขามติรภูเวยีง) 
• บริษทั มติรผลไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) จ�ากดั 
• บริษทั มติรผลไบโอ-เพาเวอร์ จ�ากดั 
• บริษทั มติรผลไบโอฟูเอล จ�ากดั 
• บริษทั มติรผลไบโอฟูเอล จ�ากดั (สาขาชยัภูม)ิ 
• บริษทั ราชสมีากรนี เอน็เนอร์ย ีจ�ากดั
• บริษทั พาเนล พลสั จ�ากดั

ประกาศนียบัตรส�าหรับบริษัทที่ผ่าน
การรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
ประจ�าปี 2560
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• บริษทั น�้าตาลมติรผล จ�ากดั

ความภูมิใจของกลุ่มมิตรผล

เศรษฐกิจ

รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มอบให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการบริหารจัดการดีเด่นในสาขา
ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ
โดยรวม  
โดยสมาคมการจัดการธุรกิจ
แห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบัน
บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บรษิทั มติรผลไบโอฟูเอล จ�ากดั

รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มอบให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการบริหารจัดการดีเด่นในสาขา
ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล  
โดยสมาคมการจัดการธุรกิจ
แห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบัน
บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บรษิทั น�้าตาลมติรผล จ�ากดั 

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจ�าปี 2561 
ประเภทการบริหารงานคุณภาพ
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม
• บริษทั น�้าตาลมติรกาฬสนิธุ์ จ�ากดั
• บริษทั พาเนล พลสั จ�ากดั

รางวัลโรงงานน�้าตาลดีเด่น 
โดยสำานักงานคณะกรรมการอ้อยและ
นำ้าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม
• บริษทั น�้าตาลมติรผล จ�ากดั  
• บริษทั น�้าตาลสงิห์บรุ ีจ�ากดั
• บริษทั รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จ�ากดั
• บริษทั รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จ�ากดั 
 (สาขามติรภูเวยีง)
• บริษทั น�้าตาลมติรกาฬสนิธุ์ จ�ากดั
• บริษทั รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จ�ากดั 
(สาขามติรภูหลวง)

รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2561 กลุ่มมิตรผล
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สังคม

รางวลัสถานประกอบกิจการดเีด่น
ด้านแรงงานสัมพนัธ์และ
สวสัดกิารแรงงาน 
โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน
• บรษิทั น�้าตาลมติรผล จ�ากดั  
• บรษิทั น�้าตาลสงิห์บรุ ีจ�ากดั
• บรษิทั รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จ�ากดั  
• บรษิทั รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จ�ากดั 
 (สาขามติรภูเวยีง)
• บรษิทั น�้าตาลมติรกาฬสนิธุ์ จ�ากดั
• บรษิทั มติรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) จ�ากดั
• บรษิทั มติรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จ�ากดั 
• บรษิทั มติรผล ไบโอฟูเอล จ�ากดั 
• บรษิทั มติรผลไบโอฟูเอล จ�ากดั (สาขาชยัภูม)ิ 

รางวลัสดุยอดนายจ้างดเีด่นแห่ง
ประเทศไทย 2561 
หรอื The Best Employer 2018 
โดยบริษัทเอออน ฮิววิท 
(ประเทศไทย) จำากัด 
• บริษทั น�้าตาลมติรผล จ�ากดั 
• บริษทั น�้าตาลสงิห์บรุ ีจ�ากดั
• บริษทั น�้าตาลมติรกาฬสนิธุ์ จ�ากดั
• บริษทั มติรผลไบโอฟูเอล จ�ากดั (สาขาชยัภูม)ิ
• บริษทั มติรผลไบโอฟูเอล จ�ากดั (สาขากาฬสนิธุ์)
• บริษทั พาเนล พลสั จ�ากดั

รางวัล CSR-DIW Continuous Award 
ปี 2561 
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม
• บรษิทั น�้าตาลมติรผล จ�ากดั
• บรษิทั น�้าตาลสงิห์บรุ ีจ�ากดั 
• บรษิทั รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จ�ากดั 
• บรษิทั รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จ�ากดั 
 (สาขามติรภูเวยีง) 
• บรษิทั มติรผลไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) จ�ากดั 
• บรษิทั มติรผลไบโอ-เพาเวอร์ จ�ากดั 
• บรษิทั มติรผลไบโอฟูเอล จ�ากดั 
• บรษิทั มติรผลไบโอฟูเอล จ�ากดั (สาขาชยัภูม)ิ 
• บรษิทั ราชสมีากรนี เอน็เนอร์ย ีจ�ากดั
• บรษิทั พาเนล พลสั จ�ากดั

ประกาศนียบัตรส�าหรับบริษัทที่ผ่าน
การรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
ประจ�าปี 2560
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• บรษิทั น�้าตาลมติรผล จ�ากดั รางวลัสถานประกอบการดเีด่นด้านความปลอดภยั 

อาชวีอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานระดับประเทศ
โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
• บรษิทั รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จ�ากดั
• บรษิทั รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จ�ากดั (สาขามติรภูหลวง)
• บรษิทั มติรผลไบโอฟูเอล จ�ากดั 
• บรษิทั มติรผลไบโอฟูเอล จ�ากดั (สาขาชยัภูม)ิ
• บรษิทั มติรผลไบโอฟูเอล จ�ากดั (สาขากาฬสนิธุ์)
• บรษิทั พาเนล พลสั จ�ากดั

รางวลัสร้างสรรค์สังคมไทย 
(Building a Good Society Award) 
โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
• กลุ่มมติรผล

รางวลัองค์กรสนบัสนนุงานด้านคนพกิารดีเด่น 
ประจ�าปี 2561 
โดยสำานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสภาคนพิการ
ทุกประเภทแห่งประเทศไทย
• กลุ่มมติรผล

ประกาศเกียรตคิณุสถานประกอบการปลอดภยั 
เฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  
• บริษทั รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จ�ากดั (สาขามติรภูหลวง)
• บริษทั มติรผลไบโอฟูเอล จ�ากดั 
• บริษทั มติรผลไบโอฟูเอล จ�ากดั (สาขาชยัภูม)ิ

รางวลัการรณรงค์ลดสถติิอบัุตเิหตุ
จากการท�างานให้เป็นศนูย์ 
(Zero Accident Campaign) ประจ�าปี 2561
โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำางาน (องค์การมหาชน)
• บริษทั มติรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จ�ากดั
• บริษทั มติรผลไบโอฟูเอล จ�ากดั (สาขากาฬสนิธุ์)

กลุ่มมิตรผล รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2561
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ความภูมิใจของกลุ่มมิตรผล (ต่อ)

สิ่งแวดล้อม

รางวัลอ้อยรักษ์โลก ประจ�าปี 2561 
โดยสำานักงานคณะกรรมการอ้อยและ
นำ้าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม
• บรษิทั รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จ�ากดั

รางวัล ASEAN Energy Awards 2018 
โดยเลขาธิการอาเซียน
• บรษิทั มติรผลไบโอฟูเอล จ�ากดั
• บรษิทั มติรผลไบโอฟูเอล จ�ากดั 
 (สาขาชยัภูม)ิ
• บรษิทั แม่สอดพลงังานสะอาด จ�ากดั  

รางวลั Thailand Energy Awards 2018 
โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
• บรษิทั มติรผลไบโอฟูเอล จ�ากดั 
 (สาขาชยัภูม)ิ
• บรษิทั แม่สอดพลงังานสะอาด จ�ากดั  

รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตาม
มาตรการในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มีการจัดสภาพแวดล้อมดีเด่น
(EIA MONITORING  AWARDS) 
โดยกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• บรษิทั รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จ�ากดั 
 (สาขามติรภูหลวง)
• บรษิทั มติรผลไบโอฟูเอล จ�ากดั 
 (สาขาชยัภูม)ิ
• บรษิทั มติรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูหลวง) จ�ากดั

รางวัลดีเยี่ยมเครือข่ายผู้ร่วมโครงการ
โฮมบุญ เพื่อลดมลพิษ (ทางน�า้) 
ณ แหล่งก�าเนิด ประจ�าปี 2561 
โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
• บรษิทั รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จ�ากดั  
• บรษิทั รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จ�ากดั 
 (สาขามติรภูเวยีง)
• บรษิทั น�้าตาลมติรกาฬสนิธุ์ จ�ากดั

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
• บรษิทั น�้าตาลมติรผล จ�ากดั  
• บรษิทั น�้าตาลสงิห์บรุ ีจ�ากดั
• บรษิทั รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จ�ากดั  
• บรษิทั รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จ�ากดั (สาขามติรภูเวยีง)
• บรษิทั น�้าตาลมติรกาฬสนิธุ์ จ�ากดั
• บรษิทั รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จ�ากดั (สาขามติรภูหลวง)
• บรษิทั มติรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) จ�ากดั
• บรษิทั มติรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จ�ากดั
• บรษิทั มติรผลไบโอฟูเอล จ�ากดั 
• บรษิทั มติรผลไบโอฟูเอล จ�ากดั (สาขาชยัภูม)ิ
• บรษิทั แม่สอดพลงังานสะอาด จ�ากดั  
• บรษิทั ราชสมีากรนี เอน็เนอร์ย ีจ�ากดั
• บรษิทั พาเนล พลสั จ�ากดั

ประกาศนียบัตรผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
ประจ�าปี 2561
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
• บริษทั น�้าตาลมติรผล จ�ากดั  
• บริษทั น�้าตาลสงิห์บรุ ีจ�ากดั
• บริษทั รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จ�ากดั (สาขามติรภูหลวง)
• บริษทั มติรผลไบโอฟูเอล จ�ากดั 
• บริษทั มติรผลไบโอฟูเอล จ�ากดั (สาขาชยัภูม)ิ
• บริษทั มติรผลไบโอฟูเอล จ�ากดั (สาขากาฬสนิธุ์)
• บริษทั แม่สอดพลงังานสะอาด จ�ากดั  
• บริษทั มติรผล สเปเชยีลตี้ ไบโอเทค จ�ากดั
• บริษทั ราชสมีากรนี เอน็เนอร์ย ีจ�ากดั
• บริษทั พาเนล พลสั จ�ากดั
• บริษทั เพิ่มผลผลติ จ�ากดั

ประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการประเมิน
การใช้น�้าบาดาลตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ 
(Water Footprint)
โดยกรมทรัพยากรนำ้าบาดาล 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• บริษทั น�้าตาลมติรกาฬสนิธุ์ จ�ากดั

รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2561 กลุ่มมิตรผล
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การปฏิบัติด้านแรงงาน 
(Labour Practice)
•  ระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001) 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
(Safety, Occupational Health and Environment)
•  ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั (OHSAS 18001)
•  มาตรฐานระบบการบรหิารจดัการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) 
•  Green System จากโครงการ Green Industry จากกระทรวงอตุสาหกรรม

ความรับผิดชอบต่อคุณภาพและผลิตภัณฑ์ 
(Quality & Product Responsibility)
•  มาตรฐานระบบบรหิารจดัการคณุภาพ (ISO 9001:2015) 
•  มาตรฐานระบบการจดัการความปลอดภยัของอาหาร (ISO 22000) 
•  หลกัเกณฑ์วธิกีารที่ดใีนการผลติอาหารและการจดัการด้านการควบคมุกระบวนการผลติ (GMP & HACCP) 
•  ระบบมาตรฐานการรบัรองความปลอดภยัส�าหรบัการผลติอาหาร (FSSC 22000) 
•  การรบัรองความสามารถห้องปฏบิตักิาร (ISO/IEC 17025) 
•  มาตรฐานอาหารฮาลาลและมาตรฐานอาหารยวิ (Halal & Kosher) 
•  มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม
•  มาตรฐานเภสชัต�ารบัของยโุรป Ph. Eur. (European Pharmacopoeia) 

มาตรฐานความย่ังยืนของธุรกิจ 
(Sustainability)
• มาตรฐานการผลติเพื่อความยั่งยนือตุสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลหรอืบองซูโคร 
 (Bonsucro Production Standard)
• มอก.9999 เล่ม 1-2556: มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม แนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงภาคอตุสาหกรรม 
• ฉลากลดคาร์บอน (Carbon Reduction Label และ Carbon Footprint) 
• มาตรฐานความรบัผดิชอบของผู้ประกอบการต่อสงัคม (CSR-DIW)
• มอก. 26000-2553 แนวทางความรบัผดิชอบต่อสงัคม
• หลกัการชี้แนะเรื่องสทิธมินษุยชนส�าหรบัธรุกจิตามกรอบงานของสหประชาชาต ิ
 (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) 
• การรบัรองระบบการจดัการสวนป่าอย่างยั่งยนื (Forest Stewardship CouncilTM Forest Management 
 หรอื FSCTM FM), การรบัรองระบบห่วงโซ่อปุทานของผลติภณัฑ์ไม้                  
 (Forest Stewardship CouncilTM Chain of Custody หรอื FSCTM CoC)
• มาตรฐานควบคมุระดบัปรมิาณการระเหยของฟอร์มลัดไีฮด์ในสนิค้าไม้ประกอบ รฐัแคลฟิอร์เนยี 
 ประเทศสหรัฐอเมรกิา (California Air Resources Board: CARB)  

มาตรฐานและคุณภาพของกลุ่มมิตรผล

กลุ่มมิตรผล รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2561
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มมิตรผล (101-1) (102-3) (102-5)

100%

MID-SIAM
Rg. Cap. 4,048 mBt

Paid Up Cap. 3,868 mBt

MITR PHOL
Rg. Cap. 4,778 mBt

Paid Up Cap. 4,598 mBt

MS Capital
Rg. Cap 120 mBt

Paid Up Cap. 120 mBt

100%

100%

WOOD SUBSTITUTE 
MATERIAL BUSINESS

FERTILIZER BUSINESS

88.77% 100% 

PNP
Rg. Cap. 837.21 mBt

Paid Up Cap. 837.21 mBt

ENERGY BUSINESS

65.12%

100%

74.69%

68.06%

40%

60%

PPM
Rg. Cap. 775 mBt

Paid Up Cap. 775 mBt

PND
Rg. Cap. 60 mBt

Paid Up Cap. 60 mBt

THAI SUGAR 
BUSINESS

PSC
Rg. Cap. 20 mBt

Paid Up Cap. 12.5 mBt

R&D
Rg. Cap. 20 mBt

Paid Up Cap. 20 mBt

RDC
Rg. Cap. 60 mBt

Paid Up Cap. 60 mBt

Sugar Excellence
Rg. Cap. 94 mBt

Paid Up Cap. 94 mBt

Rai E-San
Rg. Cap. 10 mBt

Paid Up Cap. 10 mBt

SB
Rg. Cap. 580 mBt

Paid Up Cap. 422.5 mBt

UFIC
Rg. Cap. 490 mBt

Paid Up Cap. 490 mBt

MPV
Rg. Cap. 600 mBt

Paid Up Cap. 600 mBt

MKS
Rg. Cap. 800 mBt

Paid Up Cap. 720 mBt

MPPB
Rg. Cap. 600 mBt

Paid Up Cap. 600 mBt

Productivity Plus
Rg. Cap. 130 mBt

Paid Up Cap. 130 mBt

Guangxi Sak Siam1

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

SF
Rg. Cap. 2.5 mUSD

Paid Up Cap. 1.5 mUSD

CHINA SUGAR 
BUSINESS

INDONESIA BUSINESS

100%

100%

TL
Rg. Cap. 94.3 mRMB

Paid Up Cap. 94.3 mRMB

CZ
Rg. Cap. 157.2 mRMB

Paid Up Cap. 157.2 mRMB

NM
Rg. Cap. 23.75 mUSD

Paid Up Cap. 23.75 mUSD

FN
Rg. Cap. 209.6 mRMB

Paid Up Cap. 209.6  mRMB

HT
Rg. Cap. 163 mRMB

Paid Up Cap. 163 mRMB

ASEAN BUSINESS
ML

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

AUSTRALIA BUSINESS
MPAH

Rg. Cap. 605.92 mAUD
Paid Up Cap. 605.92 mAUD

MPAI
Rg. Cap. 2 mAUD

Paid Up Cap. 2 mAUD

MSF Sugar
Rg. Cap. 139.9 mAUD

Paid Up Cap. 139.9 mAUD

MPTGP
Rg. Cap. 2 mAUD

Paid Up Cap. 2 mAUD

OTHERS

FNRS
Rg. Cap. 167 mRMB

Paid Up Cap. 167  mRMB

Guangxi Fuyi Bio-Tech6

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

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

LOGISTICS BUSINESS

80%

UST2

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

MP Warehouse
Rg. Cap. 5 mBt

Paid Up Cap. 5 mBt

Aaw Thai Warehouse
Rg. Cap. 140 mBt

Paid Up Cap. 140 mBt

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

RENEWABLE POWER

ALTERNATIVE POWER

MPB (Danchang)
Rg. Cap. 650 mBtmBt
Paid Up Cap. 650 mBt

MBP
Rg. Cap. 800 mBt

Paid Up Cap. 800 mBt

MPB (Kalasin)
Rg. Cap. 800 mBt

Paid Up Cap. 800 mBt

MBP (Phu Luang) 
Rg. Cap. 800 mBt

Paid Up Cap. 800 mBt

MBP (Songkhla)
Rg. Cap. 330 mBt

Paid Up Cap. 82.5 mBt

Funan Bio3

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

Ningming Bio4

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

Chongzuo Bio5

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

RENEWABLE POWER
RGE

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

MP Specialty Biotech
Rg. Cap. 1.0 mBt

Paid Up Cap. 1.0 mBt

MBP (Kuchinarai)
Rg. Cap. 640 mBt

Paid Up Cap. 640 mBt

KBP
Rg. Cap. 1 mBt

Paid Up Cap. 0.25 Bt

SBP
Rg. Cap. 1 mBt

Paid Up Cap. 0.25 mBt

PBP
Rg. Cap. 1 mBt

Paid Up Cap. 0.25 mBt

MP Choosak
Rg. Cap. 4 mBt

Paid Up Cap. 4 mBt
MPTC

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

MP USA
Rg. Cap. 30 mUSD

Paid Up Cap. 30 mUSD

MP DFI Xylitol
Rg. Cap. 5 mBt

Paid Up Cap. 5 mBt

MPIH 
Rg. Cap. 10 mBt

Paid Up Cap. 10 mBt

KIC
Rg. Cap. 980 mBt

Paid Up Cap. 980 mBt

MPD
Rg. Cap. 3 mBt

Paid Up Cap. 3 mBt

Power Prospect
Rg. Cap. 416.02 mBt

Paid Up Cap. 416.02 mBt

Panel Bio
Rg. Cap. 300 mBt

Paid Up Cap. 300 mBt

MP ESCO
Rg. Cap. 60 mBt

Paid Up Cap. 60 mBt

ETHANOL
MBF

Rg. Cap. 555 mBt
Paid Up Cap. 555 mBt

MBF
Rg. Cap. 350 mBt

Paid Up Cap. 350 mBt

MCE
Rg. Cap. 675 mBt

Paid Up Cap. 675 mBt

/3 45% held by FN, 15% held by FNRS
/4 60% held by NM 
/5 15% held by FNRS, 39.375% held by MP /6 55% held by Futeng

MPE
Rg. Cap. 1,570 mBt

Paid Up Cap. 1,471.71 mBt

100%

100%

100%

65.48%

99.97%

99.97%

99.97%

60%

55.53%

66.35%

79.46%

67.76%

64.06%

66.48%

100%

40%

40%

25%

80%

40.28%

100%

25%

100%

100%

100%

100%

51.27%

100%

27.27%

87.56%

98.33%

90%

52.50%

52.50%

50%

74.38%

74.38%

78.75%

45%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

100%

96.29%

100%

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 บริษัท น�้าตาลมิตรผล จ�ากัด จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจ�ากัด ทะเบียนเลขที่ 0105518011759  
โดยมีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 3 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรงุเทพฯ 10110 โทรศพัท์ 0 2794 1000 โทรสาร 0 2656 8494 เวบ็ไซต์ http://www.mitrphol.com

รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2561 กลุ่มมิตรผล
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มมิตรผล (101-1) (102-3) (102-5)

100%

MID-SIAM
Rg. Cap. 4,048 mBt

Paid Up Cap. 3,868 mBt

MITR PHOL
Rg. Cap. 4,778 mBt

Paid Up Cap. 4,598 mBt

MS Capital
Rg. Cap 120 mBt

Paid Up Cap. 120 mBt

100%

100%

WOOD SUBSTITUTE 
MATERIAL BUSINESS

FERTILIZER BUSINESS

88.77% 100% 

PNP
Rg. Cap. 837.21 mBt

Paid Up Cap. 837.21 mBt

ENERGY BUSINESS

65.12%

100%

74.69%

68.06%

40%

60%

PPM
Rg. Cap. 775 mBt

Paid Up Cap. 775 mBt

PND
Rg. Cap. 60 mBt

Paid Up Cap. 60 mBt

THAI SUGAR 
BUSINESS

PSC
Rg. Cap. 20 mBt

Paid Up Cap. 12.5 mBt

R&D
Rg. Cap. 20 mBt

Paid Up Cap. 20 mBt

RDC
Rg. Cap. 60 mBt

Paid Up Cap. 60 mBt

Sugar Excellence
Rg. Cap. 94 mBt

Paid Up Cap. 94 mBt

Rai E-San
Rg. Cap. 10 mBt

Paid Up Cap. 10 mBt

SB
Rg. Cap. 580 mBt

Paid Up Cap. 422.5 mBt

UFIC
Rg. Cap. 490 mBt

Paid Up Cap. 490 mBt

MPV
Rg. Cap. 600 mBt

Paid Up Cap. 600 mBt

MKS
Rg. Cap. 800 mBt

Paid Up Cap. 720 mBt

MPPB
Rg. Cap. 600 mBt

Paid Up Cap. 600 mBt

Productivity Plus
Rg. Cap. 130 mBt

Paid Up Cap. 130 mBt

Guangxi Sak Siam1

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

SF
Rg. Cap. 2.5 mUSD

Paid Up Cap. 1.5 mUSD

CHINA SUGAR 
BUSINESS

INDONESIA BUSINESS

100%

100%

TL
Rg. Cap. 94.3 mRMB

Paid Up Cap. 94.3 mRMB

CZ
Rg. Cap. 157.2 mRMB

Paid Up Cap. 157.2 mRMB

NM
Rg. Cap. 23.75 mUSD

Paid Up Cap. 23.75 mUSD

FN
Rg. Cap. 209.6 mRMB

Paid Up Cap. 209.6  mRMB

HT
Rg. Cap. 163 mRMB

Paid Up Cap. 163 mRMB

ASEAN BUSINESS
ML

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

AUSTRALIA BUSINESS
MPAH

Rg. Cap. 605.92 mAUD
Paid Up Cap. 605.92 mAUD

MPAI
Rg. Cap. 2 mAUD

Paid Up Cap. 2 mAUD

MSF Sugar
Rg. Cap. 139.9 mAUD

Paid Up Cap. 139.9 mAUD

MPTGP
Rg. Cap. 2 mAUD

Paid Up Cap. 2 mAUD

OTHERS

FNRS
Rg. Cap. 167 mRMB

Paid Up Cap. 167  mRMB

Guangxi Fuyi Bio-Tech6

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

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

LOGISTICS BUSINESS

80%

UST2

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

MP Warehouse
Rg. Cap. 5 mBt

Paid Up Cap. 5 mBt

Aaw Thai Warehouse
Rg. Cap. 140 mBt

Paid Up Cap. 140 mBt

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

RENEWABLE POWER

ALTERNATIVE POWER

MPB (Danchang)
Rg. Cap. 650 mBtmBt
Paid Up Cap. 650 mBt

MBP
Rg. Cap. 800 mBt

Paid Up Cap. 800 mBt

MPB (Kalasin)
Rg. Cap. 800 mBt

Paid Up Cap. 800 mBt

MBP (Phu Luang) 
Rg. Cap. 800 mBt

Paid Up Cap. 800 mBt

MBP (Songkhla)
Rg. Cap. 330 mBt

Paid Up Cap. 82.5 mBt

Funan Bio3

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

Ningming Bio4

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

Chongzuo Bio5

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

RENEWABLE POWER
RGE

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

MP Specialty Biotech
Rg. Cap. 1.0 mBt

Paid Up Cap. 1.0 mBt

MBP (Kuchinarai)
Rg. Cap. 640 mBt

Paid Up Cap. 640 mBt

KBP
Rg. Cap. 1 mBt

Paid Up Cap. 0.25 Bt

SBP
Rg. Cap. 1 mBt

Paid Up Cap. 0.25 mBt

PBP
Rg. Cap. 1 mBt

Paid Up Cap. 0.25 mBt

MP Choosak
Rg. Cap. 4 mBt

Paid Up Cap. 4 mBt
MPTC

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

MP USA
Rg. Cap. 30 mUSD

Paid Up Cap. 30 mUSD

MP DFI Xylitol
Rg. Cap. 5 mBt

Paid Up Cap. 5 mBt

MPIH 
Rg. Cap. 10 mBt

Paid Up Cap. 10 mBt

KIC
Rg. Cap. 980 mBt

Paid Up Cap. 980 mBt

MPD
Rg. Cap. 3 mBt

Paid Up Cap. 3 mBt

Power Prospect
Rg. Cap. 416.02 mBt

Paid Up Cap. 416.02 mBt

Panel Bio
Rg. Cap. 300 mBt

Paid Up Cap. 300 mBt

MP ESCO
Rg. Cap. 60 mBt

Paid Up Cap. 60 mBt

ETHANOL
MBF

Rg. Cap. 555 mBt
Paid Up Cap. 555 mBt

MBF
Rg. Cap. 350 mBt

Paid Up Cap. 350 mBt

MCE
Rg. Cap. 675 mBt

Paid Up Cap. 675 mBt

/3 45% held by FN, 15% held by FNRS
/4 60% held by NM 
/5 15% held by FNRS, 39.375% held by MP /6 55% held by Futeng

MPE
Rg. Cap. 1,570 mBt

Paid Up Cap. 1,471.71 mBt

100%

100%

100%

65.48%

99.97%

99.97%

99.97%

60%

55.53%

66.35%

79.46%

67.76%

64.06%

66.48%

100%

40%

40%

25%

80%

40.28%

100%

25%

100%

100%

100%

100%

51.27%

100%

27.27%

87.56%

98.33%

90%

52.50%

52.50%

50%

74.38%

74.38%

78.75%

45%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

100%

96.29%

100%

โดยกลุ่มมิตรผลไม่มีผู้ถือหุ้นที่เป็นหน่วยงานรัฐบาล และมีบริษัท มิตรสยาม จ�ากัด ถือหุ้น บริษัท น�้าตาลมิตรผล จ�ากัด จ�านวนหุ้น  
47,779,994 หุ้น จาก 47,780,000 หุ้น นับเป็น 99.99% ซึ่งทุกหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงเท่ากันทุกหุ้น และบริษัท มิตรสยาม จ�ากัด  
มผีู้ถอืหุ้นใหญ่ รวม 20.65% ดงันี้
 • คณุอสิระ ว่องกศุลกจิ ประธานกรรมการ กลุ่มมติรผล
 • คณุกมล ว่องกศุลกจิ ที่ปรกึษากติตมิศกัดิ์ กลุ่มมติรผล
 • คณุสนุทร ว่องกศุลกจิ ประธานกรรมการกติตมิศกัดิ์ กลุ่มมติรผล

กลุ่มมิตรผล รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2561
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การมีส่วนร่วม
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

การมีส่วนร่วมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561 กลุ่มมิตรผล
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การมีส่วนร่วมต่อผู้มีส่วนได้เสีย (102-42)

กลุ่มมิตรผลได้วิเคราะห์และทบทวนเพื่อจัดล�าดับความส�าคัญของผู้มีส่วนได้เสียและได้แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม โดยมีแนวทางการปฏิบัต ิ
ที่ค�านึงถึงทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น เกษตรกรชาวไร่อ้อย ชุมชน คู่ค้า ลูกค้าและผู้บริโภค พนักงาน ภาครัฐ และองค์กรภาค 
ประชาสงัคม โดยมกีารก�าหนดกระบวนการสื่อสารเพื่อให้รบัทราบถงึประเดน็ความคาดหวงัหรอืข้อกงัวลของกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยี และสามารถ
น�าข้อมูลดังกล่าวมาก�าหนดแนวทางการด�าเนินธุรกิจที่สามารถตอบสนองครอบคลุมทุกประเด็นและทุกภาคส่วน การมีส่วนร่วมต่อผู้ม ี
ส่วนได้เสียจะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ซึ่งกลุ่มมิตรผลพร้อมร่วมกันผลักดันให้ทุกภาคส่วนเติบโต ก้าวไกลไปด้วยกันอย่างมั่นคงและ
ยั่งยนืตามรายละเอยีดดงันี้

 กลุ่มผู้มี กระบวนการสื่อสาร (102-43) ความถี่ ความคาดหวัง / การตอบสนอง
 ส่วนได้เสีย (102-40)   ข้อกังวลของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (102-44)

1. จดัประชมุเพื่อสื่อสารข้อมูล
 ให้ผู้ถอืหุ้นและผู้ลงทนุ
2. รายงานข้อมูลผลการด�าเนนิงาน
 ผ่านรายงานประจ�าปี หรอื 
 รายงานความยั่งยนืของ
 กลุ่มมติรผล

1. วารสารมติรชาวไร่
2. การประชุมชาวไร่อ้อย
 ที่เขตส่งเสรมิ 

1. กจิกรรมส�ารวจชมุชน
 ฤดูกาลหบีอ้อย
2. กจิกรรมสานเสวนาชมุชน
3. กจิกรรมเยี่ยมชมจดุตรวจวดั
 คณุภาพสิ่งแวดล้อม 
4. การประชุมคณะกรรมการ
 ไตรภาครีกัษ์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
5. กจิกรรมสภากาแฟ
6. กจิกรรมเปิดบ้านมติรผล

ปีละครั้ง

ปีละครั้ง

ทกุ 2 เดอืน
ทกุเดอืน

ทกุสปัดาห์
ตลอดฤดูหบี

ทกุเดอืน
ปีละ 2 ครั้ง     

ทกุ 3 เดอืน

ปีละ 1 ครั้ง 
ปีละ 1 ครั้ง

1. การพฒันาศกัยภาพของธรุกจิ
2. การบรหิารงานอย่างโปร่งใส 
 มธีรรมาภบิาลที่ดี
3. ผลประกอบการด ีให้ผลตอบแทนคุ้มค่า 
 กบัการลงทนุ
4. มกีารบรหิารความเสี่ยงของ
 การด�าเนนิธรุกจิ
5. ความรับผดิชอบต่อสงัคมและ
 สิ่งแวดล้อมในการด�าเนนิธรุกจิ

1. ต้องการราคารับซื้อผลผลติอ้อยสูง
 เพิ่มขึ้น และเป็นธรรม 
2. ได้รบัความรู้และเทคนคิการจดัการ
 ไร่อ้อย เพื่อเพิ่มปรมิาณผลผลติและ
 ผลผลติมคีณุภาพ
3. เงนิทนุหรอืเงนิกู้ยมืดอกเบี้ยต�่า 
 เพื่อท�าการเกษตร
4. การลงทนุสร้างแหล่งน�้าชลประทาน
 ในบรเิวณพื้นที่ปลูกอ้อยจากหน่วยงาน
 ภาครฐั 

1. การรบัทราบข้อมูลข่าวสาร
 การด�าเนนิงานของโรงงานที่เป็นจรงิ 
 และถูกต้อง 
2. การรบัทราบมาตรการ 
 และผลการด�าเนนิงาน การลดผลกระทบ  
 ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง   
3. การได้รบัโอกาสท�างานในโรงงาน 
4. การได้รบัการสนบัสนนุองค์ความรู้   
 ทรัพยากร โอกาสทางการศกึษาเพื่อการ 
 มีคณุภาพชวีติที่ด ีและยกระดบั
 ขดีความสามารถของชมุชนในด้านต่างๆ 
5. การมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วนในการ 
 รบัผดิชอบพฒันา แก้ไข ปรบัปรงุ 
 และจดัการสาธารณประโยชน์ ทรพัยากร
 และสิ่งแวดล้อมในชมุชนเพื่อการ
 ร่วมอยู่ ร่วมเจรญิของชมุชน และโรงงาน

ดรูายละเอยีดในบทต่างๆ ดงันี้
1. รู้จักมิตรผล
2. การก�ากับดแูลกจิการทีดี่ 
 และการบรหิาร
 ความเสีย่งองค์กร
3. สิ่งแวดล้อม 
 “ดีด้วยการจัดการ”
4. สังคมและชุมชน 
	 “ร่วมอยู่	ร่วมเจริญ”

ดูรายละเอยีดในบท
การพัฒนาคู่ค้า 

“เติบโตเคียงข้าง	
สร้างความยั่งยืน”

ดูรายละเอยีดในบทต่างๆ ดงันี้
1. สิ่งแวดล้อม 

	 “ดีด้วยการจัดการ”
2. สังคมและชุมชน 

	 “ร่วมอยู	่ร่วมเจริญ”

ผู้ถือหุ้น

เกษตรกร
ชาวไร่อ้อย

ชุมชน
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 กลุ่มผู้มี กระบวนการสื่อสาร (102-43) ความถี่ ความคาดหวัง / การตอบสนอง
 ส่วนได้เสีย (102-40)   ข้อกังวลของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (102-44)

1. การเยี่ยมชมและตรวจประเมนิ
 สถานประกอบการส�าหรบัคู่ค้า
 ที่เกี่ยวข้องกบั Food Contact 
 เช่น บรรจภุณัฑ์ และสารเคมี
 ในกระบวนการผลิต
2. จดังานสมัมนาคู่ค้าประจ�าปี 
3. การประเมนิผลและตดัเกรด
 ผู้ขาย AVL ผ่านระบบ MPS
4. คู่มือจรรยาบรรณคู่ค้ามติรผล 
 (Mitr Phol Supplier 
 Code of Conduct) 
5. นัดประชมุหารอืกบัคู่ค้าที่มี
 ศักยภาพ เพื่อจดัท�าสญัญารายปี
 กลุ่มมติรผล

ปีละครั้ง

ปีละครั้ง
ตลอดเวลา

ตลอดเวลา

ปีละ 2 ครั้ง

1. รบัทราบแนวทางการยกระดบัระบบ
 คุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 (ระบบ ISO 9001, GMP, HACCP) 
 ส�าหรบักลุ่มคู่ค้า Food Contact 
2. รบัทราบนโยบายคณุภาพและ
 ความปลอดภัยของอาหาร รวมถงึ
 ขั้นตอน เกณฑ์ ตลอดจนวธิกีาร
 ตรวจสอบสนิค้าด้านคณุภาพของ
 กลุ่มมติรผล
3. รบัทราบแนวทางหรอืนโยบายต่างๆ 
 ที่เป็นปัจจบุนั เข้าใจการใช้งานระบบ
 จดัซื้อ แลกเปลี่ยนความคดิเหน็ 
 ข้อเสนอแนะ 
4. สร้างความสัมพนัธ์ที่ด ีเพื่อให้สามารถ
 ท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพและ
 เกดิความพงึพอใจ
5. ลด Non Conformance Report (NCR) 
 และพฒันาการด�าเนนิธรุกจิอย่างยั่งยนื
 ร่วมกนั
6. รบัทราบข้อมูลข่าวสารประชาสมัพนัธ์
 จากจดัซื้อของกลุ่มมติรผล  
7. สามารถตรวจสอบใบสั่งซื้อ สถานะใบสั่งซื้อ
 สามารถแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล
 ผู้ขายแบบ Real Time ผ่านระบบจดัซื้อ
 จดัจ้างของกลุ่มมติรผล (Mitr Phol   
 Procurement System (MPS-on web)) 
 เพื่อให้การบรหิารจดัการได้รวดเรว็ 
 มปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น
8. สามารถรบัทราบ NCR ได้ทนัท ี
 ด้วยการเข้าถึงระบบ MPS ซึ่งจะ
 ช่วยให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น 
9. การได้เป็นคู่ค้า (Approved Vendor List, 
 AVL) ที่มศีกัยภาพ และพฒันาเป็น
 พนัธมติรกบักลุ่มมติรผล ซึ่งสามารถ
 ท�ายอดขายได้เพิ่มขึ้น
10. รบัทราบจรรยาบรรณคู่ค้า เพื่อรู้ 
 แนวปฏบิตัทิี่เหมาะสมในการ
 ด�าเนนิธรุกจิร่วมกบักลุ่มมติรผล

ดูรายละเอยีดในบท
การพัฒนาคู่ค้า 

“เติบโตเคียงข้าง	
สร้างความยั่งยืน”

คู่ค้า

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561 กลุ่มมิตรผล
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 กลุ่มผู้มี กระบวนการสื่อสาร (102-43) ความถี่ ความคาดหวัง / การตอบสนอง
 ส่วนได้เสีย (102-40)   ข้อกังวลของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (102-44)

1. ศูนย์รบัข้อร้องเรยีน
2. การส�ารวจความพงึพอใจ
 ของลูกค้า

1. แบบส�ารวจความพงึพอใจ
 ของพนักงาน
2. กจิกรรม Town Hall
3. Employees News (E-Mail)

1. เข้าร่วมประชมุและพบปะ
 หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
2. ท�างานร่วมกนักบัองค์กร
 ภาคประชาสงัคม
3. สื่อสารผ่านเวทสีาธารณะ หรอื 
 งานเสวนาที่องค์กรสากลจดัขึ้น
4. การสื่อสารผ่านรายงานความ
 ยั่งยนืประจ�าปี เพื่อสื่อสาร
 ประเดน็ต่างๆ ที่องค์กร
 ระดับสากลให้ความสนใจ 
 เช่น สทิธมินษุยชน การต่อต้าน
 การใช้แรงงานเดก็

ทกุวนั
ปีละครั้ง

ปีละครั้ง

ปีละครั้ง
ทกุสปัดาห์

ทกุเดอืน

ทกุเดอืน

ทกุเดอืน

ปีละครั้ง

1. ได้รบัผลติภณัฑ์ที่มคีณุภาพ 
 มบีรกิารที่ด ีและมคีวามปลอดภยั
 ด้านสุขภาพในการบรโิภค
2. มผีลติภณัฑ์ที่หลากหลายสามารถ
 ตอบสนองความต้องการได้

1. ทรพัยากรต่างๆ ที่ใช้ในการท�างาน 
 มเีพยีงพอและเหมาะสมกบัการ
 ปฏบิตังิาน
2. รบัทราบข่าวสารเกี่ยวกบัองค์กร
 ได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น
3. ได้รบัค่าตอบแทนเหมาะสมกบั
 ต�าแหน่งความรบัผดิชอบของพนกังาน
 และได้รบัสวสัดกิารที่ดี
4. การยกย่องชมเชยในผลงาน
5. การประเมนิผลการปฏบิตังิาน
 อย่างเป็นธรรม และมโีอกาสก้าวหน้า
 ในการท�างาน
6. องค์กรให้ความส�าคญักบัคณุค่า
 ของพนกังานทกุระดบัอย่างเท่าเทยีม

1. การมสี่วนร่วมในกจิกรรมของภาครฐั
2. การปฏบิตัติามกฎหมาย
3. มคีวามโปร่งใสในการด�าเนนิธรุกจิ
4. มคีวามรบัผดิชอบในการด�าเนนิธรุกจิ
 ต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม
5. ความร่วมมือในการขบัเคลื่อน
 ประเดน็ต่างๆ เพื่อสร้างความยั่งยนื
 ในการด�าเนนิธรุกจิ
6. ความโปร่งใสในการด�าเนนิธรุกจิและ
 สทิธมินษุยชน
7. มกีารจดัการสิ่งแวดล้อมที่ดี

ดูรายละเอยีดในบท
ลูกค้าและผู้บริโภค 

“พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์	
สร้างความสัมพันธ์อันดี”	

ดูรายละเอยีดในบท
พนักงาน 

“ใส่ใจดูแลพนักงาน	
ผสานสร้างความส�าเร็จ
ให้องค์กร”	

ดูรายละเอยีดในบทต่างๆ ดงันี้
1. การก�ากับดูแล

 กิจการทีด่ี

 และการบรหิาร

 ความเสี่ยงองค์กร 

2. สิทธิมนุษยชน 

	 “เท่าเทียมไม่แตกต่าง	
	 และส่งเสริมสิทธิ
	 มนุษยชน” 
3. สังคมและชุมชน 

 “ร่วมอยู	่ร่วมเจริญ” 

ลูกค้า 
และผู้บริโภค

พนักงาน

ภาครัฐและ
องค์กร

ภาคประชาสังคม

กลุ่มมิตรผล รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

หลักการเลือก
ประเด็นสาระสำาคัญ 

และขอบเขต

ขอบเขต
การรายงาน

การสนับสนุน
การดำาเนินงานและ

การเข้าร่วมเป็นสมาชิก
องค์กรต่างๆ

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 
(UN SDGs) และการร่วมปฏิบัติตามข้อตกลงโลก

แห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact)

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561 กลุ่มมิตรผล
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รายชื่อบริษัทที่อยู่ในขอบเขตของรายงาน (102-46)

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ (102-48)(102-49)(102-50)(102-52)

กลุ่มมติรผลได้จดัท�ารายงานความยั่งยนื เพื่อเปิดเผยแนวทางการด�าเนนิงานด้านความยั่งยนืใน 3 มติ ิได้แก่ มติเิศรษฐกจิ มติสิงัคม และ
มติสิิ่งแวดล้อม ให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีได้รบัรู้เป็นประจ�าทกุปีตั้งแต่ปี 2556  ซึ่งในปัจจบุนั ฉบบัปี 2561 นี้ กลุม่มติรผลได้จดัท�ารายงานความยั่งยนื
ขึ้นตามแนวทางการรายงานแบบ Core ของ Global Reporting Initiative Standards (GRI Standard) มาใช้เป็นกรอบในการเปิดเผย 
ผลการด�าเนนิงาน (102-54)

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

รายงานฉบับนี้ได้น�าเสนอผลการด�าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2561 ครอบคลุมกลุ่มมิตรผลและบริษัทย่อย 
ในกลุ่มมิตรผลในประเทศไทยเท่านั้น ทั้งนี้การรวบรวมข้อมูลที่น�าเสนอจะเป็นในรูปแบบ 7 กลุ่ม ประกอบด้วย ธุรกิจไร่บริษัท 2 บริษัท  
ธรุกจิน�้าตาล 8 บรษิทั ธรุกจิพลงังาน 16 บรษิทั ธรุกจิวสัดทุดแทนไม้ 3 บรษิทั ธรุกจิปุ๋ย 1 บรษิทั ธรุกจิขนส่งและคลงัสนิค้า 3 บรษิทั และ
ธรุกจิอื่นๆ 5 บรษิทั โดยขอบเขตการรายงานฉบบันี้ ครอบคลมุผลการด�าเนนิงานด้านเศรษฐกจิเป็น 100 % ของรายได้ทั้งหมดของกลุม่มติรผล
ในประเทศไทย ครอบคลมุผลการด�าเนนิงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็น 94.44% ของรายได้ทั้งหมดของกลุม่มติรผลในประเทศไทย และครอบคลมุ
ผลการด�าเนนิงานด้านสงัคมเป็น 94.44% ของรายได้ทั้งหมดของกลุ่มมติรผลในประเทศไทย

ธุรกิจ / บริษัท (102-45) ผลการด�าเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจ

ผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ผลการด�าเนินงานด้านสังคม

พลังงาน น�า้ ของเสีย อากาศ ความปลอดภัย ทรัพยากร
บุคคล

ธุรกิจน�้าตาล

บรษิทั น�้าตาลมติรผล จ�ากดั

บรษิทั น�้าตาลสงิห์บรุ ีจ�ากดั

บรษิทั รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จ�ากดั  

บรษิทั รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จ�ากดั 
(สาขามติรภูเวยีง)

บรษิทั รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จ�ากดั 
(สาขามติรภูหลวง) 

บรษิทั น�้าตาลมติรกาฬสนิธุ์ จ�ากดั

บรษิทั แปซฟิิก ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากดั

บรษิทั น�้าตาลมติรสยาม จ�ากดั NR NR NR NR NR NR

ธุรกิจไร่บริษัท

บรษิทั ไร่ด่านช้าง จ�ากดั

บรษิทั ไร่อสีาน จ�ากดั

ธุรกิจพลังงาน

ธุรกิจไฟฟ้า

บรษิทั มติรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) จ�ากดั

บรษิทั มติรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จ�ากดั 

บรษิทั มติรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวยีง) จ�ากดั

บรษิทั มติรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (กาฬสนิธุ์) จ�ากดั

บรษิทั มติรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูหลวง) จ�ากดั

บรษิทั มติรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (กฉุนิารายณ์) จ�ากดั

กลุ่มมิตรผล รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561

33



ธุรกิจ / บริษัท (102-45) ผลการด�าเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจ

ผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ผลการด�าเนินงานด้านสังคม

พลังงาน น�า้ ของเสีย อากาศ ความปลอดภัย ทรัพยากร
บุคคล

หมายเหตุ :  NA (Not Available) – ไม่มีการจดัเกบ็ข้อมูลในประเดน็ดงักล่าว
 NR (Not Relevant) – ข้อมูลในประเด็นดงักล่าวไม่มคีวามเกี่ยวข้อง

ธุรกิจเอทานอล

บรษิทั มติรผล ไบโอฟูเอล จ�ากดั

บรษิทั มติรผล ไบโอฟูเอล จ�ากดั (สาขาชยัภูม)ิ

บรษิทั มติรผล ไบโอฟูเอล จ�ากดั (สาขากาฬสนิธุ์)

บรษิทั มติรผล ไบโอฟูเอล (กฉุนิารายณ์) จ�ากดั

ธุรกิจ Bio Chemical

บรษิทั ราชสมีา กรนี เอน็เนอร์ย ีจ�ากดั

บรษิทั มติรผล สเปเชยีลตี้ ไบโอเทค จ�ากดั

บรษิทั แม่สอดพลงังานสะอาด จ�ากดั

ธุรกิจพลังงานทางเลือก

บรษิทั มติรผล เอน็เนอร์ย ีเซอร์วสิเซส จ�ากดั

บรษิทั เพาเวอร์พรอสเพค จ�ากดั

บรษิทั พาเนล พลสั ไบโอ-เพาเวอร์ จ�ากดั

ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้

บรษิทั พาเนล พลสั จ�ากดั  

บรษิทั พาเนล เดคคอร์ จ�ากดั

บรษิทั พาเนล พลสั เอม็ดเีอฟ จ�ากดั

ธุรกิจปุ๋ย

บรษิทั เพิ่มผลผลติ จ�ากดั

ธุรกิจขนส่งและคลังสินค้า

บรษิทั ยูไนเตด็ แสตนดาร์ด เทอร์มนิลั จ�ากดั 
(มหาชน)

บรษิทั มติรผลคลงัสนิค้า จ�ากดั

บรษิทั อ่าวไทยสนิค้า จ�ากดั

ธุรกิจอื่นๆ

บรษิทั มติรผลวจิยัพฒันาอ้อยและน�้าตาล จ�ากดั NR

บรษิทั มติรผลพฒันา จ�ากดั NR

บรษิทั มติรผล เทรชเชอรี่ เซน็เตอร์ จ�ากดั NR NR NR NR NR NR

บรษิทั เอม็พ-ีดเีอฟไอ ไซลทิอล จ�ากดั NA NA NA NA NA NA

บรษิทั ขอนแก่น อนิโนเวชั่น เซน็เตอร์ จ�ากดั NA NA NA NA NA NA

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561 กลุ่มมิตรผล
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ขั้นตอนที่ 3 การก�าหนดขอบเขตการรายงานประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญ
กลุม่มติรผลก�าหนดขอบเขตการรายงานประเดน็ส�าคญัทั้ง 12 ประเดน็ โดยเกบ็ข้อมลูจากหน่วยงานและกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีที่มคีวามเกี่ยวข้อง
กบัประเดน็ส�าคญัดงักล่าว

ระ
ดับ

คว
าม

ส�า
คัญ

ที่ม
ีต่อ

ผู้ม
ีส่ว

นไ
ด้เ

สีย

 1.  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
  การบริหารจัดการนำ้า
 2.  สิทธิมนุษยชน
 3.  การบริหารจัดการความปลอดภัย 
  อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 4.  การบริหารจัดการห่วงโซ่มูลค่าอย่างยั่งยืน
 5.  การพัฒนาและการดูแลพนักงาน
 6.  การกำากับดูแลกิจการที่ดี
  และการบริหารความเสี่ยงองค์กร
 7.  การบริหารจัดการนวัตกรรม
 8.  การลงทุนทางสังคม
 9.  บรรจุภัณฑ์
 10. สุขภาพและโภชนาการ
 11. การมีส่วนร่วมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
 12.  การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าระดับความส�าคัญที่มีต่อกลุ่มมิตรผล

ประเด็นที่มีนัยส�าคัญต�่า                    ประเด็นที่มีนัยส�าคัญปานกลาง                   ประเด็นที่มีนัยส�าคัญสูง

สูง

สูงต�่ำ

หลักการเลือกประเด็นสาระส�าคัญและขอบเขต

กลุ่มมิตรผลได้คัดเลือกประเด็นความยั่งยืนที่มีความสอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจ โดยเริ่มจากการศึกษาประเด็นความยั่งยืนในปัจจุบัน 
ที่ทั่วโลกให้ความส�าคัญในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จากนั้นได้คัดกรองเฉพาะประเด็นที่มีความเกี่ยวข้อง
กบัการด�าเนนิงานของกลุ่มมติรผล ซึ่งมกีารพจิารณาจาก

• ความสอดคล้องของประเด็นดงักล่าวกบัประเดน็ที่เป็นสาระส�าคญัของกลุ่มอตุสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มทั่วโลก
• แผนกลยุทธ์ของกลุ่มมติรผล ซึ่งมกีารทบทวนปีละ 2 ครั้ง
• ความคาดหวังของผู้มสี่วนได้เสยีของกลุ่มมติรผล
• ความสอดคล้องของประเด็นดงักล่าวที่เป็นประเดน็สาระส�าคญัของกลุ่มมติรผลในปี 2560

โดยกระบวนการคดัเลอืกประเดน็สาระส�าคญัและขอบเขตผลกระทบม ี4 ขั้นตอนด้วยกนั โดยมรีายละเอยีดการด�าเนนิงาน ดงันี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุ (Identification)
คณะท�างานฯ พิจารณาคัดเลือกประเด็นด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นที่คัดเลือกมานั้นมีการค�านึงถึงหลักการบริบทความยั่งยืน
อันได้แก่ ผลกระทบที่เกี่ยวข้องต่อกลุ่มมิตรผลผ่านมิติผลกระทบทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งค�านึงถึงความคาดหวังของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งในการก�าหนดขอบเขตของแต่ละประเด็นความยั่งยืนนั้นขึ้นอยู่กับผลกระทบจากการด�าเนินงานตลอดห่วงโซ่มูลค่า 
ที่เกดิขึ้นทั้งภายในและภายนอกกลุม่มติรผล  นอกจากนี้ยงัได้มกีารพจิารณาจากความสอดคล้องของประเดน็ดงักล่าวกบัประเดน็ที่เป็นสาระ
ส�าคญัของกลุ่มอตุสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มทั่วโลก 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดล�าดับความส�าคัญ (Prioritization)
ประเด็นด้านความยั่งยืนที่คัดเลือกจะได้รับการจัดล�าดับความส�าคัญ โดยพิจารณาจากการทดสอบสารัตถภาพ (Materiality Test) ซึ่งได้ 
คดักรองประเดน็ทั้งหมดผ่านเกณฑ์การพจิารณาใน 2 มมุมอง คอื ระดบัอทิธพิลต่อการประเมนิและตดัสนิใจของผู้มสี่วนได้เสยี (Influence 
on Stakeholder Assessments and Decisions) และระดับนัยส�าคัญของผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มมิตรผล 
(Significance of The Organization’s Economic, Social and Environmental Impacts) ผ่านการมสี่วนร่วมในการประชมุกบัผู้บรหิารระดบัสูง  
เพื่อจดัล�าดบัความส�าคญัประเดน็ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิ

ผลการประเมินประเด็นที่มีนัยส�าคัญ

10

2 1

7
8

9

1211

3

6
45

กลุ่มมิตรผล รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561

35



ธุร
กิจ

ไร
่บร

ิษัท
  

ธุร
กิจ

น�้า
ตา

ล

ธุร
กิจ

พ
ลัง

งา
น

ธุร
กิจ

วัส
ดุท

ดแ
ทน

ไม
้

ธุร
กิจ

ปุ๋ย

ธุร
กิจ

ขน
ส่ง

แล
ะ

คล
ังส

ินค
้า

ธุร
กิจ

อื่น
ๆ

ผู้ถ
ือห

ุ้นแ
ละ

ผู้ล
งท

ุน

เก
ษต

รก
รช

าว
ไร

่อ้อ
ย

ชุม
ชน

คู่ค
้า

ลูก
ค้า

แล
ะผ

ู้บร
ิโภ

ค

รัฐ
 / 

อง
ค์ก

รภ
าค

ปร
ะช

าส
ังค

ม

หัวข้อ (102-47) ประเด็นสาระส�าคัญ

ขอบเขตของผลกระทบ (102-46)

ภายในกลุ่มบริษัท ภายนอกบริษัท

การมสี่วนร่วมต่อ
ผู้มสี่วนได้เสยี

การก�ากบัดูแลกจิการที่ด ี
และการบรหิารความเสี่ยง 
องค์กร

พนักงาน

“ใส่ใจดูแลพนักงาน		ผสานสร้าง
ความส�าเร็จให้องค์กร”

การพฒันาและ
การดูแลพนกังาน

NR NR NR NR NR NR

สิทธิมนุษยชน

“เท่าเทียมไม่แตกต่าง	และส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน”

สทิธมินษุยชน

ความปลอดภัยและสุขอนามัย

“มุ่งเน้นความปลอดภัย	และห่วงใย
ต่อสุขภาพ”

ความปลอดภยัและ 
อาชวีอนามยั

NR

สิ่งแวดล้อม

“ดีด้วยการจัดการ”
การบรหิารจดัการ
สิ่งแวดล้อม

บรรจภุณัฑ์ NR NR NR NR NR NR

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิากาศและ
การบรหิารจดัการน�้า

NR

การพัฒนาคู่ค้า

“เติบโตเคียงข้าง	สร้างความยั่งยืน”
การบรหิารจดัการ
ห่วงโซ่มลูค่าอย่างยั่งยนื

NR

สขุภาพและ
โภชนาการ

NR NR NR NR NR NR NR

NR NR NR NR NR NR

สังคมและชุมชน

“ร่วมอยู่	ร่วมเจริญ”
การลงทนุทางสงัคม

นวัตกรรม

“ต่อยอดสร้างสิ่งใหม	่	เพื่ออนาคตไทย
ที่ยั่งยืน”

การบรหิารจดัการ
นวตักรรม

หมายเหตุ :  NR (Not Relevant) – ข้อมูลในประเด็นดงักล่าวไม่มคีวามเกี่ยวข้อง

ลูกค้าและผู้บริโภค

“พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์	
สร้างความสัมพันธ์อันดี”

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

และการบริหารความเสี่ยงองค์กร

การมีส่วนร่วมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การบรหิารความสมัพนัธ์
กบัลูกค้า

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561 กลุ่มมิตรผล
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การสนับสนุน / การเข้าร่วมเป็นสมาชิกแยกตามรายประเด็น

ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบความถูกต้อง
คณะท�างานฯ ด�าเนินการทวนสอบความครบถ้วนในเบื้องต้นโดยฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ด้านบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน แล้วจึง 
น�าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อความยั่งยนืของกลุ่มมติรผล

สมาคม / องค์กร

ประเด็น
การสนับสนุน

วัตถุประสงค์ของการเข้าร่วม
งบประมาณ

การสนับสนุน
ปี 2561 (บาท)

2558 2559 2560 2561

งบประมาณการสนับสนุน / ค่าสมาชิก (บาท)

ติดต่อสอบถามข้อมูล (102-53)

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะน�าเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 
ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ด้านบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน   
กลุ่มมติรผล เลขที่ 2 อาคารเพลนิจติเซน็เตอร์ 
ชั้น 3 ซอยสขุมุวทิ 2 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110   
โทร. 0 2794 1651

การสนับสนุนการด�าเนินงานและการเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรต่างๆ 
กลุ่มมติรผลได้ให้การสนบัสนนุและเข้าร่วมการเป็นสมาชกิขององค์กรต่างๆ โดยมรีายละเอยีดการด�าเนนิงาน ดงันี้

การสนับสนุน / การเข้าร่วมเป็นสมาชิกแยกตามรายองค์กร

บรษิทั ไทยชูการ์ มลิเลอร์ จ�ากดั (TSMC) 4,195,875.50 4,627,992.00 5,357,971.50 5,086,774.00

สมาคมผู้ผลติน�้าตาลและชวีพลงังานไทย 782,300.00 1,047,700.00 1,175,600.00 1,241,100.00

สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (TDRI-EIS) 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

สมาคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 51,400.00 51,400.00 51,400.00 51,400.00

หอการค้าไทย 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00

รวม 6,046,575.50 6,744,092.00 7,601,971.50 7,396,274.00

การพัฒนา
อุตสาหกรรม
อ้อยและน�้าตาล

ร่วมผลกัดนัให้มกีารพฒันาอตุสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลทรายอย่างมรีะบบ มแีผนงานและเป้าหมาย 
รวมทั้งเพื่อเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัในเวทโีลกผ่านบรษิทั ไทยชูการ์ มลิเลอร์ จ�ากดั ซึ่งท�าหน้าที่
เป็นศูนย์กลางในการร่วมมอืกนัของโรงงานน�้าตาลทั้งประเทศจ�านวน 46 โรงงาน จากสมาคม
โรงงานน�้าตาลทรายทั้ง 3 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมโรงงานน�้าตาลไทย สมาคมการค้าผู้ผลติ
น�้าตาลไทย และสมาคมการค้าอตุสาหกรรมน�้าตาล

5,086,774.00

ร่วมเป็นสมาชกิของสมาคมผู้ผลติน�้าตาลและชวีพลงังานไทย โดยสมาคมดงักล่าวจะท�าหน้าที่ในฐานะ
ตวัแทนของอตุสาหกรรมในการประสานงานกบัภาครฐัในการพฒันาอตุสาหกรรมอ้อย น�้าตาล
และชวีพลงังาน เพื่อสนบัสนนุองค์กรด้านการผลติและการค้าน�้าตาล รวมทั้งช่วยประสานงาน
และแก้ปัญหาในการด�าเนนิธรุกจิให้กบัสมาชกิ

1,241,100.00

การพัฒนา
งานวิจัยของ
ประเทศ

กลุ่มมติรผลเข้าร่วมเป็นสมาชกิสถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย โดยได้รบัประโยชน์ในงานวจิยั
เกี่ยวกบัแนวโน้มทางเศรษฐกจิ สงัคม และการลงทนุ ท�าให้กลุ่มมติรผลมโีอกาสในการเข้าถงึข้อมูลข่าวสาร 
รวมทั้งได้น�าข้อมูลมาวเิคราะห์เพื่อเตรยีมการในการด�าเนนิธรุกจิในส่วนที่เกี่ยวข้อง

1,000,000.00

การพัฒนา 
พลังงานทดแทน
และพลังงาน
ทางเลือก

กลุม่มติรผลเข้าร่วมเป็นสมาชกิสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ท�าให้มสีทิธใินการร่วมแสดงความคดิเหน็
ในการผลกัดนัให้ภาคอตุสาหกรรมหนัมาใช้พลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืกเพิ่มขึ้น ซึ่งการที่
ภาคอตุสาหกรรมเลอืกใช้พลงังานทดแทนมากขึ้น จะช่วยสร้างความมั่นคงยั่งยนืให้กบัธรุกจิพลงังาน
ของกลุ่มมติรผลที่มกีารท�าธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวลและพลงังานทางเลอืก ซึ่งผลการผลกัดนัดงักล่าว 
ยงัสอดรบักบัแผนการพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืกของกระทรวงพลงังานอกีด้วย

51,400.00

กลุ่มมิตรผล รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561
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การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 
(United Nations Sustainable Development Goals: UN SDGs)
และการร่วมปฏิบัติตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Global Compact) (102-13)

“เรามุ่งเน้นสร้างองค์กรให้โปร่งใส และผสานความร่วมมอืกบัภาคภีาคส่วนต่างๆ เพื่อบรรลเุป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยนื โดยมคีวามตั้งใจที่
จะพฒันาชมุชนให้เตบิโต มั่นคงอย่างยั่งยนื ผ่านการด�าเนนิงานต่างๆ เช่น ส่งเสรมิการท�าการเกษตรทฤษฎใีหม่ การส่งเสรมิด้านการศกึษา 
สร้างโอกาสการท�างานให้กับคนในชุมชน รวมถึงการจ้างงานคนพิการเพื่อลดความเหลื่อมล�้า ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่  
ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเราเป็นผู้ผลิตพลังงานทดแทนจะผสานการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาต่อยอด 
การด�าเนนิธรุกจิ เพื่อเตรยีมพร้อมต่อการรบัมอืกบัสภาพภูมอิากาศที่เปลี่ยนแปลงไป”

กลุ่มมิตรผลได้ร่วมสนับสนุนและผลักดันวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกตามที่องค์การสหประชาชาติและชาติสมาชิกกว่า 193 ประเทศ 
ร่วมกันก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ด้วยการผสาน SDGs เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการด�าเนินงานของกลุ่มมิตรผล 
ไว้ในทกุมติ ิโดยม ี11 เป้าหมาย จากทั้งหมด 17 เป้าหมาย ดงันี้

MITR PHOL SUSTAINABILITY FRAMEWORK

CORPORATE

COMMUNITY

ENVIRONMENT

INNOVATION &

DIGITAL DRIVEN
ขับเคลื่อนด�วย

นวัตกรรมและดิจ�ทัล

สิ�งแวดล�อมคงอยู�

ชุมชนยั่งยืน

องค�กรโปร�งใสผสานความร�วมมือ
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ขอบเขตและหลักการของ UNGC สิ่งที่ด�าเนินการ

นอกจากนี้กลุม่มติรผลมุง่สร้างความยั่งยนืการด�าเนนิธรุกจิด้วยการเป็นหนึ่งในผูร่้วมก่อตั้งและเป็นสมาชกิสมาคมเครอืข่ายโกลบอลคอมแพก็
ประเทศไทย (Global Compact Network Thailand: GCNT) โดยมีการด�าเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักสากล 10 ประการ ซึ่งครอบคลุม  
4 ประเด็นหลัก ได้แก่ สิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการคอร์รัปชันตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาต ิ
(United Nations Global Compact: UNGC)

กลุ่มมติรผลและสมาคมเครอืข่ายโกลบอลคอมแพก็ประเทศไทย (GCNT)
หารอืร่วมกบัคณะท�างานด้านสทิธมินษุยชนกบับรรษทัข้ามชาตแิละองค์กรธรุกจิอื่นๆ ของสหประชาชาติ

(UN Working Group on Business and Human Rights)
เพื่อเร่งขบัเคลื่อนสทิธมินษุยชนในภาคธรุกจิไทยให้เป็นรูปธรรมเทยีบเท่ามาตรฐานสากล

สนบัสนนุและเคารพในเรื่องการปกป้องสทิธมินษุยชนที่ประกาศในระดบัสากล
ตามขอบเขตอ�านาจที่เอื้ออ�านวย

หมั่นตรวจตราดูแลมใิห้ธรุกจิของตนเข้าไปมสี่วนเกี่ยวข้องกบัการล่วงละเมดิสทิธมินษุยชน

1

2

สนบัสนนุแนวทางการป้องกนัการด�าเนนิงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ด�าเนนิการที่จดัการส่งเสรมิและยกระดบัความรบัผดิชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ส่งเสรมิการพฒันาและการเผยแพร่เทคโนโลยทีี่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 

7

8

9

• กลยุทธ์ของกลุ่มมติรผล
• นโยบายความยั่งยนืของกลุ่มมติรผล
• การบริหารจดัการห่วงโซ่มูลค่า

• นโยบายสิทธมินษุยชน

• นโยบายการบริหารงานบคุคล
• การดูแลพนักงาน
• ความปลอดภัย อาชวีอนามยั
• นโยบายสิทธมินษุยชน
• ต่อต้านการใช้แรงงานเดก็
• ไม่เลอืกปฏบิตัใินการจ้างงานโดยมกีารสรรหา
 บคุลากรด้วยระบบการคดัเลอืกที่มปีระสทิธภิาพ
 และเป็นธรรม

• นโยบายและการบริหารจดัการสิ่งแวดล้อม
• บญัชคี่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม

• การก�ากบัดูแลกจิการที่ดแีละ
 นโยบายต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชนั

ใช้หลัก 10 ประการในการด�าเนินงานขององค์กร

ส่งเสรมิสนบัสนนุเสรภีาพในการรวมกลุม่ของแรงงานและการรบัรองสทิธใินการร่วมเจรจาต่อรอง

ขจดัทกุรูปแบบของการบงัคบัและการใช้แรงงานภาคบงัคบั

ยกเลกิการใช้แรงงานเดก็อย่างจรงิจงั 

ขจดัการเลอืกปฏบิตัใินเรื่องการจ้างแรงงานและการประกอบอาชพี

3

4

5

6

ด�าเนนิงานในทางต่อต้านการทจุรติ รวมทั้งการกรรโชกและการให้สนิบนในทกุรูปแบบ 10

กลุ่มมิตรผล รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561
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โครงสร้าง
การบริหารองค์กร
ของกลุ่มมิตรผล

การดำาเนินงาน
ด้านการกำากับ

ดูแลกิจการ

การต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน

การบริหารความเสี่ยง
ของกลุ่มมิตรผล

การกำากับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยงองค์กร

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561 กลุ่มมิตรผล

40



กลุ�มธุรกิจ
กลุ�มงานการผลิต
และการตลาด

คณะกรรมการบร�ษัท 
(ประธานกรรมการบร�ษัท)

คณะกรรมการบร�หาร

โครงสร�างองค�กรของกลุ�มมิตรผล

ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร
และกรรมการผู�จัดการใหญ�

คณะกรรมการพัฒนาองค�กร 
และกำหนดค�าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการที่ปร�กษา
โครงการพัฒนาชุมชนอย�างยั่งยืน

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

สายงานองค�กรสัมพันธ�
และบร�หารองค�กรเพ�่อความยั่งยืน

ด�านองค�กรสัมพันธ�

กลุ�มงานการเง�น

กลุ�มงานทรัพยากรบุคคล
และบร�หาร

สำนักงานตรวจสอบ

สายงานกลยุทธ�และพัฒนาธุรกิจ

ศูนย�นวัตกรรมกลุ�มมิตรผล

สำนักกฎหมาย

สำนักกรรมการผู�จัดการใหญ�

ด�านโครงการร�วมทุน
และการค�าระหว�างประเทศ

กลุ�มธุรกิจ
กลุ�มงานอ�อย

กลุ�มธุรกิจ
ประเทศจ�น

กลุ�มธุรกิจ
ประเทศออสเตรเลีย
และสปป.ลาว

กลุ�มธุรกิจ
พลังงาน

กลุ�มธุรกิจใหม� กลุ�มธุรกิจ
วัสดุทดแทนไม�

ด�านบร�หารองค�กรเพ�่อความยั่งยืน

ด�านพัฒนาชุมชนเพ�่อความยั่งยืน

ฝ�ายบร�หาร
ความเสี่ยง

ฝ�ายความปลอดภัย
อาชีวอนามัย

และสิ�งแวดล�อม

กลุม่มติรผลขบัเคลื่อนธรุกจิตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการที่ดอีนัสอดคล้องตามหลกัปรชัญาองค์กร เพราะการบรหิารจดัการที่มปีระสทิธภิาพ 
มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ใส่ใจในความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือ 
สิ่งส�าคัญที่สนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและน�าพาธุรกิจไปสู่การเติบโตได้อย่างยั่งยืน ได้รับการยอมรับจากผู้ถือหุ้น 
และผู้มสี่วนได้เสยีทกุฝ่าย

โครงสร้างการบริหารองค์กรของกลุ่มมิตรผล
กลุ่มมิตรผลมีคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารซึ่งมีหน้าที่อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 
ผู้ทรงคณุวฒุจิ�านวน 11 ท่าน มหีน้าที่ก�าหนดวสิยัทศัน์ เป้าหมาย กลยทุธ์ นโยบาย แนวปฏบิตั ิและระบบควบคมุภายใน รวมถงึการก�ากบั 
ติดตาม และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้การเติบโตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่มมิตรผลจัดให้มีการประชุมคณะ 
กรรมการบรษิทัอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง เพื่อรบัทราบผลการด�าเนนิงานของกจิการตลอดจนพจิารณาอนมุตัปิระเดน็ส�าคญั รวมถงึการจดัให้
มกีารประชมุผู้ถอืหุ้นเป็นประจ�าทกุปี เพื่อรายงานผลการด�าเนนิงานและแผนการด�าเนนิการต่างๆ ให้ผู้ถอืหุ้นรบัทราบ
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การสรรหาคณะกรรมการบริษัท
ด้วยความตระหนักถึงความส�าคัญของบทบาทคณะกรรมการบริษัทในการดูแลกิจการของกลุ่มมิตรผลและการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน 
จงึได้จดัให้มข้ีอบงัคบัของกลุม่มติรผลในการก�าหนดให้คณะกรรมการบรษิทัมไีม่น้อยกว่า 9 คน โดยในแต่ละปีกรรมการบรษิทัต้องหมนุเวยีน
ออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ) จ�านวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านจะไป
ด�ารงต�าแหน่งได้ไม่เกนิ 4 บรษิทั และมกีารเข้าร่วมการประชมุไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  

ข้อมูล ณ วนัที่ 31 ตลุาคม 2561 คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บรหิารจ�านวน 
7 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน ซึ่งเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความหลากหลายในด้านทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตังิานตามกลยทุธ์ในการด�าเนนิธรุกจิและความส�าเรจ็ของบรษิทัฯ เช่น ธรุกจิน�้าตาล เป็นต้น

ทั้งนี้ในปี 2561 คณะกรรมการบรษิทัมกีารประชมุรวม 7 ครั้ง โดยมกีารก�าหนดตารางการประชมุไว้ล่วงหน้า ซึ่งในการประชมุคณะกรรมการ
บรษิทัแต่ละครั้ง เลขานกุารบรษิทัจะจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุซึ่งระบวุาระการประชมุทั้งหมดให้คณะกรรมการบรษิทัล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ
อย่างน้อย 7 วัน ซึ่งจะมีการจดบันทึกการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วนชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการจัดเก็บรักษารายงาน 
การประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนพร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู ้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้  
โดยในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบรษิทัเข้าร่วมการประชมุทั้งสิ้นร้อยละ 93.50

ส�าหรับคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้บริหารรวมทั้งสิ้น 7 ท่าน ซึ่งเป็นผู้น�าในแต่ละส่วนงานตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต  
การตลาด และการเงนิ โดยมบีทบาทหน้าที่ในการน�าเสนอนโยบายและกลยทุธ์ของบรษิทัฯ ต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณา และมหีน้าที่
รับนโยบายต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการติดตามการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมติของคณะ
กรรมการบรษิทั ตลอดจนการท�าหน้าที่ตดัสนิใจในการด�าเนนิงานของกลุม่มติรผล รวมถงึวเิคราะห์ กลั่นกรอง และน�าเสนอเรื่องส�าคญัต่างๆ 
ทั้งด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อสร้างเสรมิวฒันธรรมองค์กรและก�าหนดแนวทางการพฒันาขดีความ
สามารถขององค์กร

การด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการ
กลุ่มมิตรผลให้ความส�าคัญต่อการพัฒนางานด้านบรรษัทภิบาลอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง คณะกรรมการ
บริษัทได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ให้มีความเหมาะสม รวมถึงส่งเสริมให้ท�าการสื่อสารและสร้างการรับรู้ทั่วทั้งองค์กรอย่าง 
ต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งในการหลอมรวมให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่าในกลุ่มธุรกิจของมิตรผล 
ที่ด�าเนนิธรุกจิอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกได้มคีวามเข้าใจและยดึถอืปฏบิตัใินหลกัการเดยีวกนั

นโยบายและแนวปฏิบัติ
กลุ่มมิตรผลได้มีการก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่สนับสนุนการด�าเนินงานด้านบรรษัทภิบาล เพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงาน 
กลุ่มมิตรผลได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการด�าเนินงานได้อย่างเหมาะสมและมีมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งยังมีการทบทวนอย่าง
สม�่าเสมอ เพื่อให้นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องมีความเป็นปัจจุบันและมีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการด�าเนินงาน โดยมี 
นโยบายและแนวปฏบิตัทิี่ส�าคญั ได้แก่ นโยบายการก�ากบัดูแลกจิการที่ด ีนโยบายต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชนั แนวปฏบิตักิารรบัหรอื
การให้ของขวญั ทรพัย์สนิ การเลี้ยงรบัรอง หรอืผลประโยชน์อื่นใด แนวปฏบิตัใินการร้องเรยีน จรรยาบรรณมติรผล และในปี 2561 ได้มกีาร
ก�าหนดนโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering (AML) /  
Combating the Financing of Terrorism (CFT) Policy) ขึ้น โดยมุ่งมั่นป้องกันมิให้องค์กรตกเป็นเครื่องมือหรือตัวกลางในการฟอกเงินและ 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงมีการก�าหนด “จรรยาบรรณคู่ค้ามิตรผล” ขึ้น เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้แก่คู่ค้าของ 
กลุ่มมติรผลอกีด้วย
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จรรยาบรรณมิตรผล (102-16)

วฒันธรรมองค์กรหล่อหลอมให้บคุลากรมติรผลเป็นผู้มคีวามประพฤตปิฏบิตัทิี่ด ีมจีรยิธรรม เคารพในกฎหมาย และระเบยีบต่างๆ รวมถงึ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะบุคลากรมิตรผลมีความส�าคัญอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน องค์กรจึงได้มีการ
รวบรวมความประพฤตปิฏบิตัทิี่ดไีว้เป็น “จรรยาบรรณมติรผล” ซึ่งบคุลากรมติรผลทกุคนจะได้รบัทราบและท�าความเข้าใจ โดยจรรยาบรรณ
มิตรผลนั้นจะประกอบไปด้วยข้อก�าหนด หลักปฏิบัติ และแนวทางที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มมิตรผลทุกคนน�าไปเป็นหลักยึด
ในการปฏบิตัหิน้าที่ได้อย่างเหมาะสม เช่น การต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชนั ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การรบัและการให้ของขวญั  
ความรับผิดชอบต่อผู ้มีส่วนได้เสีย ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม เป็นต้น โดยจรรยาบรรณมิตรผลจะถูกทบทวนอยู ่เสมอ  
เพื่อให้มคีวามสอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมในการด�าเนนิธรุกจิและสงัคม

โดยในปี 2561 ได้มกีารก�าหนด “จรรยาบรรณคูค้่ามติรผล” ขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏบิตัทิี่ดใีห้แก่คู่ค้าของกลุม่มติรผลเพื่อให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกบั
นโยบายและวัฒนธรรมขององค์กร เพราะ “คู่ค้า” ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร เราจึงมุ่งมั่นในการ
ปฏบิตัติ่อคู่ค้าบนพื้นฐานของความเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม และผลกัดนัให้เกดิการก�ากบัดูแลดงักล่าวขึ้น 

การสื่อสารและการสร้างการรับรู้ในเรื่องจรรยาบรรณนั้น ได้มีการจัดกิจกรรมในหลายรูปแบบและสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น วารสาร 
มิตรสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้งภายในพื้นที่ของกลุ่มมิตรผล การประชาสัมพันธ์ผ่านอีเมล อินทราเน็ต การฝึกอบรม เป็นต้น ทั้งนี้
กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน รวมถงึคูค้่ากลุม่มติรผล มกีารลงนามรบัทราบและถอืปฏบิตัจิรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร
และพนกังานกลุ่มมติรผลจะต้องมกีารทบทวนเป็นประจ�าทกุปี เพื่อย�้าเตอืนและสร้างความตระหนกัในการรบัรู้ และในปี 2561 ยงัได้จดัให้
มกีารอบรมหลกัสูตรเรื่อง “วฒันธรรมและจรรยาบรรณในการท�างาน” แก่ผู้บรหิาร พนกังาน และคู่ค้ากลุ่มมติรผล โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อ
สื่อสารและสร้างการรบัรูเ้รื่อง 1) จรรยาบรรณ นโยบาย แนวปฏบิตัต่ิางๆ และช่องทางการร้องเรยีน 2) ความส�าคญั หลกัการ และการควบคมุ
ป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน และ 3) แนวปฏิบัติเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งรับฟังความเห็นจากผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้า 
กลุ่มมติรผลผ่านกจิกรรม Black Box โดยจดัอบรมทั้งสิ้น 30 ครั้ง ครอบคลมุทกุพื้นที่ของกลุ่มมติรผลโดยมรีายละเอยีด ดงันี้

หลกัสูตรวฒันธรรมและจรรยาบรรณในการท�างานของกลุ่มมติรผล ประจ�าปี 2561

กลุ่มมิตรผล รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561
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จ�านวนของผู้ที่ได้รับการสื่อสารและอบรมจรรยาบรรณ นโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การก�ากับดูแลกิจการของกลุ่มมิตรผล ปี 2561(205-2)

หมายเหตุ: *พนักงาน หมายถงึ พนกังานประจ�ารายเดอืน ข้อมูล ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2561
 **คู่ค้า หมายถึง คู่ค้าปัจจบุนัที่มมีูลค่าการสั่งซื้อ 1 ล้านบาทขึ้นไป ข้อมูล ณ วนัที่ 31 ตลุาคม 2561

พนักงาน* แยกตามระดับ

พนักงาน* แยกตามระดับ

พนักงาน* แยกตามภูมิภาค

พนักงาน* แยกตามภูมิภาค

คู่ค้า**

คู่ค้า**

คน

คน

จ�านวนผู้รับทราบ

จ�านวนผู้เข้ารับการอบรม

ร้อยละ

ร้อยละ

คณะกรรมการบรษิทั 11 100

ระดบัผู้บรหิารระดบัสูง 19 100

ระดบัผู้บรหิารระดบักลาง 237 100

ระดบัหวัหน้างาน 724 100

ระดบัเจ้าหน้าที่ 2,712 100

ระดบัปฏบิตังิาน 2,304 100

รวม 6,007 100

คณะกรรมการบรษิทั และผู้บรหิาร 84 31

พนกังาน 1,195 35

รวม 1,279 35

กทม. 795 100

ต่างจงัหวดั 5,216 100

กทม. 83 11

ต่างจงัหวดั 1,196 41

รวม 774 84

รวม 305 33

หมายเหตุ: *พนักงาน หมายถงึ พนกังานประจ�ารายเดอืนระดบัเจ้าหน้าที่ขึ้นไป ข้อมูล ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2561
 ** คู่ค้า หมายถึง คู่ค้าปัจจบุนั ประเภทก่อสร้างจ้างเหมาและแรงงาน ที่มมีูลค่าการสั่งซื้อ 1 ล้านบาทขึ้นไป 
  ข้อมูล ณ วนัที่ 31 ตลุาคม 2561
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หมายเหตุ: *พนกังาน หมายถงึ พนกังานประจ�ารายเดอืนระดบัเจ้าหน้าที่ขึ้นไป ข้อมูล ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2561
 ** คู่ค้า หมายถงึ คู่ค้าปัจจบุนั ประเภทก่อสร้างจ้างเหมาและแรงงาน ที่มมีูลค่าการสั่งซื้อ 1 ล้านบาทขึ้นไป 
  ข้อมูล ณ วนัที่ 31 ตลุาคม 2561

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (102-12)

กจิกรรมวนัต่อต้านการคอร์รปัชนั (สากล)กจิกรรมวนัต่อต้านการคอร์รปัชนั (ประเทศไทย)

คณุกฤษฎา มนเทยีรวเิชยีรฉาย 
ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและกรรมการผู้จดัการใหญ่  

พร้อมด้วยคณุคมกรชิ นาคะลกัษณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
สายงานองค์กรสมัพนัธ์และบรหิารองค์กรเพื่อความยั่งยนื 

รบัมอบประกาศนยีบตัรการรบัรองเข้าร่วม
เป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย

คณุกฤษฎา มนเทยีรวเิชยีรฉาย 
ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและกรรมการผู้จดัการใหญ่

เข้าร่วมในพธิรีบัมอบประกาศนยีบตัรการรบัรองเข้าร่วมเป็นสมาชกิ
แนวร่วมปฎบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุรติ

จากคณุประสณัห์ เชื้อพาณชิย์ คณะกรรมการแนวร่วมปฎบิตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุรติ

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นอีกหนึ่งความส�าคัญที่
สนบัสนนุการก�ากบัดแูลกจิการที่ด ีแต่ไม่เพยีงเท่านั้น กลุม่มติรผล
มุง่มั่นที่จะสนบัสนนุการต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชนัทกุรปูแบบ 
เพราะปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชันนั้นเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบ
ทั้งในระดบัองค์กรและระดบัประเทศ เพื่อแสดงจดุยนืในการปฏเิสธ
การทุจริตคอร์รัปชัน เราจึงเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการ
คอร์รปัชนัอย่างต่อเนื่องทกุปี ซึ่งจดัขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอร์รปัชนั 
(ประเทศไทย) เพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความมุ่งมั่นในการด�าเนิน
ธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และในปี 2561 บริษัท 
น�้าตาลมติรผล จ�ากดั ได้รบัการรบัรองเข้าร่วมเป็นสมาชกิแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s 

Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption; CAC) 
โดยมี คุณกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งรองประธาน
กรรมการบรษิทั กลุ่มมติรผล) พร้อมด้วยคณุคมกรชิ นาคะลกัษณ์ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานองค์กรสมัพนัธ์และบรหิารองค์กร
เพื่อความยั่งยืน เข้าร ่วมในพิธีรับมอบประกาศนียบัตรจาก 
คุณประสัณห์ เชื้อพาณิชย์ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของ 
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นการตอกย�้าถึง 
ความมุง่มั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้

กลุ่มมิตรผล รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561
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* ผูรองเรียนจะระบุชื่อและชองทางการติดตอ
 ในการแจงเรื่องรองเรียน หรือไมก็ได

จดหมายอิเล็กทรอนิกส�
(E-mail)

cg@mitrphol.com

• กรรมการบร�ษัท / ผู�บร�หาร /
 ผู�บังคับบัญชาที่ท�านไว�ใจ
• หน�วยงานธรรมาภิบาล / 
 กลุ�มงานทรัพยากรบุคคล
 และบร�หาร / สำนักงานตรวจสอบ

* ผูรับเรื่องรองเรียนแจงไปยัง
 หนวยงานธรรมาภิบาล

** กรณ
ี ผูรองเรียนมีการเปดเผยชื่อใหดำเนินการตอบรับและแจงผลการพิจารณ

า

1 ผูรองเรียน ดำเนินการรองเรียน ใหขอมูล หรือแจงเบาะแสมาตามชองทางที่กำหนด

2

3.1

3.2

4.1

4.2 กลุมงานทรัพยากรบุคคลและบริหาร พิจารณาบทลงโทษ หากตรวจสอบและพบวา
การรองเรียนมีความผิดจริง คณะกรรมการตรวจสอบจะสงเรื่องใหกลุมงานทรัพยากรบุคคล
และบริหาร เพื่อพิจารณากำหนดบทลงโทษ และนำเสนอตอผูมีอำนาจ

5 หนวยงานธรรมาภิบาล แจงผลการตรวจสอบตอผูรองเรียน

หนวยงานธรรมาภิบาล ตอบรับเรื่องรองเรียนในเบื้องตนภายใน 15 วัน 
และประสานงานไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบพรอมติดตามความคืบหนาทุก 15 วัน
กรณี ไดรับแจงเกี่ยวกับการกระทำที่ขัดตอระเบียบวินัยของบริษัท
 จะดำเนินการสงเรื่องไปยังกลุมงานทรัพยากรบุคคลและบริหาร
กรณี ไดรับแจงเกี่ยวกับการกระทำที่ทุจริตคอรรัปชันหรือผิดกฎหมาย
 จะดำเนินการสงเรื่องไปยังสำนักงานตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาดำเนินการ
กรณีพบวา มีมูลความจริง หรือมีความผิดชัดเจน จะดำเนินการแตงตั้งคณะสอบสวน
กรณีพบวา ไมมีมูลความจริง หรือไมมีความผิดจริง จะรายงานผลการตรวจสอบกลับไป
 ยังหนวยงานที่รับผิดชอบ จากนั้นหนวยงานที่รับผิดชอบแจงตอหนวยงาน
 ธรรมาภิบาลตอบกลับผูรองเรียน

คณะสอบสวน รายงานผลสอบสวนกลับไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อพิจารณาผลสอบสวน

สำนักงานตรวจสอบ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการตรวจสอบ สำนักงานตรวจสอบ
จะสงเรื่องใหหนวยงานธรรมาภิบาลเพื่อแจงผลการตรวจสอบตอผูรองเรียน

15 วัน

จดหมายไปรษณีย�
หร�อช�องทางอื่นใดที่เหมาะสม

และสะดวกต�อผู�ร�องเร�ยน

ช�องทางการร�องเร�ยน

ขั้นตอนดำเนินการ

ผู�รับเร�่องร�องเร�ยน

ลายลักษณ�อักษรหร�อวาจา :

@
@

ถึง หนวยงานธรรมาภิบาล

ประเด็นเร�่องร�องเร�ยน
หร�อข�อเสนอแนะ
1. การทุจริต คอรรัปชัน
2. ไมปฏิบัติตามกฎหมาย
3. จรรยาบรรณมิตรผล

เว็บไซต�ภายใน Mymitrphol

เว็บไซต�ภายนอก
www.mitrphol.com/whistleblowing

ขั้นตอนด�าเนินการเมื่อพบการร้องเรียน (102-11)

กระบวนการรับข้อร้องเรียน
เพื่อสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ กลุ่มมิตรผลได้ก�าหนดให้มีแนวปฏิบัติเรื่องการร้องเรียน ซึ่งได้ระบุถึงกระบวนการ
ร้องเรียนไว้อย่างชัดเจนเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกกลุ่มมิตรผลสามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระท�าที่ 
ไม่โปร่งใสหรอืสงสยัว่าไม่โปร่งใส หรอืการกระท�าต่างๆ ที่ไม่เหมาะสม ขดัแย้งกบัจรรยาบรรณมติรผล ผ่านช่องทางการร้องเรยีนที่ก�าหนด และ
สื่อสารให้บคุลากรทั้งภายในและภายนอกกลุ่มมติรผลรบัทราบผ่านชอ่งทางต่างๆ รวมถงึการทบทวนและปรบัปรงุกระบวนการและช่องทาง 
การร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ สะดวก และสามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น ในปี 2561 ได้จัดให้มีกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้าง 
การรับรู ้และส่งเสริมเรื่องกระบวนการร้องเรียนเพื่อให้สามารถเข้าถึงบุคลากรทั้งภายในและภายนอกได้อย่างหลากหลายและ 
มีประสิทธิภาพ ผ่านการประชาสัมพันธ์ด้วยป้าย Internal PR, Computer Screen อีกทั้งยังมีการจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์วิธีการส่งเรื่อง 
ร้องเรยีนผ่านช่องทางที่ก�าหนดในรูปแบบ Clip VDO เพื่อให้ผู้ใช้เกดิความเข้าใจในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561 กลุ่มมิตรผล

46



* ผูรองเรียนจะระบุชื่อและชองทางการติดตอ
 ในการแจงเรื่องรองเรียน หรือไมก็ได

จดหมายอิเล็กทรอนิกส�
(E-mail)

cg@mitrphol.com

• กรรมการบร�ษัท / ผู�บร�หาร /
 ผู�บังคับบัญชาที่ท�านไว�ใจ
• หน�วยงานธรรมาภิบาล / 
 กลุ�มงานทรัพยากรบุคคล
 และบร�หาร / สำนักงานตรวจสอบ

* ผูรับเรื่องรองเรียนแจงไปยัง
 หนวยงานธรรมาภิบาล

** กรณ
ี ผูรองเรียนมีการเปดเผยชื่อใหดำเนินการตอบรับและแจงผลการพิจารณ

า

1 ผูรองเรียน ดำเนินการรองเรียน ใหขอมูล หรือแจงเบาะแสมาตามชองทางที่กำหนด

2

3.1

3.2

4.1

4.2 กลุมงานทรัพยากรบุคคลและบริหาร พิจารณาบทลงโทษ หากตรวจสอบและพบวา
การรองเรียนมีความผิดจริง คณะกรรมการตรวจสอบจะสงเรื่องใหกลุมงานทรัพยากรบุคคล
และบริหาร เพื่อพิจารณากำหนดบทลงโทษ และนำเสนอตอผูมีอำนาจ

5 หนวยงานธรรมาภิบาล แจงผลการตรวจสอบตอผูรองเรียน

หนวยงานธรรมาภิบาล ตอบรับเรื่องรองเรียนในเบื้องตนภายใน 15 วัน 
และประสานงานไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบพรอมติดตามความคืบหนาทุก 15 วัน
กรณี ไดรับแจงเกี่ยวกับการกระทำที่ขัดตอระเบียบวินัยของบริษัท
 จะดำเนินการสงเรื่องไปยังกลุมงานทรัพยากรบุคคลและบริหาร
กรณี ไดรับแจงเกี่ยวกับการกระทำที่ทุจริตคอรรัปชันหรือผิดกฎหมาย
 จะดำเนินการสงเรื่องไปยังสำนักงานตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาดำเนินการ
กรณีพบวา มีมูลความจริง หรือมีความผิดชัดเจน จะดำเนินการแตงตั้งคณะสอบสวน
กรณีพบวา ไมมีมูลความจริง หรือไมมีความผิดจริง จะรายงานผลการตรวจสอบกลับไป
 ยังหนวยงานที่รับผิดชอบ จากนั้นหนวยงานที่รับผิดชอบแจงตอหนวยงาน
 ธรรมาภิบาลตอบกลับผูรองเรียน

คณะสอบสวน รายงานผลสอบสวนกลับไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อพิจารณาผลสอบสวน

สำนักงานตรวจสอบ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการตรวจสอบ สำนักงานตรวจสอบ
จะสงเรื่องใหหนวยงานธรรมาภิบาลเพื่อแจงผลการตรวจสอบตอผูรองเรียน

15 วัน

จดหมายไปรษณีย�
หร�อช�องทางอื่นใดที่เหมาะสม

และสะดวกต�อผู�ร�องเร�ยน

ช�องทางการร�องเร�ยน

ขั้นตอนดำเนินการ

ผู�รับเร�่องร�องเร�ยน

ลายลักษณ�อักษรหร�อวาจา :

@
@

ถึง หนวยงานธรรมาภิบาล

ประเด็นเร�่องร�องเร�ยน
หร�อข�อเสนอแนะ
1. การทุจริต คอรรัปชัน
2. ไมปฏิบัติตามกฎหมาย
3. จรรยาบรรณมิตรผล

เว็บไซต�ภายใน Mymitrphol

เว็บไซต�ภายนอก
www.mitrphol.com/whistleblowing

กลุ่มมิตรผล รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561
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หมายเหตุ : *ข้อมูลปี 2558 – 2561 หมายถงึ ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี

การสื่อสารช่องทางการร้องเรียน

ป้ายประชาสมัพนัธ์แบบตั้งโต๊ะ ณ จดุประชาสมัพนัธ์ / ป้ายประชาสมัพนัธ์ตดิภายในส�านกังาน

ป้ายประชาสมัพนัธ์แบบตั้งโต๊ะภายในห้องประชมุ ป้ายประชาสมัพนัธ์ตดิภายนอกส�านกังาน

จ�านวนข้อร้องเรียน Breaches / Corruption ของกลุ่มมิตรผล (205-3)

2561*

2561*

2560*

2560*

2559*

2559*

2558*

2558*

จ�านวนข้อร้องเรียน (ครั้ง)

สถานะการตรวจสอบ

จ�านวนข้อร้องเรยีนทั้งหมดที่มมีูล 11 8 9 9

จ�านวนครั้งของการผดิจรรยาบรรณมติรผล
ด้านการตดิสนิบนและคอร์รปัชนั

0 0 0 0

จ�านวนครั้งของการผดิจรรยาบรรณมติรผลอื่นๆ* 11 8 9 9

ตรวจสอบเสรจ็สิ้น 11 8 9 9

ระหว่างการด�าเนนิงาน - - - 2

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561 กลุ่มมิตรผล
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แผนการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการ
การด�าเนินการสื่อสารและสร้างการรับรู้ เพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ด้วยการด�าเนินการผ่านกระบวนการต่างๆ  
นอกเหนอืจากกจิกรรมที่ด�าเนนิการมาอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มมติรผลมแีผนงานหลกัในการด�าเนนิการด้านการก�ากบัดูแลกจิการ ดงันี้
1. ปรบัปรงุกระบวนการประชาสมัพนัธ์ให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนกังาน รวมถงึคู่ค้ามกีารลงนามรบัทราบและถอืปฏบิตัจิรรยาบรรณฯ 

ประจ�าปี เพื่อให้มคีวามเข้าใจและเข้าถงึได้โดยง่าย 
2. การจดัอบรมหลกัสตูร เรื่อง “วฒันธรรมและจรรยาบรรณในการท�างานของกลุม่มติรผล” โดยมเีป้าหมายในปี 2562 จะเพิ่มจ�านวนผูเ้ข้าร่วม

การอบรมจากปี 2561 เป็นร้อยละ 15
3. ปรับปรุงกระบวนการรับข้อร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยน�าข้อเสนอแนะและผลที่เกิดขึ้นในปี 2561  

มาใช้ในการปรบัปรงุแก้ไข 
4. จดัท�าสื่อออนไลน์เรื่องการก�ากบัดูแลกจิการส�าหรบัพนกังาน  และบรรจไุว้ในสื่อการเรยีนรู้ของกลุ่มมติรผล

กลุ ่มมิตรผลได้จัดให้มีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องการด�าเนินงานด้านบรรษัทภิบาลโดยตรง เพื่อท�าหน้าที่รับนโยบายต่างๆ  
จากคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง เพื่อน�ามาสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร มีการสื่อสาร สร้างการรับรู้และความเข้าใจเดียวกัน  
รวมถงึสร้างความตระหนกัอย่างรอบด้าน เพื่อส่งเสรมิวฒันธรรมในการก�ากบัดแูลกจิการ การบรหิารความเสี่ยง และการปฏบิตัติามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ (Governance, Risk Management and Compliance; GRC) รวมถึงสนับสนุนการด�าเนินการดังกล่าวตลอดทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ 
อย่างทั่วถงึและต่อเนื่อง 

การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มมิตรผล (102-30)(102-31)

กลุ่มมิตรผลได้ให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยงในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและ 
ความมั่นคงเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มมิตรผลและสอดคล้องตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate  
Governance) ซึ่งกลุ่มมติรผลได้ก�าหนดนโยบายบรหิารความเสี่ยงที่เป็นไปอย่างสอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์ แผนปฏบิตังิาน และแผนงาน
โครงการ รวมทั้งกฎหมายและกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของกลุ่มมิตรผล พร้อมทั้งจัดให้มีการทบทวนนโยบาย 
โดยคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงขึ้นทกุปี

ในการบริหารความเสี่ยงนั้น กลุ่มมิตรผลได้ใช้ COSO Enterprise Risk Management – Integrated Framework ซึ่งเป็นกรอบการบริหาร 
ความเสี่ยงสากลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ซึ่งกลุ่มมิตรผลมีการจัดท�าและทบทวน Risk Profile  
เพื่อประเมนิความเสี่ยงของธรุกจิทกุปี เพื่อให้มคีวามเป็นปัจจบุนัและสอดคล้องกบัการด�าเนนิธรุกจิ

กลุม่มติรผลก�าหนดใหม้คีณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง (Risk Management Committee) โดยมอบหมายหน้าที่ส�าคญั เชน่ ก�าหนดนโยบาย 
แนวทางและวธิปีฏบิตั ิการก�ากบัดแูล รวมถงึทบทวนแนวปฏบิตัเิพื่อน�ามาปรบัปรงุการบรหิารความเสี่ยงให้มปีระสทิธภิาพเพิ่มขึ้น เพื่อบรหิาร
จัดการความเสี่ยงเหล่านั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  
จากนั้นฝ่ายบริหารความเสี่ยงจะท�าหน้าที่ในการรบันโยบายและข้อความเหน็ต่างๆ มาประสานงานเพื่อให้เกิดการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร รวมถึง 
รบัผดิชอบทบทวน ตดิตาม และรายงานการบรหิารความเสี่ยงภายในองค์กรให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมคีวามเป็นปัจจบุนั โดยมผีู้จดัการ
บรหิารความเสี่ยงเป็นผู้ดูแลหน่วยงานนี้ และขึ้นตรงต่อด้านบรหิารองค์กรเพื่อความยั่งยนื
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โดยหลกัส�าคญัของการบรหิารความเสี่ยงมแีนวปฏบิตั ิดงันี้
1. รักษาสมดุลระหว่างระดับความเสี่ยง (Risk) และผลตอบแทน (Return) เพื่อให้มั่นใจถึงการบรรลุตามเป้าหมายจากการด�าเนินธุรกิจ  

ความคาดหวงัของผู้มสี่วนได้เสยี และประโยชน์สูงสดุแก่ผู้ถอืหุ้นภายใต้ความเสี่ยงในระดบัที่ยอมรบัได้
2. กลยทุธ์การด�าเนนิธรุกจิต้องสอดคล้องกบัระดบัความเสี่ยงที่คณะกรรมการบรษิทัพจิารณายอมรบัได้
3. การบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในวฒันธรรมส�าคญัขององค์กรที่จ�าเป็นต้องด�าเนนิการอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลโดยผู้บริหาร

และพนักงานทุกคน โดยมีกระบวนการต่อเนื่องในการสร้างความเข้าใจ ส่งเสริม และสร้างความตระหนักให้การบริหารความเสี่ยง 
เป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนนิงานขององค์กร ผ่านการจดักจิกรรมเหมาะสม และเปิดโอกาสให้บคุลากรสามารถรายงานความเสี่ยงที่พบ
ไปยังผู้บริหารหรือช่องทางที่ก�าหนดให้ เช่น การจัดท�าคู่มือบริหารความเสี่ยงองค์กร การประเมินความเสี่ยงองค์กรเป็นประจ�าทุกปี  
การอบรมให้ความรู้เรื่องการบรหิารความเสี่ยงแก่พนกังาน และการก�าหนดกระบวนการรายงานที่ชดัเจน เป็นต้น

4. ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของกลุ่มมิตรผลจะต้องได้รับการจัดการอย่างทันเวลาและต่อเนื่อง 
ดงันี้

 4.1 ต้องมีการระบคุวามเสี่ยงอย่างครอบคลมุและทนัเวลา
 4.2 ต้องมกีารประเมนิความเสี่ยงในด้านของโอกาสที่เหตกุารณ์นั้นจะเกดิขึ้น (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) หากความเสี่ยงนั้นเกดิขึ้น
 4.3 ต้องมกีารจดัการความเสี่ยงให้อยูใ่นระดบัที่คณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายจดัการยอมรบัได้ ทั้งนี้ต้องมกีารพจิารณาความเหมาะสม 

 ของต้นทุนและผลลพัธ์ที่จะเกดิขึ้นควบคู่กนัไปด้วย
 4.4 ต้องมกีารตดิตามและรายงานความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้สามารถบรหิารความเสี่ยงของกลุม่มติรผลได้เหมาะสมและทนัเวลา

ความเสี่ยง
ด�านกลยุทธ� ความเสี่ยง

จากการดำเนินงาน

ความเสี่ยง
ทางการเง�น

ความเสี่ยง
ด�านการปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข�อง

ความเสี่ยงของกลุ�มมิตรผล

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561 กลุ่มมิตรผล

50



โดยในปี 2561 นั้น กลุ่มมติรผลมปีัจจยัความเสี่ยงที่ส�าคญัโดยมรีายละเอยีด ดงันี้

1.  ความเสี่ยงขององค์กร (Corporate Risks)

  1.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

 • ความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพอากาศและสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ
  ความผนัผวนของสภาพอากาศและสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาต ิเช่น ภยัแล้ง น�้าท่วม เป็นปัจจยัส�าคญัที่ส่งผลกระทบต่อการจดัหา

อ้อยทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ส�าคัญของกลุ ่มมิตรผลและยังเป็นปัจจัยที่ส�าคัญของการบริหารน�้าใช้ 
ในกระบวนการผลติ อนัอาจส่งผลกระทบต่อการจดัเกบ็และขนส่งสนิค้าอกีด้วย

  กลุ่มมิตรผลมีการประเมินแนวโน้มปัจจัยความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้การก�าหนดแนวทางบริหารจัดการเป็นไปอย่างเหมาะสม
กบัสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมุง่เนน้การแก้ไขและปอ้งกนัทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ส่งผลให้ในปนีี้ปรมิาณและคณุภาพ
ของอ้อยที่เข้าหีบมีความผันผวนไปจากคาดการณ์อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งแนวทางการแก้ไขและป้องกันที่สนับสนุนเกษตรกร 
ชาวไร่อ้อยที่ส�าคญั ได้แก่ 

  1) การส่งเสรมิให้เกษตรกรมคีวามรู้และความเข้าใจในเรื่องการบรหิารจดัการน�้าในไร่อ้อย เพื่อให้เกษตรกรสามารถช่วยเหลอืตนเองได้ 
  2) ร่วมมือกับทั้งหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และเกษตรกรในการสนับสนุนเรื่องการจัดหาแหล่งน�้า ระบบชลประทานขนาดเล็ก 

 และใหญ่ เพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยมนี�้าใช้ส�าหรบัท�าการเกษตร รวมถงึเพยีงพอต่อการอปุโภคบรโิภคทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
  3) น�าแนวคดิการปลูกอ้อย และเทคโนโลยสีมยัใหม่เข้ามาช่วยสนบัสนนุการจดัการไร่อ้อย กระบวนการปลกูอ้อย กระบวนการเกบ็เกี่ยว 

 และการขนส่งให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย โดยใช้เครื่องจักรทางการเกษตรเรียกว่า “โครงการมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม (Mitr Phol  
 ModernFarm)” เพื่อให้ได้ผลผลติและคณุภาพอ้อยที่ด ีอกีทั้งยงัช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในไร่อ้อย 

  4) สรรหาพนัธุอ้์อยที่เหมาะสมกบัสภาพภมูปิระเทศและภมูอิากาศในแต่ละพื้นที่ โดยมสีถาบนัวจิยัของกลุม่มติรผลที่มุง่พฒันาปรบัปรงุ 
 พันธุ์อ้อยและปัจจัยการผลิตที่ช่วยส่งเสริมการปลูกอ้อย เพื่อให้ได้ผลผลิตต่อไร่ที่เพิ่มขึ้นและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับ 
 เกษตรกรชาวไร่อ้อย 

  5) มกีารประชาสมัพนัธ์ให้เกษตรกรมคีวามตระหนกัและเตรยีมพร้อมในการรบัมอืกบัภยัแล้งตลอดทั้งฤดกูาลเพาะปลกูและเกบ็เกี่ยว 
 ที่เหมาะสมในปีนั้นๆ 

  นอกจากนี้กลุ่มมิตรผลมีการท�าสัญญาซื้อขายอ้อยจากเกษตรกรชาวไร่อ้อยภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming)  
เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องความผนัผวนของปรมิาณอ้อยเข้าหบี โดยได้มกีารสื่อสารและท�าความเข้าใจกบัเกษตรกรตั้งแต่เริ่มปลกูจนกระทั่ง
มกีารเกบ็เกี่ยวผลผลติ 

  ส�าหรับธุรกิจต่อเนื่องอื่นนั้นได้มีการวางแผนรับมือเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของปริมาณอ้อย ซึ่งเป็นต้นน�้าของวัตถุดิบ  
ด้วยการจดัท�าสญัญาในการซื้อขายวตัถดุบิจากภายนอกเพิ่มเตมิ เพื่อให้เกดิความมั่นคงทางวตัถดุบิ รวมถงึมกีารประเมนิความต้องการ
น�้าใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อน�ามาวางแผนบริหารจัดการน�้าใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกักเก็บน�้าใช้ในบริเวณโรงงาน 
อย่างเพียงพอทุกปี อย่างไรก็ตามกลุ่มมิตรผลยังมีการวางแผนส�ารองในกรณีสุดวิสัยที่ภัยแล้งรุนแรงกว่าที่คาดการณ์ไว้อีกด้วย  
เพื่อให้การด�าเนนิธรุกจิเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

 • ความเสี่ยงจากการลงทุนและการด�าเนินงานในต่างประเทศ
  กลุ่มมิตรผลมีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี เช่น การลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ

ประชาธปิไตยประชาชนลาว และเครอืรฐัออสเตรเลยี และในปี 2561 ได้มกีารเข้าไปลงทนุในประเทศอนิโดนเีซยีเพื่อผลติน�้าตาลทรายขาว 
เป็นการต่อยอดทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลก ซึ่งนอกเหนือจากการพิจารณาในเรื่องของโอกาสในการ
ลงทนุและผลตอบแทน กลุม่มติรผลยงัมกีารพจิารณาปัจจยัความเสี่ยงในแง่มมุต่างๆ เช่น นโยบายสนบัสนนุการค้าการลงทนุ กฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ระบบภาษี ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น ซึ่งกลุ่มมิตรผลได้มีการศึกษาและวิเคราะห์อย่างรอบคอบ  
โดยมุง่เน้นในธรุกจิที่มคีวามช�านาญ มกีารส่งผู้บรหิารจากประเทศไทยที่มอีงค์ความรู ้ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ 
เข้าไปด�าเนนิงานในประเทศอนิโดนเีซยี และจดัให้มกีารประชมุในระดบัผู้บรหิาร เพื่อตดิตามการด�าเนนิงานอย่างใกล้ชดิและต่อเนื่อง 
ซึ่งนอกจากที่กลา่วมาแลว้ข้างตน้ การลงทนุในตา่งประเทศยงัเปน็การบรหิารความเสี่ยงด้วยการกระจายสดัส่วนแหล่งที่มาของรายได้ 
เพื่อลดความผนัผวนของภาวะเศรษฐกจิโลกอกีด้วย
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  1.2  ความเสี่ยงจากการด�าเนินงาน
 

 • ความเสี่ยงด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า

  ความปลอดภยัของสนิค้าถอืเป็นเรื่องที่ส�าคญั คณุภาพของสนิค้าต้องเป็นไปตามหลกัมาตรฐานสากล สะอาด ไม่มสีิ่งปลอมปนที่ท�าให้
เกิดอันตรายกับลูกค้าและผู้บริโภค รวมถึงสามารถตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า หากสินค้าที่ออกสู่ตลาดไม่ได้คุณภาพ  
อาจส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของผู้บริโภค รวมถึงก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจ การร้องเรียนจากลูกค้า การเรียกคืนสินค้าหรือ 
ฟ้องร้องด�าเนนิคด ีหรอืน�าไปสู่การถูกต่อต้านในกลุ่มผู้บรโิภค เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบและบั่นทอนความน่าเชื่อถอื ชื่อเสยีง  
ภาพลกัษณ์ และยงัอาจน�าไปสู่การสูญเสยีรายได้และส่วนแบ่งทางการตลาดได้ 

  ในปี 2561 กลุ่มมิตรผลประกาศนโยบายการใช้สารเคมีทางการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชาวไร่ลดการใช้สารเคม ี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเคมีในกลุ่มที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น สารก�าจัดวัชพืชพาราควอตไดคลอไรด์ เป็นต้น และมีการสื่อสาร 
ไปยังคู่ค้าทุกรายให้ทราบว่ากลุ่มมติรผลไม่มีการใช้อ้อยที่ผ่านการตดัต่อพันธุกรรม นอกจากนี้ในธุรกิจวัสดทุดแทนไม้ยงัมีการพฒันา
คุณภาพสินค้าที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานจ�ากัดปริมาณของสารฟอร์มาลดีไฮด์ที่ระเหยออกมาจากไม้ ซึ่งแสดงออกถึงความมุ่งมั่น
ในการค�านงึถงึผูบ้รโิภคเป็นส�าคญั มหีน่วยงานที่รบัผดิชอบดแูลด้านคณุภาพ ท�าการวเิคราะห์และวางแผนเรื่องการพฒันาด้านคณุภาพ
ในทกุธรุกจิ โดยกลุ่มมติรผลไดร้บัการรบัรองมาตรฐานสากลต่างๆ เชน่ มาตรฐานการผลติออ้ยและน�้าตาลอย่างยั่งยนื หรอื บองซูโคร 
(Bonsucro Production Standard), การรับรองระบบการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (Forest Stewardship CouncilTM หรือ FSCTM FM),  
การรับรองระบบห่วงโซ่อุปทานของผลิตไม้ (Forest Stewardship CouncilTM Chain of Custody หรือ FSCTM CoC), TISI, ISO, GMP, 
HACCP, FSSC และ HALAL เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตรวมถึง
เครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และ 
ตราสนิค้าให้กบัผู้บรโิภคและลูกค้า รวมถงึช่วยยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัระดบัสากล

 • ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 

  กลุ่มมิตรผลมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพราะนอกเหนือไปจากการปฏิบัติตามกฎหมาย  
กฎระเบยีบ ข้อก�าหนด และพนัธสญัญาที่เกี่ยวข้องแล้ว ที่ส�าคญัเป็นอย่างยิ่งคอืการก่อเกดิมลภาวะต่างๆ อาจส่งผลต่อพนกังาน ชมุชน 
และผู้มสี่วนได้เสยีที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การปลูกอ้อย การน�าอ้อยเข้าหบีกระบวนการผลติ ตลอดจนการจดัเกบ็และขนส่ง 

  กลุ่มมิตรผลจึงมีการก�าหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และการตรวจสอบระบบต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นประจ�า 
ทั้งจากหน่วยงานภายในกลุ่มมิตรผล รวมถึงหน่วยงานของรัฐทั้งจากส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอิสระภายนอก มีการ 
ให้ความรูแ้ละท�าความเข้าใจกบัชาวไร่ในการใช้น�้าอย่างมปีระสทิธภิาพ รณรงค์ลดการเผาอ้อย มกีารด�าเนนิการเพื่อยกระดบัมาตรฐาน
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการจัดท�ามาตรฐาน ISO 14001 มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรและติดตั้งระบบบริหาร
จดัการหรอืเครื่องมอืและอปุกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปัญหาเรื่องการฟุ้งกระจายของฝุ่นชานอ้อย ด้วยการปลูกต้นสนและตดิตั้ง
ตาข่ายเพื่อเป็นแนวกันลม การฉีดพ่นละอองน�้า เป็นต้น อีกทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ซึ่งประกอบด้วยตัวแทน 
จากภาคส่วนโรงงาน หน่วยงานภาครฐัและชนุชน เพื่อร่วมแสดงความคดิเหน็ เสนอแนะ และน�ามาพฒันาปรบัปรงุระบบการบรหิาร
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงกลุ่มมิตรผลยังมีการด�าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ผ่านการท�ากิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความรู ้
ความเข้าใจที่ถูกต้องและเกดิความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างโรงงาน ภาครฐั และชมุชน รวมถงึรบัฟังทกุความคดิเหน็ของชมุชนเพื่อน�ามา
พจิารณาพฒันาปรบัปรงุอกีด้วย 
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  1.3  ความเสี่ยงทางการเงิน

 • ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์

  ความผนัผวนของราคาน�้าตาลโลกส่งผลให้ต้นทนุและผลประกอบการอาจไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ นอกจากนี้ราคาสนิค้าโภคภณัฑ์อื่นๆ 
ยังมีผลต่อการด�าเนินธุรกิจ เช่น ราคาน�้ามัน เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อปริมาณการขายเอทานอลรวมถึงต้นทุนการขนส่งทั้งในและ 
ต่างประเทศอกีด้วย

  กลุม่มติรผลมกีารตดิตามสถานการณ์และวเิคราะห์แนวโน้ม รวมถงึผลกระทบที่อาจเกดิขึ้นอย่างใกล้ชดิเกี่ยวกบัราคาสนิค้าโภคภณัฑ์
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการประชุมหารือในการประชุมผู้บริหารทุกเดือน เพื่อก�ากับดูแลและก�าหนดปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และแผนงาน  
รวมถงึนโยบายที่เกี่ยวข้อง และมกีารจดัตั้งหน่วยงานที่รบัผดิชอบดูแลในเรื่องการบรหิารความเสี่ยงของราคาน�้าตาลโดยตรงอกีด้วย 

  นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมถึงการบริหารจัดการระบบการจัดเก็บและขนส่งให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มีการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เข้ามาใช้เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต ประกอบกับกลุ่มมิตรผล 
มนีโยบายการป้องกนัความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาน�้าตาลโลกโดยการท�าสญัญาซื้อขายน�้าตาลล่วงหน้า และมกีารใช้นโยบาย
ในการบริหารสัดส่วนการขาย และราคาขายรวมถึงมีการท�าสัญญาร่วมกับผู้ขนส่งที่ชัดเจน ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวส่งผลให ้
กลุ่มมิตรผลสามารถบริหารจัดการรายได้และต้นทุนไม่ให้ผันผวนตามราคาน�้าตาลของตลาดโลก รวมถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ  
ให้อยู่ในระดบัที่สามารถบรหิารจดัการได้

 • ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

  ปัจจบุนัอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศมคีวามผนัผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการด�าเนนิงาน
ของกลุ่มมติรผล เนื่องจากรายได้หลกัของกลุ่มมติรผลมาจากการส่งออกของธรุกจิน�้าตาลและธรุกจิวสัดทุดแทนไม้ รวมถงึการด�าเนนิ
ธรุกจิในต่างประเทศ 

  กลุ่มมิตรผลได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน เพื่อก�าหนดกรอบนโยบายการบริหารเงินและอัตราแลกเปลี่ยน 
และก�ากบัดูแลให้มกีารด�าเนนิการอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ ซึ่งมกีารประชมุเป็นประจ�าทกุเดอืนเพื่อให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยงทางการเงินโดยตรง รวมถึงมีการติดตามและวิเคราะห ์
ความเคลื่อนไหวของภาวะเศรษฐกจิและปัจจยัต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่ออตัราแลกเปลี่ยนและอตัราดอกเบี้ยอย่างใกล้ชดิ เพื่อให้สามารถ
บรหิารจดัการได้อย่างเหมาะสมภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และมกีารใช้เครื่องมอืทางการเงนิต่างๆ ที่เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
เช่น การท�าสัญญาซื้อ-ขายเงินสกุลตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) การท�าสัญญาซื้อ-ขายสิทธิการซื้อ-การขาย  
(Option Contract) การบริหารอัตราแลกเปลี่ยนแบบ Natural Hedge ซึ่งเป็นการน�าเงินรายได้ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศมาช�าระ 
ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงนิสกลุต่างประเทศเดยีวกนั การกู้ยมืเงนิในสกลุเงนิของประเทศที่ท�าการลงทนุ เป็นต้น 

RISK
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  1.4  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานธุรกิจ อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานและ 
ชื่อเสยีง กลุ่มมติรผลจงึได้มกีารจดัตั้งหนว่ยงานก�ากบัดแูลการปฏบิตังิาน เพื่อประสานงาน สนบัสนนุ และปรบัปรงุรายการกฎหมายให้เป็น
ปัจจุบัน รวมถึงท�าการสื่อสารกฎหมายใหม่ไปยังตัวแทนของแต่ละกลุ่มธุรกิจทราบและน�าไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังมีการติดตาม
รายงานการด�าเนนิการตามกฎหมายโดยภาพรวม ทั้งนี้เนื่องจากกลุม่มติรผลมธีรุกจิที่อยูใ่นหลายอตุสาหกรรม จงึได้ก�าหนดให้มแีนวปฏบิตัิ
การก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มมิตรผล (Compliance Guideline) ขึ้น และก�าหนดให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มธุรกิจท�าหน้าที่
รวบรวมและจัดท�ารายงานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Compliance Checklist) ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ เพื่อใช้สอบทาน
การด�าเนนิธรุกจิให้ถกูต้องเป็นไปตามกฎหมายที่ก�าหนดไว้และเพื่อป้องกนัการกระท�าที่ขดัต่อกฎหมาย กฎ ระเบยีบโดยไม่เจตนา โดยมกีาร
ก�าหนดหน้าที่ความรบัผดิชอบไว้อย่างชดัเจนและเป็นทางการส�าหรบัตวัแทนของแต่ละกลุ่มธรุกจินั้น

 • ความเสี่ยงของการเกิดหนี้เสียจากการให้เงินสนับสนุนชาวไร่อ้อย

  กลุ่มมิตรผลมีนโยบายในการให้เงินสนับสนุนเกษตรกรในการเพาะปลูกอ้อยผ่านการท�าสัญญาซื้อขายอ้อยจากชาวไร่หรือที่เรียกว่า 
“การเกี๊ยวอ้อย” ซึ่งถอืเป็นการบรหิารจดัการความเสี่ยงในการจดัหาวตัถดุบิในอกีทางหนึ่ง โดยสนบัสนนุปัจจยัการผลติที่ส�าคญั เช่น 
พนัธุอ้์อย ปุย๋ เครื่องจกัรกลและอปุกรณ์การเกษตร การจดัหาแหล่งเงนิกู้ดอกเบี้ยต�่าในการท�าระบบชลประทาน และสนิเชื่อเครื่องจกัรกล
และอุปกรณ์การเกษตร รวมถึงเงินสดหมุนเวียนในฤดูกาลเพาะปลูก เมื่อเกษตรกรชาวไร่อ้อยน�าอ้อยที่เติบโตได้อายุและคุณภาพ 
เหมาะสมจดัส่งให้กบัโรงงาน เกษตรกรชาวไร่อ้อยจะได้รบัเงนิค่าอ้อยเบื้องต้น ซึ่งโรงงานจะหกัเงนิที่ส่งเสรมิล่วงหน้าต่างๆ ตามสดัส่วน
การสนบัสนนุ ทั้งนี้ความเสี่ยงของระบบการเกี๊ยวอ้อย คอื ความเสี่ยงที่เกดิจากเกษตรกรชาวไร่อ้อยไม่สามารถส่งอ้อยหรอืจ่ายช�าระเงนิ 
ที่ได้รบัการส่งเสรมิไดต้ามระยะเวลาที่ก�าหนด เนื่องจากสาเหตตุ่างๆ เชน่ ภยัธรรมชาต ิโรคระบาด การขายพนัธุ์ออ้ย หรอืการที่ชาวไร่
น�าอ้อยไปขายให้กบัโรงงานอื่น เป็นต้น

  ส�าหรับแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น กลุ่มมิตรผลได้มีการน�าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อบูรณาการการเก็บรวบรวม
ฐานข้อมูลของชาวไร่ในด้านของความสามารถในการเพาะปลูก การก่อหนี้ ข้อมูลหลกัประกนั การจ่ายช�าระหนี้ การส่งอ้อย และการ
รับเงินค่าอ้อย ทั้งนี้เพื่อใช้ประกอบการระบุตัวตน รวมถึงวิเคราะห์การให้สินเชื่อ มีกระบวนการก�าหนดวงเงินและจัดชั้นเกษตรกร 
ชาวไร่อย่างชัดเจน มีการสนับสนุนเรื่องของการให้ความรู้ ปัจจัยการผลิต เช่น การเช่าซื้ออุปกรณ์และท�าสัญญายืมพันธุ์อ้อย  
การจัดหาปุ๋ย เป็นต้น เพื่อให้ได้ผลผลิตต่อไร่ที่ดี นอกจากนี้มีการน�าระบบดาวเทียมในการส�ารวจพื้นที่ (Global Positioning System; 
GPS) มาใช้ เพื่อช่วยบริหารข้อมูลพื้นที่ ผลผลิต และการจัดการอ้อยของชาวไร่ รวมถึงช่วยในการวางแผนและบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มกีารแต่งตั้งคณะกรรมการสนิเชื่อเกษตรกรชาวไร่ เพื่อพิจารณาการให้สินเชื่อ การติดตาม และวเิคราะห์หนี้สนิ
อย่างใกล้ชดิ เพื่อให้มั่นใจว่าระดบัหนี้สนิจากเงนิสนบัสนนุเกษตรกรชาวไร่อ้อยอยู่ในระดบัที่สามารถยอมรบัและบรหิารจดัการได้
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2. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks)

  2.1 ความเสี่ยงจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมน�้าตาลประเทศไทย

ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลทรายทั้งระบบ เพื่อให้มีความเป็นสากลและสอดคล้องต่อ
พันธกรณีระหว่างประเทศ ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งได้เริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 
และคาดว่าต้องใช้เวลาในการด�าเนนิการปรบัโครงสร้างอตุสาหกรรมทั้งหมดให้แล้วเสรจ็ภายในปี 2564 (ด�าเนนิการโดยกระทรวงอตุสาหกรรม) 
ซึ่งผู้ประกอบการต้องปรบัตวัและวางแผนการด�าเนนิธรุกจิที่สามารถรกัษาความสามารถในการแข่งขนัไว้ได้ โดยเมื่อวนัที่ 15 มกราคม 2561 
ได้มีการประกาศแก้ไขกฎหมาย เพื่อรองรับการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลทั้งระบบ (2561, น.20-21) ซึ่งสาระส�าคัญ 
เรื่องหนึ่ง คือ ยกเลิกการก�าหนดราคาจ�าหน่ายน�้าตาลทรายที่ใช้บริโภคในประเทศและปล่อยให้ราคาน�้าตาลในประเทศเป็นไปตาม 
กลไกตลาด ส่งผลให้ราคาขายหน้าโรงงานลดลงตามราคาตลาดโลก ซึ่งเป็นไปตามที่ได้มกีารคาดการณ์ไว้ 

เนื่องจากกลุ่มมิตรผลได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด และมีการเตรียมวางแผนการด�าเนินการภายในองค์กร เช่น  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ การน�าเทคโนโลยีและรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
เข้ามาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท�างานตั้งแต่ในไร่อ้อยจนกระทั่งส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า ซึ่งช่วยลดต้นทุนอีกด้วย นอกจากนี้ 
ยังคงมีการติดตามการด�าเนินการที่จะเกิดขึ้น เพื่อประเมินความเป็นไปได้ต่างๆ ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความร่วมมือกับบริษัท  
ไทยชกูาร์ มลิเลอร์ จ�ากดั หรอื TSMC และส�านกังานคณะกรรมการออ้ยและน�้าตาลทราย รวมถงึตวัแทนจากสมาคมชาวไร ่โดยมหีน่วยงาน
ภายในที่รบัผดิชอบดูแลโดยตรง ซึ่งช่วยสนบัสนนุให้กลุ่มมติรผลสามารถเตรยีมความพร้อมในการรบัมอืต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกดิขึ้นได้

ทั้งนี้การลอยตวัของราคาน�้าตาลในช่วงที่ราคาน�้าตาลตลาดโลกตกต�่ามแีนวโน้มที่อาจจะท�าให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยต้องประสบปัญหาราคา
อ้อยตกต�่าเช่นกนั ซึ่งจะท�าให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รบัความเดอืดร้อน หรอืปรบัเปลี่ยนไปปลูกพชืเศรษฐกจิประเภทอื่นได้ โดยในส่วนของ
ภาครัฐเองได้วางแผนที่จะใช้เงินจากกองทุนอ้อยและน�้าตาลเป็นกลไกในการช่วยเหลือหากพบว่าเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น ทั้งนี้กลุ่มมิตรผลให้
ความส�าคัญกับประเด็นการลอยตัวของราคาน�้าตาลและตระหนักถึงความเสี่ยง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความผันผวนของปริมาณ 
อ้อยเข้าหบีได้ จงึมกีารประเมนิและตดิตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ เพื่อการเตรยีมความพร้อมในการที่จะรบัมอื และมกีารสื่อสารระหว่าง
บคุลากรมติรผลและเกษตรกรชาวไร่อ้อยอย่างต่อเนื่อง 

  2.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี
  
ปัจจบุนัเทคโนโลยมีอีทิธพิลอย่างมากต่อรปูแบบการด�าเนนิธรุกจิ วถิชีวีติ และพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ส่งผลให้องค์กรต้องมกีารปรบัตวัอย่าง
รวดเร็วและคล่องตัว สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคได้ ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีความ 
ชาญฉลาดในการเลอืกสรรนวตักรรมที่เหมาะสม เพื่อพฒันาความสามารถในการแข่งขนัและสร้างความเตบิโตให้แก่องค์กร

กลุม่มติรผลมกีารตดิตามการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยอีย่างใกล้ชดิ ท�าความเข้าใจ มกีารวเิคราะห์ถงึผลกระทบและโอกาสจากเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เพื่อน�าเทคโนโลยทีี่เหมาะสมมาปรบัใช้กบัองค์กรตลอดทั้งห่วงโซ่ทางธรุกจิ ทั้งในการปรบัปรงุกระบวนการท�างาน กระบวนการผลติ 
การจัดเก็บและส่งมอบ รวมถึงช่องทางการจัดจ�าหน่าย รูปแบบการช�าระเงิน และช่องทางการสื่อสาร นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งหน่วยงาน 
ที่ดูแลด้านดิจิตอลขึ้น เพื่อบูรณาการกลยุทธ์ดิจิตอลเข้ากับการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม น�าไปสู่การด�าเนินงานรูปแบบใหม่ หรือ 
เพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้น มีความสะดวก รวดเร็ว ลดต้นทุน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความปลอดภัยอีกด้วย เช่น การริเริ่มจัดท�า 
บัตรชาวไร่ (Farmer Card) ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ การเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ การเปิดช่องทาง 
การจดัจ�าหน่ายผ่านระบบ e-commerce การใช้ระบบหุ่นยนต์อตัโนมตัใินกระบวนการบรรจนุ�้าตาล เป็นต้น รวมถงึเป็นโอกาสในการเข้าถงึ
ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ และการสร้างรูปแบบทางธรุกจิแบบใหม่ได้ 
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พนักงาน
“ใส่ใจดูแลพนักงาน ผสานสร้างความสำาเร็จให้องค์กร”

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน การพัฒนาพนักงาน
ควบคู่กับการพัฒนา

องค์กร

การประเมินผล
การปฏิบัติงาน

การดูแล
พนักงาน
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W
ORLD CLASS ORGANIZATIO

N

พัฒนาไปสู�การเป�น
องค�กรสมรรถนะสูง

มีการบร�หารการเติบโต
อย�างยั่งยืน

มีการบร�หารกำลังคน
อย�างมีประสิทธิภาพ

มีการสร�าง
ความผูกพันที่ดี
กับผู�มีส�วนได�เสีย

มีการพัฒนาไปสู�
องค�กรแห�งนวัตกรรม

มีความยืดหยุ�นและปรับตัว
ต�อการเปลี่ยนแปลง

กลุ่มมิตรผลกับการพัฒนาใน 6 มิติส�าคัญ เพื่อก้าวไปสู่องค์กรระดับโลก 
(World Class Organization)

กลุ่มมิตรผลให้ความส�าคัญกับทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือเป็นปัจจัยส�าคัญของความส�าเร็จขององค์กร เพราะเราเชื่อในคุณค่าของคน  
จึงส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกคนให้มีความรอบรู้ในงานที่ท�า อีกทั้งมุ่งหวังให้บุคลากรทุกคนสามารถน�าความรู้ ประสบการณ์ และ
ความช�านาญงานที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลมาผนึกรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อสร้างพลังที่แข็งแกร่งให้กับองค์กร และร่วมขับเคลื่อน 
สู่องค์กรระดับโลก (World Class Organization) ซึ่งหัวใจส�าคัญที่จะผลักดันองค์กรให้มีขีดความสามารถในระดับโลก (World Class)  
คอื พนกังาน โดยเราส่งเสรมิให้พนกังานมติรผลเกดิความผูกพนั รกัความเป็นมติรผล และร่วมกนัพฒันาให้องค์กรเตบิโตอย่างยั่งยนื
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ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (102-8)

ณ ปี 2561 กลุ่มมติรผลมพีนกังานประจ�าทั้งสิ้น 7,892 คน โดยมสีดัส่วนของพนกังานชายคดิเป็นร้อยละ 76.18  ของพนกังานทั้งหมด และ
พนักงานหญิงคิดเป็นร้อยละ 23.82 ของพนักงานทั้งหมด โดยในปี 2561 นี้มีจ�านวนพนักงานเข้าใหม่ทั้งสิ้น 829 คน โดยเป็นเพศชาย  
595 คน คดิเป็นร้อยละ 71.77 และเพศหญงิ 234 คน คดิเป็นร้อยละ 28.23

จ�านวนพนักงานเข้าใหม่ของกลุ่มมิตรผล

อัตราการจ้างงานผู้พิการ

มีการจ้างงานผู้พิการทั้งสิ้น ผู้ชาย

มาตรา 33 ท�างานในโรงงาน

ผู้หญิง

87 52 35

พนักงานชาย
คิดเป็นร้อยละ 71.77

595 คน

คนคน

พนักงานหญิง
คิดเป็นร้อยละ 28.23

234 คน

คน

30 คน

จ�านวนพนักงานกลุ่มมิตรผล

ในการจ้างงานนั้น กลุ่มมิตรผลมีนโยบายเปิดรับบุคลากรจากท้องถิ่นเข้าท�างาน พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ให้กับคนในชุมชนได้มีอาชีพ อันนับว่าเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนรอบโรงงานช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และการยอมรับจากชุมชน  
โดยจ่ายผลตอบแทนให้สอดคล้องกบัอตัราค่าตอบแทนพื้นฐานตามที่กฎหมายก�าหนด

นอกจากนี้เรายังให้ความส�าคัญต่อการจ้างงานผู้พิการ ซึ่งเป็นการด�าเนินงานที่ท�าให้สังคมรอบข้างเห็นคุณค่าที่แท้จริงของผู้พิการ  
เพื่อลดความเหลื่อมล�้าและเพิ่มโอกาสทางสังคม อีกทั้งสอดรับกับมาตรการส�าคัญภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ  
เรามีการจ้างงานผู้พิการให้ท�างานในโรงงานและจ้างผู้พิการผ่านโครงการชุมชนเข้มแข็งด้วยแรงผู้พิการ เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวก 
ให้กับผู้พิการได้ท�างานในสถานที่ใกล้บ้าน เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล โรงเรียน เป็นต้น โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 
คอยช่วยเหลือดูแล เราเชื่อว่าการที่ได้มอบโอกาสให้กับผู้พิการซึ่งจะช่วยเปลี่ยนจากค�าว่า “ภาระ” ให้เป็น “พลัง” เพื่อให้พวกเขาได้มี 
ส่วนช่วยชมุชนให้เข้มแขง็ ถอืเป็นสิ่งที่กลุ่มมติรผลมุ่งมั่นในการสร้างคณุค่า สร้างอนาคตให้กบัสงัคมและประเทศชาติ

• สร้างอาชพีและรายได้
• ได้รบัความสะดวก ท�างานในพื้นที่ภูมลิ�าเนา
• มคีณุค่าในตนเอง

• สร้างอาชีพและรายได้
• ได้รับความสะดวก ท�างานในพื้นที่ภูมลิ�าเนา
• มคีณุค่าในตนเอง

• ได้รับโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ
• สร้างอาชพีและรายได้
• มีคณุค่าในตนเอง

มาตรา 33 ท�างานในชุมชน มาตรา 35 สนับสนุนให้เป็นผู้ประกอบการ

54 3คน คน

จำานวนพนักงาน
ทั้งหมด

7,892 คน

พนักงานชาย
คิดเป็นร้อยละ 76.18

6,012 คน

พนักงานหญิง
คิดเป็นร้อยละ 23.82

1,880 คน

จำานวนพนักงานเข้าใหม่
ทั้งหมด

829 คน

76.18

71.77

23.82

28.23

พนักงานชาย

พนักงานชาย

พนักงานหญิง

พนักงานหญิง
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กลุ่มมิตรผลจะให้ความส�าคัญตั้งแต่กระบวนการสรรหาคัดเลือก การพิจารณาค่าตอบแทน การบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม 
ตลอดจนส่งเสริมศักยภาพของพนักงานรุ่นใหม่ และบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง การบริหารและพัฒนาพนักงานของกลุ่มมิตรผลนั้น 
ซึ่งจะใช้กลยทุธ์ประกอบด้วย 5 ข้อ การเพิ่มผลติภาพพนกังาน การเสรมิสร้างความผกูพนัของพนกังาน การพฒันาขดีความสามารถพนกังาน
สูร่ะดบัสากล การเพิ่มประสทิธภิาพองค์กร และการยกระดบัมาตรฐานและการบรกิารในงานทรพัยากรบคุคล ด้วยกลยทุธ์ดงักล่าวนี้กลุม่มติรผล
เชื่อว่าจะช่วยท�าให้พนกังานมศีกัยภาพมากขึ้น จนเพิ่มความสามารถทางการแข่งขนัให้องค์กรในภาพรวมได้อกีด้วย

การยกระดับเพ�่อก�าวสู�การเป�นองค�กรระดับสากล
กลยุทธ�การบร�หารงานทรัพยากรบุคคล ป� 2560/61–2562/63

• การบริหารพนักงานมีศักยภาพสูงและผูสืบทอดตำแหนง
• การสงเสริมศักยภาพของพนักงานรุนใหม
• การสรรหาและดึงดูดผูมีศักยภาพภายนอก
• การเตรียมความพรอมดานกำลังพล

• การยกระดับความผูกพันของพนักงาน
• การพัฒนาคุณภาพชีวิตและบริหารหนี้สินพนักงาน

การเสร�มสร�าง
ความผูกพันของพนักงาน

• การพัฒนาองคกรไปสูการเปนองคกรระดับสากล
• การสงเสริมและปลูกฝงวัฒนธรรมมิตรผล

การเพ��มประสิทธิภาพ
องค�กร

• การพัฒนาขีดความสามารถและทักษะของผูนำในอนาคต
• การสงเสริมวัฒนธรรมการแนะนำและสอนงาน
• การสรางองคกรแหงการเรียนรู

การพัฒนา
ข�ดความสามารถ

พนักงานสู�ระดับสากล

• การปรับโครงสรางองคกรรองรับการขยายธุรกิจ
• การนำเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลมาใชงานทรัพยากรบุคคล
• การกำหนดกลยุทธในการบริหารคาตอบแทน

การยกระดับ
มาตรฐานและการบร�การ
ในงานทรัพยากรบุคคล

การเพ��มผลิตภาพ
พนักงาน

การพัฒนาพนักงานควบคู่กับการพัฒนาองค์กร

การน�าองค์กรมุง่สูก่ารเป็น World Class Organization ถอืเป็นกลยทุธ์หนึ่งของกลุม่มติรผล และหวัใจส�าคญัที่จะผลกัดนัองค์กรให้มขีดีความสามารถ
ในระดบัโลก นั่นคอื พนกังาน ดงันั้นกลุ่มมติรผลจงึน�าแนวทางการบรหิารและพฒันาพนกังานในองค์กร โดยมุ่งเน้นที่ตวัพนกังานเป็นหลกั 
เพื่อให้ทกุคนมคีวามผกูพนักบัองค์กรและพร้อมจะทุม่เท เพื่อพฒันาขดีความสามารถตนเองสูส่ากลในการผลกัดนัให้องค์กรก้าวสูค่วามส�าเรจ็ 
ซึ่งการบรหิารทรพัยากรบคุคลในแนวทางดงักล่าวถอืเป็นความท้าทายที่ส�าคญัอย่างยิ่งส�าหรบัองค์กรในยคุปัจจบุนั

แนวทางการพัฒนาพนักงาน 
กลุ่มมติรผลมุ่งเน้นการพฒันาตามแนวทาง 70:20:10 จากความเชื่อที่ว่า การพฒันาบคุลากรผ่านประสบการณ์จรงิจากการลงมอืท�าจะช่วย
ให้เกดิการเรยีนรู้ของพนกังานอย่างแท้จรงิ

ร้อยละ 70 
เป็นการพฒันาผ่านการเรยีนรู้
จากประสบการณ์ตรง เช่น 
การมอบหมายงาน หรอืโครงงาน 
การสร้างประสบการณ์ในการท�างาน 
การหมนุเวยีนงาน  ร้อยละ 20 

เป็นการพฒันาผ่านกระบวนการสอนงาน 
หรอืระบบ Coaching 

ร้อยละ 10 
เป็นการพฒันาโดยการฝึกอบรม การสมัมนาต่างๆ 
โดยผู้บงัคบับญัชาจะเป็นผู้มบีทบาทส�าคญัในการ
วางแผน พฒันา และตดิตามผลการพฒันาของพนกังาน 
เพื่อให้เกดิการพฒันาอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่าง
ในการเรยีนรู้ที่ดี

70%

10%

20%

กลุ่มมิตรผล รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561
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ซึ่งการพฒันาพนกังานของกลุ่มมติรผลนั้น จะพฒันาตาม Competency Based Development ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกนั คอื

1. การพัฒนาความสามารถด้านวิชาชีพ 
 (Functional Competency Development) 

เป็นการพัฒนาความสามารถของพนักงาน เพื่อยกระดับความสามารถด้านวิชาชีพในการท�างาน ให้สามารถท�างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้แล้วยังให้ความส�าคัญโดยมุ่งเน้นตามวิชาชีพ แบ่งการพัฒนาออกเป็น 7 ด้าน เพื่อให้สามารถ
พฒันาการท�างานได้อย่างครอบคลมุทกุกลุ่มวชิาชพีอย่างเหมาะสม ดงันี้

การพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพด้านอ้อย (Cane Academy) 
การบรหิารความสมัพนัธ์กบัชาวไร่และผูท้ี่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยสีารสนเทศ การประเมนิและตดิตามงานอ้อย 
เครื่องจักรกลการเกษตร ฯลฯ เพื่อพัฒนาให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกและเพิ่มผลผลิต 
ของอ้อยได้อย่างดทีี่สดุ

การพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพด้านชีวะและมันส�าปะหลัง (Bio / Cassava Academy) 
เป็นการพัฒนาความรู้เรื่องพันธุ์มันส�าปะหลัง โรคของมันส�าปะหลังและแมลงศัตรูพืช กระบวนการผลิต 
แป้งมนัส�าปะหลงั

การพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพด้านการผลิต (Production Academy) 
เพื่อการพัฒนาศักยภาพพนักงานด้านการผลิตให้ดียิ่งขึ้น กลุ่มมิตรผลได้ท�าความร่วมมือกับเครือข่าย 
การศกึษาทั้งในและต่างประเทศในการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน เช่น  
• การร่วมมอืกบั Queensland University of Technology และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ ี 
 ในการด�าเนินโครงการ High Level Design – Sugar Milling Technology เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 ด้านเทคโนโลยนี�้าตาล (Sugar Technology) และเคมนี�้าตาล (Sugar Chemistry) 
• จดัตั้งศูนย์พฒันาทางเทคนคิ (Technical Training Center หรอื TTC) ทกุโรงงาน เพื่อพฒันาเทคนคิในการ 
 ท�างานให้กบัพนกังานในโรงงาน และเพิ่มความเชี่ยวชาญด้วยการลงมอืปฏบิตัจิรงิ เช่น เทคนคิการซ่อมวาล์ว  
 เทคนคิการซ่อมมอเตอร์ประเภทต่างๆ เทคนคิการซ่อมวงจรไฟฟ้า เป็นต้น พร้อมทั้งมกีารประเมนิทกัษะ 
 พนกังานเป็นรายบคุคล เพื่อเป็นข้อมูลในการพฒันาพนกังานต่อไปได้อย่างมปีระสทิธผิลอกีด้วย

การพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพด้านพลังงาน (Energy Academy) 
เพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานด้านพลังงานให้มีความเชี่ยวชาญในการท�างานมากยิ่งขึ้น เช่น  
การจดัการเชื้อเพลงิ คณุภาพน�้า ที่ใช้ในการผลติไฟฟ้า 

การพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพด้านการตลาด (Marketing Academy) 
เพื่อพฒันาความสามารถให้กบัพนกังานด้านการตลาดให้มปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น เช่น หลกัสตูรเบื้องหลงั 
ความส�าเรจ็ของการสร้างแบรนด์ 

การพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพด้านการเงิน การบัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Financial / IT Academy) 
เพื่อพัฒนาความสามารถให้กับพนักงานในเรื่องการเงิน การบัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถ
พฒันางานขององค์กรได้ดยีิ่งขึ้นและเป็นปัจจบุนั เช่น หลกัสูตรการบรหิารงาน งานต้นทนุ การบรหิารภาษ ี
การวเิคราะห์ทางการเงนิ 

การพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพการท�างาน 
(Safety & Productivity Academy) 
เพื่อพัฒนาความสามารถและความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพให้กับพนักงานด้านความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพการท�างาน เพื่อน�ามาปรับใช้ในกระบวนการท�างานให้มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 
ในการผลติมากยิ่งขึ้น เช่น ความรู้เกี่ยวกบัความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน  
กฎหมายความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

หลักสูตร

Supervisor 
Development 

Program 
(SDP)

Management 
Development 

Program 
(MDP)

Executive 
Development 

Program 
(EDP)

Basic 
Development 

Program 
(BDP)

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561 กลุ่มมิตรผล
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2. การพัฒนาความสามารถด้านการพัฒนาภาวะผู้น�าและการบริหารจัดการ
 (Leadership and Managerial Competency Development)

เป็นการพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถของพนักงานในด้านการพัฒนาภาวะผู้น�า การบริหารจัดการงาน และสร้างความผูกพัน 
ในองค์กร เพื่อให้พนกังานมศีกัยภาพการท�างานในองค์กรอย่างดทีี่สดุ มคีวามสขุในการท�างาน การด�าเนนิชวีติประจ�าวนั และมคีวามพร้อม
ส�าหรับความก้าวหน้าตามสายอาชีพ ทางกลุ่มมิตรผลได้ให้ความส�าคัญในการพัฒนาความสามารถด้านการพัฒนาภาวะผู้น�าที่เป็น
แบบอย่างที่ดใีห้กบัองค์กรเป็นอย่างมาก และให้ความส�าคญักบัพนกังานทกุระดบั โดยมหีลกัสูตรการพฒันาที่ส�าคญัดงันี้

 Signature Development Program 
 หลักสูตรเฉพาะของกลุ่มมิตรผลที่เน้นการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย หรือที่เรียกว่า Blended Learning เช่น การเรียนรู้จากตัวอย่างธุรกิจ 

(Business Case Study) การเรยีนรู้ด้วยการท�าโครงการ (Project Based Learning) โดยการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากผู้บรหิารระดบัสูง 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมภาวะการเป็นผู้น�า การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ และการพัฒนาบุคลากรผ่านการท�าโครงการ
ร่วมกนั ซึ่งสามารถวดัผลการเรยีนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในเรื่องการพฒันาความรู้ ทกัษะ การน�าไปใช้ในการท�างาน ผลส�าเรจ็ต่อเป้าหมาย
และการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ โดยมีการแบ่งออกเป็น 4 หลักสูตรตามความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมายของพนักงาน ซึ่งแต่ละหลักสูตร 
มรีายละเอยีด ดงันี้

1. พนักงานระดับปฏิบัติการที่มีบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานและสร้างสรรค์
ผลงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในเป้าหมายของทีมที่ตั้งไว้ให้ส�าเร็จลุล่วงด้วย
ตนเองภายใต้การก�ากบัดูแลของหวัหน้างานหรอืผู้จดัการ

1. พนกังานระดบัหวัหน้างาน ผู้ช่วยผู้จดัการ หรอืเทยีบเท่าของกลุ่มมติรผล
ที่ได้รับมอบหมายบทบาทให้มีหน้าที่บริหารทีมงาน ซึ่งมีบทบาทส�าคัญ
เกี่ยวข้องกบัการวางแผนทมี การก�าหนดเป้าหมายให้กบัทมีงาน การแบ่งงาน 
การควบคมุผลงาน รวมถงึการพฒันาบคุลากรภายในทมี

2. พนกังานระดบัหวัหน้างาน ซึ่งมกีารปรบับทบาทจากพนกังานซึ่งผลติผลงาน
ด้วยตนเองมาเป็นบทบาทที่ต้องรบัผดิชอบดแูลพนกังาน ผูใ้ต้บงัคบับญัชา 
และผลติผลงานผ่านทมี จงึต้องปรบัมมุมอง วธิกีารท�างาน และภาวะผูน้�า

1. เสริมสร้างทักษะความเข้าใจในด้านภาวะผู้น�าระดับต้น และสามารถ
ดงึศกัยภาพความเป็นผูน้�าในตนเอง เพื่อจดัการบรหิารงานที่รบัผดิชอบ
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

2. เสริมสร้างความเข้าใจในกลยุทธ์และการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มมิตรผล
ได้ตั้งแต่ต้นจนจบ และสามารถปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของธรุกจิได้

3. พฒันาทกัษะด้านการสื่อสารและความสมัพนัธ์กบัผูอ้ื่น เพื่อให้สามารถ
ท�างานร่วมกบัผู้อื่น และตดิต่อได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

1. เพิ่มขดีความสามารถด้านการบรหิารจดัการทมีงาน / บคุคล สามารถ
ปฏบิตังิานบรรลเุป้าหมายได้อย่างมปีระสทิธภิาพ (Effective Supervisory 
Skills) 

2. พัฒนาความรู้ความเข้าใจแนวคิดในการบริหารธุรกิจ เพื่อให้สามารถ
น�ามาปรบัใช้ในการด�าเนนิงานเบื้องต้นได้ 

3. พัฒนาทักษะด้านการสร้างความสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
การเข้าสังคม และการสื่อสาร เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็น 
มอือาชพี และสามารถสร้างแรงจูงใจให้กบัทมีงานได้

1. ผูบ้รหิารของกลุม่มติรผลระดบัผูจ้ดัการหรอืเทยีบเท่าที่ได้รบัการมอบหมาย
บทบาทหน้าที่ในการก�าหนดทิศทาง วางแผนงาน ก�าหนดกลยุทธ์  
เป้าหมาย ก�ากบัดแูล ผลการด�าเนนิงานของหน่วยงานและพฒันาทมีงาน 

2. ผูบ้รหิารที่ต้องการพฒันาความรู ้กรอบคดิในการบรหิารธรุกจิในภาพรวม
เชงิกลยทุธ์ แนวทาง และตวัอย่างต่างๆ ในการบรหิารธรุกจิ 

1. เพิ่มความสามารถด้านภาวะผู ้น�าระดับสูง สามารถใช้ศักยภาพ 
ความเป็นผู้น�าในการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจ 
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

2. พฒันาความรูค้วามสามารถในด้านการคดิเชงิกลยทุธ์ การบรหิารธรุกจิ 
การจดัการองค์กร และทรพัยากรต่างๆ เพื่อสร้างความได้เปรยีบทางการ
แข่งขนัให้เกดิขึ้นแก่องค์กร

3. พัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร การน�าเสนอ การสร้างความสัมพันธ์  
การเข้าสงัคม และการสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัพนกังานในองค์กรได้

1. ผู ้อ�านวยการหรือเทียบเท่าที่มีบทบาทในการเป็นผู ้น�าที่มีวิสัยทัศน์  
ก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานของธุรกิจ และเป็นผู ้น�าพาองค์กรสู ่
ความเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กร
อย่างยั่งยนืในระดบัสากล

1. เพิ่มพนูทกัษะการเป็นผูน้�าไปสูค่วามเปลี่ยนแปลง สามารถดงึศกัยภาพ
พนกังาน และเสรมิสร้างให้พนกังานเกดิความผกูพนัในองค์กรและร่วม
กนัขบัเคลื่อนองค์กรสู่ความส�าเรจ็

2. เสริมสร้างกระบวนการทางความคิดเชิงกลยุทธ์ระดับสากล มีความ
เข้าใจด้านนโยบายและการจดัการ และสามารถปรบัเปลี่ยนกระบวนทศัน์
ด้านการบรหิารธรุกจิเพื่อก้าวสู่องค์กรชั้นน�าระดบัโลก 

3. พฒันาทกัษะด้านความสมัพนัธ์ การเข้าสงัคม และการสื่อสาร เพื่อเป็น
ผู้น�าที่สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างแรงบันดาลใจ 
ให้พนกังานพร้อมรบักบัการเปลี่ยนแปลงและร่วมเตบิโตไปกบัองค์กร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มมิตรผล รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561
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1. ได้รบัความรู้ความเข้าใจพฒันาทกัษะภาวะผู้น�า
 รวมทั้งเพิ่มศกัยภาพความเป็นผู้น�าในตนเอง
 เพื่อจดัการและบรหิารงานที่รบัผดิชอบได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ
2. ได้รบัความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบักลยทุธ์และ
 การด�าเนนิธรุกจิของกลุ่มมติรผลตั้งแต่จดุเริ่มต้น 

การขยาย และการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธรุกจิ และ
สามารถปฏบิตังิานเพื่อให้สอดคล้องกบัความต้องการ

 ของธรุกจิได้
3. พฒันาทกัษะการสื่อสารและการสร้างความสมัพนัธ์

กบัผู้อื่น เพื่อให้สามารถท�างานร่วมกนัได้อย่าง
 มปีระสทิธภิาพ และเกดิประโยชน์สูงสดุทางธรุกจิ

ของกลุ่มมติรผล
4. น�าความรู้ความเข้าใจที่ได้รบัจากหลกัสูตร Basic 

Development Program มาปรบัใช้ในการออกแบบ
จดัท�าโครงการที่สนบัสนนุนโยบาย กลยทุธ์ในการ
ด�าเนนิธรุกจิของกลุ่มมติรผล

35 โครงการ3 136 4.85 113

23 โครงการ2 98 13.33 491. ได้รบัการเพิ่มความรู้ ทกัษะ ขดีความสามารถ
 ด้านภาวะผู้น�าส�าหรบัผู้น�าทมีงาน สามารถบรหิาร

ทมีให้บรรลเุป้าหมายของหน่วยงานได้อย่าง
 มปีระสทิธภิาพ 
2. ได้รบัความรู้ความเข้าใจแนวคดิด้านกลยทุธ์
 การบริหารธรุกจิ เพื่อน�าไปใช้ในการบรหิารงาน 
 และสนบัสนนุความส�าเรจ็ของหน่วยงาน 
3. พฒันาทกัษะด้านการสื่อสาร และการสร้างความ

สมัพนัธ์ที่ดภีายในทมีงานและระหว่างทมีงาน 
 รวมทั้งการพฒันาบคุลกิภาพของผู้น�า 
 เพื่อเสรมิสร้างภาพลกัษณ์ที่ดแีละความเป็น
 มอือาชพีของผู้น�ากลุ่มมติรผล
4. น�าความรู้ความเข้าใจที่ได้รบัจากหลกัสูตร SDP 
 มาปรบัใช้ในการจดัท�าโครงการที่สนบัสนนุนโยบาย 

กลยทุธ์ในการด�าเนนิธรุกจิของกลุ่มมติรผล

Basic 
Development 
Program (BDP)

Supervisor 
Development 
Program (SDP)

หลักสูตร
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

รุ่น คน ร้อยละ

จ�านวนโครงการ
ที่น�าเสนอ

คาดการณ์มูลค่า
ผลตอบแทนจาก

โครงการ
(ล้านบาท)

ผลที่ได้รับจากการจัดหลักสูตร

ผลการพัฒนาพนักงานของกลุ่มมิตรผล
จากแนวทางการพฒันาพนกังานของกลุ่มมติรผลที่มุ่งให้ความส�าค�ญกบัการเรยีนรู้ของพนกังานด้วยแนวทาง 70:20:10 ท�าให้ในปี 2561 นี้ 
กลุ่มมติรผลมผีลการพฒันาพนกังาน ดงันี้
1. การพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการสร้างประสบการณ์จริงจากการลงมือปฏิบัติ (70%) 
 มโีครงการต่างๆ ที่ส�าคญัเกดิจากหลกัสูตรการพฒันาของพนกังาน ได้แก่
 • การพฒันาผ่านการท�าโครงการใน Constructionism Empowerment – Mitr Phol Learning Camp ตามแนวทางกระบวนการสร้างสรรค์ 
  ทางปัญญาที่มุ่งเน้นการเรยีนรู้ผ่านการคดิและลงมอืท�า Project Based Learning (PBL) ซึ่งปีนี้มจี�านวนโครงการทั้งสิ้น 80 โครงการ
 • การพฒันาผ่านการท�าโครงการพฒันาธรุกจิใน Signature Development Program (BDP, SDP, MDP) ซึ่งในปีนี้มกีารจดัทั้งสิ้น 6 รุ่น  
  มผีู้เข้าร่วม 260 คน มโีครงการจ�านวน 64 โครงการ

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561 กลุ่มมิตรผล

62



1. ได้รบัการเพิ่มความรู้ ทกัษะ ด้านภาวะผู้น�าระดบัสูง 
สามารถใช้ศกัยภาพความเป็นผู้น�าในการบรหิาร
จดัการ เพื่อให้บรรลเุป้าหมายของธรุกจิอย่างมี
ประสทิธภิาพ

2. ได้รบัการพฒันาความรู้ความสามารถด้าน
 การคดิเชงิกลยทุธ์ การบรหิารกลยทุธ์ บรหิารธรุกจิ

เพื่อสร้างความได้เปรยีบทางการแข่งขนัให้กบัองค์กร
3. พฒันาทกัษะการสื่อสาร การสร้างความสมัพนัธ์ที่ดี

และการสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัพนกังานในองค์กร
4. น�าความรู้ความเข้าใจที่ได้รบัจากหลกัสูตร MDP 
 มาปรบัใช้ในการออกแบบจดัท�าโครงการที่สนบัสนนุ

นโยบาย กลยทุธ์ในการด�าเนนิธรุกจิของกลุ่มมติรผล

6 โครงการ1 26 14.36 691Management 
Development 
Program (MDP)

หลักสูตร
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

รุ่น คน ร้อยละ

จ�านวนโครงการ
ที่น�าเสนอ

คาดการณ์มูลค่า
ผลตอบแทนจาก

โครงการ
(ล้านบาท)

ผลที่ได้รับจากการจัดหลักสูตร

 •  การพัฒนาผ่านการท�าโครงการสานพลังประชารัฐ-ผู้น�าเพื่อ 
  การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (Connext-ED) ที่เปิดโอกาส 
  ให้พนกังานจติอาสาที่สนใจเข้ามารเิริ่มด�าเนนิโครงการต่างๆ  
  ร่วมกับผู้บรหิารของโรงเรยีนต่างๆ ใน 17 โรงเรยีน เป็นระยะ 
  เวลา 1 ปี ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของ 
  พนักงานในการบริหารโครงการ ภาวะผู้น�า ทักษะในการ 
  บริหารจัดการ การแก ้ ไขป ัญหาและตัดสินใจ และ 
  ประสบการณ์ต่างๆ แล้ว ยังถือเป็นโครงการพัฒนาที่ช่วย 
  สนับสนุนระบบการศึกษาของประเทศและสอดคล้องตาม 
  ปรชัญาในการพฒันาอย่างยั่งยนืของกลุ่มมติรผลอกีด้วย

2. การพัฒนาการเรียนรู้จากผู้อื่น (20%)
 ในปีนี้ได้มีการพัฒนาทักษะการโค้ชให้กับผู ้บังคับบัญชา 

อย่างต่อเนื่อง โดยมกีารพฒันาที่ส�าคญั ดงันี้
 •  การพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงู ระดบักลาง และการจดั Executive  

  One on One Coaching ให้กบัผู้บรหิารเป็นรายบคุคล
 •  การพัฒนาทักษะและการลงมือโค้ชจริงกับผู้ใต้บังคับบัญชา  

  ผ่าน Mitr Phol Coaching Certification Program ในผู้บรหิาร 
  ระดับกลางและหวัหน้างาน

 •  การจัดงาน Leader Builds Leaders: “โค้ช” กบัการสร้างผู้น�า  
  เพื่อทราบถึงเทคนิคการ “Coach” ที่สามารถน�าไปสร้าง 
  สมาชิกในทมีให้เป็นผู้น�าอย่างมปีระสทิธภิาพ

3. การพฒันาการเรยีนรูภ้ายในห้องเรยีน / การฝึกอบรม (10%)
 ร้อยละ 10 ของการพัฒนาด้วยการเรียนรู้ภายในห้องเรียนหรือ

การฝึกอบรมของพนกังานกลุ่มมติรผลนั้นได้ให้ความส�าคญักบั
วธิกีารเรยีนรู ้เพื่อให้สอดคล้องกบัพนกังานที่มพีื้นฐานที่แตกต่าง
กัน รวมทั้งการน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิด
การเรยีนรู้ได้อย่างแท้จรงิ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้

 •  การเรียนรู้แบบ Blended Learning ที่ผสมผสานระหว่างการ 
  พัฒนาความรู้ในเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติผ่านการใช้ Case  
  Based Learning Coaching by Executive การถ่ายทอด 
  ประสบการณ์ การเรียนรู ้จากการศึกษาดูงานภายนอกที่ 
  เป็นตวัอย่างที่ด ีรวมทั้งการสร้างทกัษะ สนบัสนนุ และผลกัดนั 
  ให้เกดิการเรยีนรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น

 •  มุง่เน้นการพฒันาบทบาทของผูบ้รหิารในการพฒันาบคุลากร 
  ผ่านการใช้วทิยากรภายใน การเป็นโค้ช / ที่ปรกึษาโครงการ  
  และการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้บรหิารระดบัสูง ฯลฯ

 •  การพฒันาทกัษะความเป็นผูน้�าจากการพฒันาภายในตนเอง 
  ตามแนวทาง Mindfulness Organization เพื่อสร้างความสุข 
  ในองค์กรและทมีงาน

 •  การน�าเอาระบบดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาและเรียนรู้ของ 
  พนกังานมากยิ่งขึ้น เช่น Learning Passport ส�าหรบัพนกังาน 
  ใหม่ผ่านระบบ Mitr Phol Competency Lane ในโครงการ  
  Mitr Phol Together  รเิริ่มใช้ QR Code ในการพฒันาฝึกอบรม  
  ทั้งเอกสารสมัมนา แบบส�ารวจ แบบประเมนิ เอกสารรายงาน  
  ฯลฯ

 •  การวดัผลการเรยีนรู้อย่างจรงิจงั รายงานผลทั้งภาพรวมและ 
  รายบุคคลผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น การสรุปผลการเรียนรู ้
  เป็นรายบคุคล (Individual Learning Report) ในระบบ Yammer

 •  การบริหารงบประมาณการพัฒนาและฝึกอบรมให ้มี 
  ประสทิธภิาพ

ซึ่งจากการปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาข้างต้นท�าให้หลักสูตร 
มีความหลากหลายและน่าสนใจ และได้รับผลตอบรับที่ด ี
จากผูเ้ข้าสมัมนา รวมทั้งผูบ้รหิารระดบัสงูที่เข้ารบัฟังการน�าเสนอ
สรปุโครงการจากผู้เข้าสมัมนา

กลุ่มมิตรผล รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561
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จ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานกลุ่มมิตรผล (404-1)

2561***2560**2559*2558*
รายละเอียด

จ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรมของกลุ่มมติรผลเฉลี่ย 7.81 5.63 24.94 22.20

4.18 3.46 19.69 20.41

6.48 4.61 10.26 27.85

90.93 67.71 81.14 51.52

61.34 42.10 55.21 49.00

13.29 12.04 59.54 34.88

5.30 4.23 22.58 22.45

1.30 0.93 13.95 15.01

หมายเหต ุ: * ข้อมูลปี 2558 – 2559  หมายถงึ ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี 
 ** ข้อมูลปี 2560 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560
 ***ข้อมูลปี 2561  หมายถงึ ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561

จ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ย (ชั่วโมง / คน / ปี)

เพศ

ระดบัของ
พนกังาน

ชาย

หญงิ

ผู้บรหิารระดบัสูง 

ผู้บรหิารระดบักลาง

หวัหน้างาน

ระดบัเจ้าหน้าที่

ระดบัปฏบิตักิาร

โดยในปี 2561 กลุ่มมติรผลให้ความส�าคญักบัการพฒันาพนกังานทกุระดบั โดยมขี้อมูลจ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนกังาน ดงันี้

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (404-3)

กลุ่มมิตรผลให้ความส�าคัญกับการเติบโตของบุคลากรควบคู่กับ
การเติบโตขององค์กร โดยกลุ่มมิตรผลจะมีการประเมินผลการ
ปฏบิตังิานของพนกังานตั้งแต่ระดบัพนกังานจนถงึผูบ้รหิารระดบัสูง
เป็นรายปีในรูปแบบการประเมิน 180 องศา และ 360 องศา  
ขึ้นอยูก่บัระดบัของพนกังาน เพื่อประเมนิประสทิธภิาพการท�างาน
และการพัฒนาอาชีพรายบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด  
โดยการประเมนิด้วยเกณฑ์ของผลการปฏบิตังิานของพนกังานและ
ประเมินพฤติกรรมของพนักงานที่มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรม
ขององค์กร เพื่อให้พนกังานพฒันาความสามารถตนเองไปพร้อมกบั
การพฒันาขององค์กรได้

การก�าหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมิน (KPIs) ของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ในแต่ละปีนั้นจะมีการก�าหนด
ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการด�าเนินการในระยะยาว ซึ่งจะเป็นการ
ก�าหนดตัวชี้วัด เป้าหมายแผนปฏิบัติงาน และงบประมาณ 
ที่สอดคล้องกนัในระยะเวลา 3 ปี และจะมกีารปรบัเป้าหมายทกุปี
หมุนเวียน (Rolling KPIs) เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์  

โดยในปี 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ได้รับการประเมินผลการด�าเนินงานผ่านตัวชี้วัดมูลค่าเพิ่มเชิง
เศรษฐกจิ (Economic Value Added: EVA) และอตัราผลตอบแทน
ผลก�าไรก่อนหกัภาษ ี(Earnings Before Taxes: EBT) ในธรุกจิน�้าตาล
ในประเทศไทย ธรุกจิพลงังาน และธรุกจิวสัดทุดแทนไม้ได้ใช้ EVA 

ที่ค�านวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
(Return on Asset: ROA) กบัอตัราส่วนผลตอบแทนต่อเงนิลงทนุเพื่อ
การด�าเนนิงานของบรษิทั (Return on Invested Capital: ROIC)

ในขณะเดยีวกนั ธรุกจิปุย๋ ธรุกจิน�้าตาลในอาเซยีน ธรุกจิน�้าตาลใน
ออสเตรเลยี และธรุกจิน�้าตาลในสาธารณรฐัประชาชนจนีได้รบัการ
ประเมนิจากอตัราผลตอบแทนผลก�าไรก่อนหกัภาษ ี(Earning Before 
Taxes: EBT) นอกจากนั้นแล้วการประเมนิผลการเตบิโตของธรุกจิ 
ซึ่งมีผลการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับกลุ่มกลยุทธ์ของธุรกิจและ 
มีผลการด�าเนินงานตามแผนงานของโครงการด้านสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม

การดูแลพนักงาน
พนักงานของกลุ ่มมิตรผลในปัจจุบันมีความหลากหลายด้าน 
เจเนอเรชั่น โดยร้อยละ 70 เป็นคนกลุม่ Generation Y ร้อยละ 22.33 
เป็น Generation X และร้อยละ 7.67 เป็นกลุ่ม Baby Boomer  
ความท้าทายในการบริหารงานบุคคล คือ การหาแนวทางดูแล
พนักงานทุกระดับให้สามารถท�างานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนองค์กร
ให้เติบโตต่อไปได้ โดยกลุ่มมิตรผลให้ความส�าคัญกับปัจจัยต่างๆ 
ที่ช่วยขับเคลื่อนความผูกพันให้ยกระดับสูงขึ้น เพื่อเป็นการสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่พนักงานและส่งผลให้พนักงานมีความผูกพัน
ต่อองค์กร 6 ปัจจยัด้วยกนั ดงันี้

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561 กลุ่มมิตรผล
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ปัจจัยที่สร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

การบริหารงาน
องค์กร

งาน

บุคลากร

รางวัล

คุณภาพชีวิต

โอกาส
ความก้าวหน้า

การพัฒนาโอกาสความก้าวหน้า
และการเรียนรู้

• โครงการพฒันาภาษาองักฤษ 
• โครงการพัฒนากลุ่ม Hi-Pos (Talent)  
• โครงการ Talent Mobility (การพัฒนา

กลุ ่มคนเก่งโดยการส่งไปปฏิบัติงาน 
ต่างประเทศ) 

• โครงการพัฒนาและทดสอบวัดทักษะ
ทางเทคนคิโดยศนูย์พฒันาทางเทคนคิ  
(Technical Training Center) ที่มอียูแ่ต่ละ
โรงงาน 

• โครงการ CE-Mitr Phol Learning Camp 
โดยใช้แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้
แบบ Constructionism   

• โครงการ Best Practices Sharing หรอื
การจดัท�าระบบบรหิารจดัการองค์ความรู้ 
(KM)

การพัฒนาทิศทางขององค์กร
และบริหารผลงาน

• มีการสื่อสารทิศทางขององค์กร โดย 
ผู้บริหารระดับสูงให้กับพนักงานผ่าน
กจิกรรม Town Hall  

• มีการพัฒนาทักษะในการแจ้งผลและ 
ให ้ค�าปรึกษาผลการปฏิบัติงานแก ่
ผู้บงัคบับญัชา 

• การพัฒนา Employee Collaboration 
Tools เช่น Yammer ระบบ KPIs Alignment 
และ EVA (ระบบผลตอบแทนตาม
ผลลพัธ์ทางธรุกจิ) เป็นต้น

การพัฒนาผู้น�าและทีมงาน

• จัดท�าหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้น�าและ
การบริหารจัดการให้กับผู้บังคับบัญชา
ในแต่ละระดบั  

• มรีะบบพี่เลี้ยงในการดแูลพนกังานใหม่                
• มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความ

สมัพนัธ์ของทมีงาน (Team Building) 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคลากรและสมดุลในชีวิต
การท�างาน

• จัดกิจกรรมต ่างๆ เพื่อเป ิดโอกาส 
ให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด�าเนินการ เช่น การบริหารกิจกรรม
พนักงานผ ่านกิจกรรมชมรมต่างๆ 
กิจกรรมพัฒนา 5ส ของหน่วยงาน 
ฟิตเนสภายในส�านักงาน โครงการ 
จติอาสาพฒันาสงัคม ฯลฯ

การพัฒนาเรื่องรางวัลและ
ผลตอบแทนที่เหมาะสม

• ศกึษา ทบทวน ปรบัปรงุระบบผลตอบแทน
และสวสัดกิารให้สอดคล้องกบัการดูแล
พนกังานแต่ละกลุม่และเจเนอเรชั่นของ
พนกังาน

• จัดให้มีการมอบรางวัลอายุงานกับ
พนักงาน 15 ปี / 20 ปี / 25 ปี และ 
มกีารมอบการดแูลสขุภาพหลงัพนกังาน
เกษยีณอายงุาน

การพัฒนางานที่ท้าทายและ
สร้างความภูมิใจให้กับพนักงาน

• โครงการ Engagement Focus Group 
เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมน�าเสนอ
ความคดิเหน็ในการพฒันาปรบัปรงุงาน   

• โครงการ EVA Change Mindset  
• โครงการ Project-based Learning 
• โครงการประกวดผลงาน Innovation

กลุ่มมิตรผล รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561
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ความผูกพันขององค์กร 2558* 2559* 2560** 2561*** เป้าหมายของการสร้างความ
ผูกพันของปี 2561

พนกังานกลุ่มมติรผลที่มคีวามผูกพนัขององค์กร 64% 68% 74% 77% 78%

พนกังานที่เข้าร่วมการประเมนิความผูกพนัขององค์กร 89% 93% 97% 97%

พนกังานชายที่มคีวามผูกพนัขององค์กร 68% 73% 77% 79%

พนกังานหญงิที่มคีวามผูกพนัขององค์กร 51% 55% 75% 72%

พนกังานชายของกลุ่มมติรผล 51% 93% 99% 91%

พนกังานหญงิของกลุ่มมติรผล 88% 92% 95% 89%

ผลประเมินความผูกพันของกลุ่มมิตรผล

หมายเหต ุ: * ข้อมูลปี 2558 – 2559 หมายถงึ ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี 
 ** ข้อมูลปี 2560 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560
 ***ข้อมูลปี 2561  หมายถงึ ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561

นอกจากนี้กลุ ่มมิตรผลยังได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น 
แห่งประเทศไทย (Best Employers Thailand) อย่างต่อเนื่อง 
เป็นปีที่ 3 ปีนี้บริษัทในกลุ ่มมิตรผลเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น  
6 บรษิทั ประกอบด้วย บรษิทั น�้าตาลมติรผล จ�ากดั บรษิทั น�้าตาล
สงิห์บรุ ีจ�ากดั บรษิทั น�้าตาลมติรกาฬสนิธุ์ จ�ากดั บรษิทั มติรผล 
ไบโอฟูเอล จ�ากัด (ภูเขียว) และบริษัท พาเนล พลัส จ�ากัด 
(หาดใหญ่) โดยทั้ง 6 บริษัท สามารถคว้ารางวัลสุดยอดนายจ้าง 
ดีเด่นแห่งประเทศไทยประจ�าปี 2561 ได้ทั้งหมด นับเป็นองค์กร 

ที่ท�าสถติคิว้ารางวลัมากที่สดุจากเวทใีนปีนี้ รางวลัดงักล่าวแสดงถงึ
เจตนารมณ์และแนวทางในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของ
กลุม่มติรผล ภายใต้แนวคดิเชื่อมั่นในคณุค่าของคน ซึ่งกลุม่มติรผล
ให้ความส�าคญัมาโดยตลอด ตอกย�้าความผูกพนัของพนกังานที่มี
ต่อองค์กรอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังสะท้อนถึงการมีวัฒนธรรม
องค์กรที่แข็งแกร่ง ตลอดจนแนวทางในการดูแลพัฒนาศักยภาพ
บคุลากร เพื่อเป็นก�าลงัส�าคญัในการร่วมขบัเคลื่อนองค์กรสูค่วามส�าเรจ็ 
ในการเป็น World Class Organization

ผู้บรหิารกลุ่มมติรผลรบัรางวลัสดุยอดนายจ้างดเีด่นแห่งประเทศไทย
(Best Employers Thailand) ปี 2561 จาก บรษิทั เอออนฮวิวทิ (ประเทศไทย) จ�ากดั

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561 กลุ่มมิตรผล
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สวัสดิการของพนักงาน

กลุ ่มมิตรผลใส ่ใจดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกระดับ  
นอกเหนือจากสวัสดิการที่มีให้แก่พนักงานตามกฎหมายแล้ว  
ยงัมสีวสัดกิารอื่นๆ ให้กบัพนกังาน เช่น เงนิช่วยเหลอื ได้แก่ กองทนุ
ส�ารองเลี้ยงชีพ ทุนการศึกษาบุตร เงินยืมฉุกเฉิน เครื่องแต่งกาย  
ค่ารักษาพยาบาลและทันตกรรม เบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง รวมทั้งได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน 
ในสถานประกอบการ หรือที่เรียกว่าคณะกรรมการสร้างสุข  
ซึ่งประกอบด้วยพนักงานที่มาจากการเลือกตั้งอย่างน้อย 5 คน 
ของแต่ละบริษัท โดยคัดเลือกจากตัวแทนพนักงานร้อยละ 100  
ซึ่งการจดัตั้งคณะกรรมการสวสัดกิารแรงงานในสถานประกอบการ  
ถอืเป็นการส่งเสรมิด้านสทิธมินษุยชน โดยคณะกรรมการสร้างสขุ
ได้มีส่วนร่วมกับบริษัทในการบริหารจัดการสวัสดิการแรงงาน 
ของกลุ ่มมิตรผลให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน 
อย่างแท้จริง เช่น การจัดให้มีชมรมกิจกรรมพนักงาน Sport Day 
งานเลี้ยงขอบคุณพนักงาน เป็นต้น รวมทั้งเปิดโอกาสผู้บริหาร 
ของบรษิทัและพนกังานที่เป็นตวัแทนได้ร่วมกนัในการปรกึษาหารอื
ให ้ข ้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ 
การจ้าง การท�างาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน ช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและบริษัท โดยในปี 2561 นี้

ไม่มพีนกังานที่ครอบคลมุอยูภ่ายใต้ข้อเจรจาร่วมกนั เนื่องจากไม่มี
การท�าข้อตกลงเจรจาร่วมกันในกลุ่มมิตรผล (102-41) นอกจากนั้น 
ยงัจดัท�าช่องทางการร้องเรยีน (Whistleblowing) ให้พนกังานสามารถ
ร้องเรียนได้ หากเห็นว่ามีการกระท�าที่ผิดระเบียบ กฎหมาย หรือ
ผดิจรรยาบรรณ  ซึ่งอาจก่อให้เกดิผลกระทบหรอืความเสยีหายกบั
ตวัพนกังานหรอืบรษิทั โดยพนกังานสามารถร้องเรยีนโดยไม่จ�าเป็น
ต้องเปิดเผยชื่อ มีหน่วยงานที่ดูแลรักษาความลับ รวมทั้งมี
กระบวนการสอบสวนให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เสมือนเป็น 
ช่องทางให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมสอดส่องดูแลผลประโยชน ์
ขององค์กร

นอกจากสวสัดกิารและการพฒันาด้านต่างๆ ที่มใีห้กบัพนกังานแล้ว
เรายังได้เตรียมความพร้อมส�าหรับพนักงานที่จะเกษียณอาย ุ
ในด้านต่างๆ ทั้งการดูแลสุขภาพกาย ใจ และการวางแผน 
ด้านการเงิน เช่น การให้ความรู ้ในเรื่องการวางแผนก่อนการ 
เกษียณอายุ การใช้ชีวิตหลังเกษียณ เงินสะสมหลังเกษียณ  
การใช้สทิธติามกฎหมายประกนัสงัคม เพื่อให้พนกังานกลุม่มติรผล
สามารถใช้ชวีติได้อย่างมคีวามสขุและพอเพยีงหลงัการเกษยีณอายุ
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สิทธิมนุษยชน
“เท่าเทียมไม่แตกต่าง และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน”

การดำาเนินงานด้าน
สิทธิมนุษยชน
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การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

กลุม่มติรผลตระหนกัและให้ความส�าคญัต่อความเสมอภาคของบคุคลและการเคารพในสทิธมินษุยชน อนัเป็นส่วนหนึ่งของพื้นฐานการด�าเนนิ
ธุรกิจ โดยระบุให้การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณมิตรผลตลอดจนจรรยาบรรณคู่ค้ามิตรผล อีกทั้งยังได้
ก�าหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า 
อนัสอดคล้องต่อหลกัสทิธมินษุยชนสากล นอกจากนี้กลุ่มมติรผลยงัสนบัสนนุให้คู่ค้าและผู้ร่วมธรุกจิ ตลอดจนผู้มสี่วนได้เสยีได้รบัทราบถงึ
ความมุ่งมั่นและหลักการด�าเนินการด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อน�าไปเป็นหลักในการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอีกด้วย อย่างไรก็ตาม
ในการด�าเนินธุรกิจก็ยังอาจมีโอกาสที่ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนจะเกิดขึ้นได้ แม้มีมาตรการด�าเนินการด้านสิทธิมนุษยชนอยู่แล้วก็ตาม 
เราจงึน�ากระบวนการตรวจสอบสทิธมินษุยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) ตามหลกัการชี้แนะเรื่องสทิธมินษุยชนส�าหรบั
ธรุกจิแห่งสหประชาชาต ิ(United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) มาใช้เป็นกรอบในการบรหิารจดัการ
ด้านสทิธมินษุยชน

การด�าเนนิงานด้านสทิธมินษุยชนมขีั้นตอนกระบวนการดงัภาพ

การดูแลและ
เยียวยา

ความมุ�งมั่น
ด�านสิทธิมนุษยชน

การประเมิน
ความเสี่ยงและ
ผลกระทบ

การจัดการและ
การบูรณาการ

การติดตามและ
รายงาน

ผลการดำเนินงาน

	 “การที่บริษัทเอกชนมีนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนนั้นเป็นเรื่องที่ส�าคัญ	ไม่เพียงแต่เป็นการแสดง
ความรบัผดิชอบต่อผู้ที่มสี่วนได้เสยีทกุภาคส่วนแล้ว	ยงัเป็นการพฒันาเพื่อให้เกดิความยั่งยนืแก่บรษิทั
ในกรณทีี่บรษิทัน�้าตาลมติรผลมปีระเดน็ด้านสทิธมินษุยชนในประเทศกมัพูชา	มติรผลอาจต้องร่วมมอื
กบัหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ภาครฐัของประเทศนั้นๆ	เพื่อให้บรษิทัสามารถลงพื้นที่ตรวจสอบในประเดน็ด้าน
สทิธมินษุยชนได้ก่อนที่บรษิทัจะตดัสนิใจท�าการลงทนุข้ามชาติ	

	 นอกจากนี้แล้วในส่วนของโครงการเพื่อสังคมที่มิตรผลด�าเนินการอยู่นั้น	ถือว่าเป็นการตัดสินใจ 
ที่ถูกต้องแล้ว	 เพราะถึงแม้บริษัทน�้าตาลมิตรผลจะไม่ใช่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย	แต่บรษิทักป็ฏบิตัติามกฎระเบยีบที่ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถอืแก่บรษิทั	ซึ่งในอนาคตนั้น	
ความคาดหวงัของผู้มสี่วนได้เสยีของบรษิทัจะมบีทบาทที่ส�าคญัต่อภาคธรุกจิเป็นอย่างมาก”

ดร.เสรี นนทสูติ 
รองกรรมการผู้จัดการ 
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ

ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียน
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ปี 2556 – ปี 2561) 

ด�าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง

กระบวนการตรวจสอบสทิธมินษุยชนอย่างรอบด้าน 
(Human Rights Due Diligence: HRDD) 

กำรสร้ำงวัฒนธรรมและกำรสื่อสำร
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ความปลอดภัยและสุขอนามัย
“มุ่งเน้นความปลอดภัย และห่วงใยต่อสุขภาพ” 

การดำาเนินงาน
ด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อม
ในการทำางาน

การส่งเสริมจิตสำานึก
ด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อม
ในการทำางาน
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กลุ่มมิตรผล รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2561
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กลุ่มมิตรผลได้ก�าหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety, Occupational Health and Environment: SHE)
เพื่อการพัฒนา ยกระดับ และสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยค�านึงถึงความต้องการและ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย นับตั้งแต่คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมา ชุมชน และอื่นๆ และมีการก�าหนด 
เป้าหมาย แผนการด�าเนนิงานร่วมกนัของแต่ละบรษิทัในกลุ่มมติรผล และสอดคล้องระบบการบรหิารจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
และสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล เช่น ISO14001:2015 และ OHSAS18001:2007 เป็นต้น โดยได้มกีารเผยแพร่และถ่ายทอดตั้งแต่ผูบ้รหิาร 
พนกังาน ผู้รบัเหมา และผู้ที่เกี่ยวข้องทกุคน (403-1) 

กลุ่มมิตรผลจัดตั้งฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยมีทีมงานทั้งส่วนกลางและส่วนโรงงานในแต่ละพื้นที่ เพื่อให ้
การบริหารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมเป็นไปได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ โดยจะมีกระบวนการ 
ในการบ่งชี้ความเป็นอันตราย การประเมินความเสี่ยงและการสอบสวนอุบัติการณ์เพื่อระบุประเด็นประเมินความเสี่ยง (Risk) และโอกาส 
(Opportunity) ครอบคลมุกระบวนการปฏบิตังิาน กจิกรรม และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกบัการท�างาน ผลติภณัฑ์ และบรกิารของหน่วยงาน เครื่องจกัร 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ตลอดจนกิจกรรมในการด�าเนินการของผู้รับเหมาที่มีนัยส�าคัญต่อหน่วยงาน พิจารณาครอบคลุมถึงสถานการณ์
ปกติ สถานการณ์ไม่ปกติ และสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงก�าหนดแผนควบคุมและลดความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในทุกระดับ
ความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญ รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยก�าหนดผู้รับผิดชอบในการด�าเนินงานและติดตามแผนงานดังกล่าว
เป็นระยะ (403-2) ซึ่งจะน�าผลจากกระบวนการเหล่านี้ไปพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
ของกลุ่มมติรผลต่อไป 

ทั้งนี้เพื่อให้มีการบ่งชี้ความเป็นอันตรายและประเมินความเสี่ยงที่เป็นปัจจุบัน จึงต้องทบทวนและปรับปรุงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือ 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ กระบวนการผลิต กิจกรรม เครื่องจักรอุปกรณ์ บุคลากร ที่มีนัยส�าคัญ โดยอ้างอิงตามมาตรฐานการชี้บ่ง
อนัตรายและประเมนิความเสี่ยง (MP-QP-8002-017) หากพนกังานหรอืผู้บงัคบับญัชาพบว่ากจิกรรมหรอืงานที่ได้รบัมอบหมายได้ปฏบิตันิั้น 
มคีวามเสี่ยงหรอือาจก่อให้เกดิการประสบอนัตราย การบาดเจบ็ หรอืเสยีชวีติมสีทิธปิฏเิสธการปฏบิตังิานและ / หรอืสั่งหยดุการกระท�านั้น 
ได้ทันที และต้องแจ้งให้ผู ้ที่เกี่ยวข้องทราบทันทีเพื่อด�าเนินการแก้ไข โดยอ้างอิงตามมาตรฐานบทบาทหน้าที่และกฎระเบียบด้าน 
ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (MP-QP-8002-025) และกรณทีี่มกีารเกดิอบุตักิารณ์ สภาพที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อก�าหนดจะมกีระบวนการรายงาน ค้นหาสาเหต ุวเิคราะห์ แนวทางแก้ไขป้องกนั ตดิตามผลการแก้ไขเพื่อป้องกนัการเกดิขึ้นซ�้า โดยอ้างองิ
ตามมาตรฐานการจดัการอบุตักิารณ์ (MP-QP-8002-019) (403-2)
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1. การบริการและส่งเสริมด้านสุขภาพ
 ของพนักงาน (403-3) (403-6) 

กลุ ่มมิตรผลจัดให้มีแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลที่ได้
มาตรฐานและการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขประจ�าที่ 
ห้องพยาบาลของแต่ละพื้นที่ตามกฎหมายก�าหนด เพื่อให้ค�าแนะน�า 
ปรึกษา ตรวจรักษา และบริการตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานของ
พนักงานและผู้รับเหมา รวมถึงมีการจัดตั้งคลินิกความปลอดภัย 
เพื่อให้มีระบบการดูแลพนักงานและผู้รับเหมาที่ประสบอันตราย
จากการท�างานที่ได้รบัผลกระทบทางสขุภาพ รวมถงึการสร้างระบบ
ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพในเบื้องต้น และมีการให้ค�าปรึกษา
พร้อมส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัย รวมทั้งการเฝ้าระวังการ 
เจ็บป่วย / โรคจากการท�างาน โดยมีแนวทางการจัดกิจกรรม
ประชาสมัพนัธ์การให้บรกิารคลนิกิความปลอดภยั การจดัประชมุ
คณะท�างาน การจัดกิจกรรมป้องกันปัญหาสุขภาพอนามัย 
โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรค / การบาดเจบ็จากการท�างาน
ตามความเสี่ยง การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการ 
เจ็บป่วย / โรคจากการท�างาน การจัดเก็บสถิติอุบัติการณ์และ 
การเจ็บป่วยจากการท�างาน พร้อมน�าข้อมลูมาใช้ประโยชน์ในการ
ด�าเนนิการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการ
ท�างาน ซึ่งคลินิกความปลอดภัยเป็นอีกช่องทางในการเข้าถึงการ
วินิจฉัย รักษา และดูแลหลังจากเกิดการเจ็บป่วย / โรคจากการ
ท�างานและอบุตัเิหตจุากการท�างาน นอกจากนี้ยงัมกีารด�าเนนิงาน 
จัดกิจกรรม และเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน 
ทั้งที่เกี่ยวกบัการท�างาน เช่น โครงการสถานประกอบการปลอดโรค 
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข เป็นต้น และกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับ 
การท�างานส�าหรับพนักงานที่ต้องการเข้ารับบริการ เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงจากโรคตดิต่อต่างๆ เช่น โครงการฉดีวคัซนีป้องกนัไวรสั
ตับอักเสบบี โครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ต่างๆ 
เป็นต้น รวมไปถงึการจดักจิกรรมส่งเสรมิการออกก�าลงักาย

2. การมีส่วนร่วม การปรึกษา และการส่ือสาร
 ของพนักงานด้านความปลอดภัย 
 อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
 ในการท�างาน (403-4)

กลุม่มติรผลก�าหนดให้มกีระบวนการในการมส่ีวนร่วม การปรกึษาหารอื
ด้าน SHE ของพนักงานและผู้รับเหมาผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
กิจกรรมข้อเสนอแนะและการปรับปรุงงานด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน เช่น กิจกรรม 
การส�ารวจความปลอดภัยพื้นที่ปฏิบัติงาน (Worksite Control, 
Walkthrough), กจิกรรมข้อเสนอแนะด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (SHE Suggestion), กิจกรรม 
Asakai Board, กจิกรรมการค้นหาและประเมนิอนัตราย (Completely 
Check Completely Find out Activity: CCCF), กจิกรรมการปรบัปรงุ
งาน (Kaizen) รวมถึงการสื่อสารประเด็นด้าน SHE ตามความ
เกี่ยวข้องในหัวข้อต่างๆ เช่น นโยบายด้าน SHE บทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบในแต่ละต�าแหน่งงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
แผนงาน และผลการด�าเนินงานความเสี่ยง มาตรการและ 
แผนการควบคุมความเสี่ยงจากกิจกรรมของหน่วยงาน รวมถึง 
การเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้น ข้อก�าหนดของกฎหมาย อบุตักิารณ์ และ
ผลการทบทวนโดยฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้าน SHE 
เป็นต้น เพื่อให้กลุ ่มมิตรผลสามารถบรรลุเป้าหมายอุบัติเหตุ 
เป็นศูนย์  

การด�าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

คลนิกิความปลอดภยัในการท�างานภายในโรงงาน

การให้ความรู้เกี่ยวกบัการป้องกนัการเจบ็ป่วย / 
โรคจากการท�างานกบัพนกังานและผู้รบัเหมาในโรงงาน



โรงงานน�้าตาลมติรผลด่านช้าง 1 4 5 1 11 11

โรงงานน�้าตาลสงิห์บรุี 1 5 6 1 13 7

โรงงานน�้าตาลมติรภูเขยีว 1 29 30 1 61 11

โรงงานน�้าตาลมติรภูเวยีง 1 10 11 1 23 11

โรงงานน�้าตาลมติรกาฬสนิธุ์ 1 12 13 1 27 11

โรงงานน�้าตาลมติรภูหลวง 1 10 11 1 23 11

โรงไฟฟ้าด่านช้าง 1 3 4 1 9 7

โรงไฟฟ้าภูเขยีว 1 6 7 1 15 7

โรงเอทานอลด่านช้าง 1 3 4 1 9 5

โรงเอทานอลภูเขยีว 1 5 6 1 13 7

โรงเอทานอลกาฬสนิธุ์ 1 8 9 1 19 7

โรงเอทานอลกฉุนิารายณ์ 1 6 7 1 15 5

โรงงานแม่สอดพลงังานสะอาด 1 3 4 1 9 7

โรงงานราชสมีากรนี เอน็เนอร์ยี 1 5 6 1 13 5

โรงงานพาเนล พลสั หาดใหญ่ 1 4 5 1 11 11

โรงงานพาเนล พลสั เอม็ดเีอฟ 1 2 3 1 7 7

โรงงานพาเนล พลสั สมทุรสาคร 1 5 6 1 13 5

บรษิทั ยูไนเตด็ แสตนดาร์ด 
เทอร์มนิลั จ�ากดั (มหาชน)

1 2 3 1 7 7

บรษิทั อ่าวไทยคลงัสนิค้า จ�ากดั 1 1 2 1 5 5

รวม 19 123 142 19 303

โรงงาน ตัวแทน
นายจ้าง

ตัวแทน
ผู้บริหาร

ระดับ
บังคับบัญชา

ตัวแทน
พนักงาน

ระดับ
ปฏิบัติการ

เลขานุการ จ�านวน
ตามกฎหมาย

รวม
จ�านวน คปอ. ของบริษัทฯ
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นอกจากนี้แล้วกลุ่มมิตรผลยังมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (คปอ.) โดยมีตัวแทนของ
นายจ้างเป็นประธานกรรมการ พร้อมทั้งมีตัวแทนผู้บริหารระดับบังคับบัญชา ตัวแทนพนักงานระดับปฏิบัติการ และเลขานุการร่วมเป็น
สมาชิก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้าน SHE ตามที่กฎหมายก�าหนดและตามที่ได้รับมอบหมาย มีการประชุมติดตามผลการด�าเนินงานเดือนละ  
1 ครั้ง พร้อมสื่อสารผลการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ให้พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบความคืบหน้า 
ในประเดน็ด้าน SHE อย่างสม�่าเสมอ โดยมจี�านวนคณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ดงันี้



จ�านวนเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss) 

NA 347 2,293 2,677
2558* 2559* 2560** 2561***

จำานวนเหตุการณ์
เกือบเกิดอุบัติเหตุ

หมายเหต ุ:  - NA (Not Available) – ไม่มีการจดัเกบ็ข้อมูลในประเดน็ดงักล่าว
  *  ข้อมูลปี 2558 – 2559 หมายถงึ ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี 
  ** ข้อมูลปี 2560 หมายถงึ ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560
              *** ข้อมูลปี 2561 หมายถงึ ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561
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หมายเหต ุ: * ข้อมูลปี 2558 - 2559 หมายถงึ ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค.– 31 ธ.ค. ของแต่ละปี
     ** ข้อมูลปี 2560 หมายถงึ ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560
     *** ข้อมูลปี 2561 หมายถงึ ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561

3. สถิติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
กลุ่มมิตรผลจะมีการเก็บสถิติของพนักงานและผู้รับเหมากลุ่มมิตรผลเป็นประจ�าทุกเดือนจากคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (403-9) โดยมขี้อมูลสถติดิ้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ดงันี้

จ�านวนพนักงานและผู้รับเหมาที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการท�างาน (403-9)

อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการท�างานของกลุ่มมิตรผล (403-9)

รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2561 กลุ่มมิตรผล
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ป�

อัตราการบาดเจ็บจากการทํางานที่มีผลกระทบสูง 
(Rate of high-consequence work-related 
injuries (excluding fatalities))

0.20

0.15

0.10

0.05

0

(ราย / 1,000,000 ชั่วโมงการทํางาน)

ป�

อัตราวันสูญเสีย  
(Lost Day Rate - LDR)

2,500
2,250
2,000
1,750
1,500
1,250
1,000
750
500
250

0

(ราย / 1,000,000 ชั่วโมงการทํางาน)

ป�

อัตราการเสียชีวิตจากการทํางาน 
Rate of fatalities as a result of work-related injury 

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

(ราย / 1,000,000 ชั่วโมงการทํางาน)

ป�

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานของพนักงานและผู�รับเหมา
(Lost Time Injury Frequency Rate - LTIFR)

30

25

20

15

10

5

0

1.5

1.0

0.5

0

(ราย)

ชาย หญิง รวม

รวม

ป�

อัตราการเจ็บป�วยจากการทํางาน
(Occupational Illness Frequency Rate-OIFR)

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

(ราย / 1,000,000 ชั่วโมงการทํางาน)

(ราย / 1,000,000
ชั่วโมงการทํางาน)

2558*

0.12

NANANA

0.09

0.00

2559* 2560** 2561***

2,499.62

1,825.39

2558*

2.47 22.41 17.624.66
155.86 110.82

0.55
101.76 78.97

6.81

2559* 2560** 2561***

0.3

0.03
0.00 0.00

2558* 2559* 2560** 2561***

0.000.00 0.00 0.00

2558* 2559* 2560** 2561***

25

17

23
26

2558* 2559* 2560** 2561***

13
15

10

14

เปาหมายป 2561

0.6 
ราย / 1 ล�านชั่วโมง

การทํางาน

เปาหมายป 2563

0.3 
ราย / 1 ล�านชั่วโมง

การทํางาน

พนักงาน ผู�รับเหมา

1.37
0.88 1.23 1.31

1.07 1.16
0.80

1.06

อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการท�างานของกลุ่มมิตรผล (403-9)  (ต่อ)

หมายเหต ุ: - ไม่มกีารจดัเกบ็ข้อมูลอตัราการบาดเจบ็จากการท�างานที่มผีลกระทบสูงของปี 2558 - 2560
 - อตัราการบาดเจบ็ถงึขั้นหยดุงาน (LTIFR)  = จ�านวนคนของการบาดเจบ็ถงึขั้นหยดุงานขึ้นไป x 1,000,000 ชั่วโมงการท�างาน

    ชั่วโมงการท�างานทั้งหมด
 *   ข้อมูลปี 2558 – 2559 หมายถงึ ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค.– 31 ธ.ค. ของแต่ละปี
 ** ข้อมูลปี 2560 หมายถงึ ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560
 *** ข้อมูลปี 2561 หมายถงึ ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561

กลุ่มมิตรผล รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2561
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แบบ 2 ตะขอ และคลองเกี่ยวตลอดระยะเวลา
ที่ปฏิบัติงานบนที่สูงตั้งแต 2 เมตรขึ้นไป

เชน งานความรอนหรือประกายไฟ 
งานบนที่สูงตั้งแต 2 เมตรขึ้นไป 
งานที่อับอากาศ เปนตน

กอนการเขาซอมหรือทำความสะอาดเครื่องจักร
กอนการเคลื่อนยายยานพาหนะออกจากจุดจอด
และคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดระยะเวลาเดินทาง ทั้งนี้
ใหรวมถึงยานพาหนะภายในโรงงานดวย

และจะตองทิ้งกนบุหรี่
ในภาชนะที่โรงงานจัดไวใหเทานั้น

หรือทำการ Bypass
ระบบ Interlock ของ

ระบบควบคุมอัตโนมัติที่เกี่ยวของกับ
ระบบความปลอดภัย โดยตองขอและไดรับ

การอนุมัติจากผูบังคับบัญชาระดับ
ผูจัดการฝายเจาของพื้นที่ขึ้นไปกอน

(ไม�โทร / ไม�ถ�าย /
ไม�พ�มพ� / ไม�เล�น /

ไม�ใช�หูฟ�ง)
ในพ�้นที่เสี่ยงต�อการเกิด

เพลิงไหม�และระเบิด
ขณะปฏิบัติงานกับเครื่องจักร

และการขับขี่ยานพาหนะทุกประเภท

ในพ�้นที่โรงงาน
เว�นแต�เป�นพ�้นที่

ที่โรงงานกำหนดไว�ให�

4. การควบคุม ป้องกัน และการลดความสูญเสียด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

ผลจากการด�าเนนิงานในปี 2561 พบว่าเกดิอบุตัเิหตขุั้นเสยีชวีติ 1 ราย และสูญเสยีอวยัวะ 2 ราย และอตัราการบาดเจบ็ อตัราวนัสูญเสยี 
และอตัราวนัขาดงานยงัคงมอียู ่ซึ่งเกดิจากการขาดความตระหนกัรู ้ความรู ้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภยัในการท�างาน (403-9) กลุม่มติรผล 
จึงให้ความส�าคัญกับการสร้างความตระหนักให้กับพนักงาน โดยในปี 2561 ได้จัดท�ากฎพิทักษ์ชีวิต (Life Saving Rules) (403-7)(403-9) ขึ้น  
เพื่อให้พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนได้ยึดถือและปฏิบัติตามกฎพิทักษ์ชีวิต เพื่อสร้างความปลอดภัยในการท�างาน และ 
ถอืเป็นมาตรการสร้างความตระหนกัรู ้เพื่อป้องกนัการเกดิอบุตัร้ิายแรงที่ท�าให้เสยีชวีติ หรอืทรพัย์สนิเสยีหาย และในปีนี้ได้มกีารน�ากฎพทิกัษ์
ชีวิตมาใช้ส�าหรับธุรกิจน�้าตาล ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ ซึ่งจะมีการขยายผลให้ครอบคลุมไปยังทุกธุรกิจของกลุ่มมิตรผล 
ในปีถดัไป ทั้งนี้ในแต่ละธรุกจิสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ ปรบัปรงุ และพฒันาเพื่อให้เหมาะสมกบัการด�าเนนิงานของแต่ละธรุกจิ 

รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2561 กลุ่มมิตรผล
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กฎพ�ทักษ�ชีว�ต (Life Saving Rules) 
ของธุรกิจวัสดุทดแทนไม� 

2. 3. 4.
ต�อง ขออนุญาตทำงาน
(Work Permit) ทุกครั้ง
ก�อนปฏิบัติงานเสี่ยง 
(เชน งานความรอนหรือประกายไฟ 
งานบนที่สูงตั้งแต 2 เมตรขึ้นไป 
งานที่อับอากาศ) 

1.

5. 6. 7. 8.

ต�อง สวมใส�เข็มขัดชนิดเต็มตัว 
(Full Body Harness) 
แบบ 2 ตะขอและคลองเกี่ยว

ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

บนท่ีสูงต้ังแต 2 เมตรข้ึนไป 

ต�อง หยุดเคร�่องจักรตัดแยก
พลังงานไฟฟ�า ลม ไฮดรอลิก 
พร�อมทั้งล็อกกุญแจและแขวนป�าย
ห�ามเดินเคร�่องจักรทุกครั้ง 
กอนการเขาซอมหรือทำความสะอาด
เคร่ืองจักร 

ต�อง คาดเข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) 
ทั้งผู�ขับและผู�โดยสารทุกคน
กอนการเคล่ือนยายยานพาหนะออกจาก
จุดจอดและคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดระยะเวลา
เดินทาง ท้ังน้ีใหรวมถึงยานพาหนะ
ภายในโรงงานดวย 

ห�าม ผู�ที่ไม�มีใบขับข�่รถยก 
(Forklift) ทำการขับข่ีรถยกโดยเด็ดขาด 

ห�าม สูบบุหร�่ในพ�้นที่โรงงาน 
เวนแตเปนพื้นที่ที่โรงงานกำหนดไวให
และจะตองทิ้งกนบุหรี่ในภาชนะ
ที่โรงงานจัดไวใหเทานั้น 

ห�าม ดัดแปลงเคร�่องจักร
และอุปกรณ� หรือทำการ Bypass 
ระบบ Interlock ของระบบควบคุม
อัตโนมัติที่เกี่ยวของกับระบบความปลอดภัย 
โดยตองขอและไดรับการอนุมัติ
จากผูบังคับบัญชากอน 

ห�าม ใช�โทรศัพท� 
(ไมโทร / ไมถาย / ไมพิมพ / ไมเลน /
ไมใชหูฟง) ในพ้ืนท่ีท่ีเส่ียงตอการเกิด
เพลิงไหมและระเบิดขณะปฏิบัติงาน
กับเคร่ืองจักรและการขับข่ียานพาหนะ
ทุกประเภท 

กฎพ�ทักษ�ชีว�ต (Life Saving Rules) 
ธุรกิจอ�อยในช�วงฤดูกาลผลิต ป� 2560 / 2561

1.

5. 6. 7. 8. 9.

2. 3. 4.
ต�อง คาดเข็มขัดนิรภัย 
  (Safety Belt) ทั้งผู�ขับ
  และผู�โดยสารทุกคน
 กอนการเคลื่อนยายยานพาหนะ
 ออกจากจุดจอดและคาดเข็มขัด
 นิรภัยตลอดระยะเวลาเดินทาง
 รวมถึงการใชเครื่องจักร
 ทางการเกษตร

ต�อง สวมหมวกกันน็อก 
 ทั้งผู�ขับและผู�โดยสารทุกคน 
 ในการเดินทางดวย
 รถจักรยานยนต

ต�อง สวมใส�อุปกรณ�
 คุ�มครองความปลอดภัย
 สวนบุคคลที่กำหนดไว 
 ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

ต�อง ต�องตรวจสอบ
 สภาพเคร�่องจักร
 เครื่องมือทางการเกษตร 
 และยานพาหนะทุกประเภท
 ใหมีความพรอมกอนใชงาน

ห�าม บรรทุกอ�อยและ
 ผลิตภัณฑ�อื่นๆ 
 สูงหร�อน้ำหนักเกิน
 กวาที่กฎหมายกำหนด

ห�าม ขับยานพาหนะ 
 ในขณะที่เสพของมึนเมา 
 เมาสุรา มีอาการงวง
 สภาพรางกายไมพรอม 
 หร�อใช�โทรศัพท� 
 หร�ออุปกรณ�สื่อสาร
 ทุกชนิด

ห�าม เดินทางกลับที่พัก
 โดยที่ร�างกาย
 เรายังไม�พร�อม
 โดยเฉพาะการเดินทาง
 ในชวงเวลากลางคืน

ห�าม ขายหร�อดื่มสุรา 
 ของมึนเมา
 เสพยาเสพติดทุกชนิด 
 และเล�นการพนัน 
 ในทุกพื้นที่ทำงาน
 ของบริษัทฯ

ห�าม ใช�ความเร็วในการ
 ขับข�่ยานพาหนะ
 แตละประเภทเกินที่
 กฎหมายกำหนด

กลุ่มมิตรผล รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2561
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นอกจากนั้นกลุ่มมติรผลยงัมแีนวทางปฏบิตัมิาตรฐานความปลอดภยัต่างๆ ผนวกเป็นแนวทางในการด�าเนนิงาน เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องทกุคนได้ปฏบิัตติามมาตรฐานการท�างานเพื่อความปลอดภยัสูงสดุ ดงันี้ (403-1)

ระบบการจดัการด้านความปลอดภยั
บรษิทัผู้รบัเหมา รวมถงึการลงโทษ 
ก�าหนดลงในแนวปฏบิตัริะบบจ้างเหมา
แรงงานกลุ่มมติรผล

มาตรฐานความปลอดภยัเกี่ยวกบั
ผู้เยี่ยมชม ผู้มาตดิต่องาน และผู้รบัเหมา 
รายละเอยีดตาม MP-QP-8002-012

การขออนญุาตให้ท�างานบนที่สูง 
(Height Work Permit) 
รายละเอยีดตาม MP-QP-8002-010

การขออนญุาตให้ท�างานที่ก่อให้เกดิความ
ร้อนและประกายไฟ (Hot Work Permit) 
รายละเอยีดตาม MP-QP-8002-007

การท�างานเกี่ยวกบัไฟฟ้าแรงสูง และการ
ลอ็กเอาต์ ตดิป้ายเครื่องจกัร 
รายละเอยีดตาม MP-QP-8002-003, 
MP-QP-8002-006

การท�างานในสถานที่อบัอากาศ 
รายละเอยีดตาม MP-QP-8002-002

การท�างานเกี่ยวกบัรถยกหรอืรถโฟร์คลฟิท์ 
รายละเอยีดตาม MP-QP-8002-009

มาตรฐานความปลอดภยัในการท�างาน
บรเิวณแท่นดั๊มอ้อย 

การป้องกนัการระเบดิฝุ่นระเบดิ 
(Dust Explosion) การระเบดิของระบบ
ก๊าซชวีภาพ (Biogas Explosion) 
และการระเบดิของระบบก๊าซ LPG 
(LPG Explosion)

รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2561 กลุ่มมิตรผล
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การส่งเสริมจิตส�านึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน (403-5)

การสร้างวฒันธรรมความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิ่งแวดล้อมยงัเป็นสิ่งที่กลุม่มติรผลใส่ใจและต้องการสร้างการรบัรูใ้ห้กบัคณะกรรมการ
บรหิาร ผูบ้รหิาร พนกังาน คูค้่า ผูร้บัเหมา และชมุชน โดยในปี 2561 นี้ กลุม่มติรผลได้มกีารรณรงค์ให้ผู้มส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ได้ตระหนกัในเรื่อง 
ความปลอดภยั พร้อมร่วมกนัยกระดบัมาตรฐานของการบรหิารความปลอดภยั ดงันี้

• จดัอบรมหลกัสูตรความรู้การดบัเพลงิขั้นต้นให้กบัพนกังานทั่วไป การอพยพหนไีฟ
•  จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทั้งในงานและนอกงานส�าหรับพนักงานและผู้รับเหมาที่ท�างานในโรงงาน รวมทั้งส่งเสริมจิตส�านึกและ

พฤตกิรรมการท�างานที่ถูกต้องให้กบัผู้รบัเหมา
• การเรยีนรู้ผ่านระบบการจดัการความรู้ (Knowledge Management) ในระบบอนิทราเนต็ (Intranet) ของกลุ่มมติรผล
•  สร้างบุคลากรรับผิดชอบด้านความปลอดภัยฯ ประจ�าพื้นที่ (SSHE Man) เพื่อเป็นบุคลากรประจ�าโรงงานที่คอยควบคุมและรายงานผล

การปฏิบัติงานเสี่ยงของพนักงานและผู้รับเหมาระหว่างที่มีการท�างานในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งในปีนี้ได้เริ่มต้นด�าเนินการจัดท�าในธุรกิจน�้าตาล 
โดยมกีารจดัตั้งและพฒันาบคุลากรให้เป็นทมีผจญเพลงิและกู้ภยั ERT Man (Emergency Response Team) ด้วยการส่งไปฝึกทดสอบการ
ผจญเพลงิและกู้ภยั เพื่อมหีน้าที่ตรวจสอบความพร้อมของอปุกรณ์ป้องกนัและระงบัอคัคภียัของแต่ละโรงงาน

• จดักจิกรรมส่งเสรมิความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิ่งแวดล้อมแต่ละโรงงาน เช่น



• ส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัยทางถนน โดยท�าบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนนระหว่าง 
 คณะท�างานประชารฐัเพื่อสงัคมด้านความปลอดภยัทางถนนโดยมมีาตรการองค์กร ดงันี้

กลุ่มมติรผลจดักจิกรรม “สงกรานต์ชื่นมื่น ชมุชนชื่นใจ งดงาม
อย่างไทย สืบสานวัฒนธรรม” โดยคุณอิสระ ว่องกุศลกิจ 
ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล ให้ความส�าคัญในเรื่องความ
ปลอดภยัจากการเดนิทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมเชญิชวน
ผู ้บริหารและพนักงานร่วมกันติดแฮชแท็ก #มิตรผลห่วงใย 
กลบับ้านปลอดภยั เพื่อประชาสมัพนัธ์และส่งเสรมิความปลอดภยั
ให้มากขึ้น

กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยฯ เทศกาลสงกรานต์ 2561 
“มิตรผลห่วงใย กลับบ้านปลอดภัย” 

สารความปลอดภัยจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

คู่มือความปลอดภัยของกลุ่มมิตรผล มาตรฐานการจราจร
และการขับขี่ปลอดภัย

สารความปลอดภยัจากประธาน
เจ้าหน้าที่บรหิาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่

ระบบจราจรภายในบริษัท การขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัย
• มาตรการก่อนขับขี่ยานพาหนะ
• มาตรฐานรถขนส่งประเภทต่างๆ
• การตรวจเช็กความพร้อมของผู้ขบัขี่

มาตรการขณะขับขี่
ยานพาหนะ

การว่าจ้างหรือจ้างเหมา
เกี่ยวกับยานพาหนะ

คู่มอืความปลอดภยัฯ ของกลุ่มมติรผลมาตรฐานการจราจร
และการขบัขี่ปลอดภยั

คณุอสิระ ว่องกศุลกจิ ประธานกรรมการกลุ่มมติรผล 
ให้ความส�าคญัในเรื่องความปลอดภยัจากการเดนิทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์

3.

1. 2.

กจิกรรมวนัความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อม 

(SHE DAY) 

ผูบ้รหิารได้แสดงความมุง่มั่นด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
และสิ่งแวดล้อม (SHE Commitment) และมกีารสื่อสารความรู้
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้กับ
พนกังานและผูร้บัเหมาในแต่ละโรงงานผ่านป้ายประชาสมัพนัธ์ 
บูธกิจกรรมภายในงาน การรณรงค์ความปลอดภัยฯ ตามกฎ
พทิกัษ์ชวีติ (Life Saving Rules) ในงาน SHE Day

กจิกรรมวนัความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิ่งแวดล้อม (SHE DAY) 
ของโรงงานพาเนล พลสั หาดใหญ่

กลุ่มมิตรผล รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2561
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การปกป้อง
ด้านสิ่งแวดล้อม

การดำาเนินงาน
ด้านการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 
(Climate Change) 

การใช้ทรัพยากร
อย่างยั่งยืน

กระบวนการและ
ช่องทางร้องเรียน

จากผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม
“ดีด้วยการจัดการ”
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จากสถานการณ์ปัญหาสภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งกระทบเป็นวงกว้างในปัจจุบัน ส่งผลต่อการด�าเนินชีวิต  
ของชมุชนกลุม่มติรผลให้ความส�าคญัในการจดัการสิ่งแวดล้อมผ่านการจดัท�ากลยทุธ์ที่มุง่เน้นการผลติให้ได้มาตรฐานระดบัโลก มมีาตรฐาน 
ความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงแบ่งปันความรู้ทั่วทั้งองค์กร ครอบคลุมทั้งกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ และการบริการ 
ในการบริหารจัดการวัตถุดิบทรัพยากรน�้า บรรจุภัณฑ์ จัดการมลภาวะ ของเสีย และวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รวมทั้งให้ความส�าคัญเกี่ยวกับ 
การจดัสรรงบประมาณในการป้องกนัผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและเพยีงพอ

เพื่อเป็นการด�าเนนิธรุกจิที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม กลุม่มติรผลจงึได้ก�าหนดนโยบายความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิ่งแวดล้อม เป็นแกนหลกั
ในการขับเคลื่อนการด�าเนินการของด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด�าเนินงานสูงสุด รวมทั้งน�าระบบการจัดการ 
ด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001 : 2015 และกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรอบในการปฏบิตังิาน

การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

การจัดการวัตถุดิบ
กลุ ่มมิตรผลมีการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ท�าให้มีแนวโน้มความต้องการวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งที่เป็นประเภทหมุนเวียน  
และไม่หมุนเวียน เราให้ความส�าคัญต่อการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน การวางแผนและควบคุมเกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ใน
การผลิตร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และน�าระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001: 2015) มาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินธุรกิจ 
ตั้งแต่ต้นน�้าจนถงึปลายน�้า  เช่น วตัถดุบิ พลงังาน การจดัการระบบนเิวศน์ ฯลฯ รวมทั้งมกีารบรหิารวตัถดุบิให้มปีระสทิธภิาพเพื่อช่วยลด
ต้นทนุทางธรุกจิ และสร้างความคุ้มค่าให้มากที่สดุ 

ส�าหรบัวตัถดุบิหลกัในการด�าเนนิธรุกจิของกลุม่มติรผลนั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั คอื ประเภทวตัถดุบิหมนุเวยีน (Renewable Material) 
ได้แก่ อ้อย เศษไม้ยางพารา และวตัถดุบิที่ไม่หมนุเวยีน (Non-renewable Material) ได้แก่ พลงังานเชื้อเพลงิ และสารเคม ีซึ่งวตัถดุบิทั้งหมด 
รวมถงึผลติภณัฑ์บรรจภุณัฑ์ด้วย โดยในปี 2561 มรีายละเอยีดการใช้วตัถดุบิที่ส�าคญั ดงันี้

หมายเหตุ : * ข้อมูลปี 2558 – 2559  หมายถงึ ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี 
 ** ข้อมูลปี 2560  หมายถงึ ระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560
 *** ข้อมูลปี 2561  หมายถงึ ระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561
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วัตถุดิบหมุนเวียน 
(ล้านตัน)

วัตถุดิบไม่หมุนเวียน 
(ตัน)

วัตถุดิบรีไซเคิล 
(ตัน)

วัตถุดิบหลัก

27.39

216,525

40,992

ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตของกลุ่มมิตรผล (301-1)

81
กลุ่มมิตรผล รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2561



บรษิทั น�้าตาลมติรผล จ�ากดั เข้าร่วมโครงการประเมนิการใช้น�้าบาดาลตลอดวฏัจกัรชวีติผลติภณัฑ์

การบริหารจัดการทรัพยากรน้�า
ทรพัยากรน�้าถอืได้ว่าเป็นปัจจยัที่ส�าคญัในการท�าการเกษตร และการผลติ จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศในปัจจบุนัส่งผลกระทบ
ต่อความไม่แน่นอนของฤดูกาลจนท�าให้เกิดภาวะภัยแล้ง อุทกภัย อากาศแปรปรวนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่
อปุทานของกลุม่มติรผลจดัอยูใ่นกลุม่อตุสาหกรรมที่ใช้ทรพัยากรน�้าค่อนข้างสูง ดงันั้นเพื่อป้องกนัการเกดิผลกระทบกบัสิ่งแวดล้อมและชมุชน
โดยรอบ เราได้ประเมนิความเสี่ยงด้านการบรหิารจดัการน�้าในทกุพื้นที่ปฏบิตักิาร มแีหล่งน�้าส�ารองภายในส�าหรบัใช้ในการด�าเนนิงาน โดย
ประสานงานกับหน่วยงานที่มีส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าในพื้นที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน�้าบาดาล  
การประปาส่วนภูมิภาค เป็นต้น รวมทั้งมีการหารือแนวทางการจัดการน�้าร่วมกันเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง  
ผ่านการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี เช่น การประชุมคณะกรรมการชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นใจว่า 
การใช้ทรพัยากรน�้าของกลุ่มมติรผลด�าเนนิการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ก่อให้เกดิปัญหาการขาดแคลนน�้าของชมุชนโดยรอบ 

กลุ่มมิตรผลได้จัดท�านโยบายด้านการใช้ทรัพยากรน�้าโดยเน้นการลดใช้น�้า และน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านโครงการ 3Rs 
เพื่อมุ่งหวงัให้ประสทิธภิาพสูงสดุและลดการสูญเสยีทั้งในอาคารส�านกังานและโรงงานต่างๆ ทั้งนี้กลุ่มมติรผลก�าหนดเป้าหมายส�าหรบัการ
ลดใช้น�้าคิดเป็นร้อยละ 10 จากปี 2560 โดยมีการติดตามผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกปี ปริมาณการใช้น�้าที่ลดลงจากการด�าเนิน
โครงการ 3Rs สรปุได้ ดงันี้

สามารถลดการใช้น�้าดบิ 8,380 ลกูบาศก์เมตรต่อปี เช่น ลดการใช้น�้าบาดาลในการรดน�้า
ต้นไม้ และลดการใช้น�้าล้างพื้นโดยเปลี่ยนเป็นวธิเีกบ็แห้ง

สามารถลดการใช้น�้าดบิ 26,000 ลกูบาศก์เมตรต่อปี โดยน�าน�้าเหลอืจากกระบวนการผลติ
น�้าตาล ซึ่งมีปริมาณร้อยละ 10-30 มาหมุนเวียนใช้แทนน�้าดิบในการล้างอุปกรณ์  
(เช่น หม้อต้ม และฮีตเตอร์) รวมถึงการน�าน�้าเหลือจากกระบวนการผลิตน�้าตาลมาใช้  
Make-up ระบบ Cooling Tower และการท�า Clean-In-Place (CIP) เป็นต้น 

สามารถลดการใช้น�้าดิบ 261,300 ลูกบาศก์เมตรต่อปี เช่น การน�าน�้าจากบ่อบ�าบัด
สุดท้ายมาเข้าระบบ Wetland และน�ามาใช้รดน�้าต้นไม้ทั้งในฤดูหีบอ้อยและนอกฤด ู
หบีอ้อย

1. โครงการ
 Reduce

2. โครงการ 
 Reuse

3. โครงการ 
 Recycle

นอกจากนี้ได้เข้าร่วมโครงการประเมนิการใช้น�้าบาดาลตลอดวฏัจกัรผลติภณัฑ์ (Water Footprint) ซึ่งแสดงให้เหน็ถงึตวัเลขสดัส่วนปรมิาณ
การใช้ต่อผลติภณัฑ์ เพื่อใช้ในการวางแผนบรหิาร และก�าหนดเป้าหมายในการจดัการใช้น�้าต่อไป 

ส�าหรบัผลการด�าเนนิงานในปี 2561 กลุ่มมติรผลสามารถสรปุปรมิาณน�้าใช้ ดงันี้
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หมายเหตุ : * ข้อมูลปี 2558 – 2559 หมายถงึ ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี 
        ** ข้อมูลปี 2560 หมายถงึ ระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560
 *** ข้อมูลปี 2561 หมายถึง ระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561
  ข้อมูลปี 2561 โรงงานมีการขยายก�าลงัการผลติของธรุกจิวสัดทุดแทนไม้ และมกีารเกบ็ข้อมูลเพิ่มเตมิของธรุกจิไร่  

หมายเหตุ : * ข้อมูลปี 2558 – 2559 หมายถงึ ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี 
 ** ข้อมูลปี 2560  หมายถงึ ระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560
  *** ข้อมูลปี 2561  หมายถงึ ระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561
 – รายงานโดยไม่รวมน�้าฝน

ข้อมูลปริมาณน้�าที่น�ามาจากแหล่งต่างๆ ของกลุ่มมิตรผล (303-3)

ปริมาณการใช้น้�าทั้งหมดกลุ่มมิตรผล (303-5)

ป�
2558* 2559* 2560** 2561***

(เมกะลิตร)

2558* 2559* 2560** 2561***

22,000

20,000

18,000

16,000

14,000

12,000

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

(เมกะลิตร)

16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000

9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000

500
0

ปริมาณนํ้าที่นํามาจากทุกพื้นที่ ปริมาณนํ้าที่นํามาจากพื้นที่ขาดแคลนนํ้า

15,820

388

2,467

21,327

1,248

2,565

2,467

5,680

1,170

2

12,360

1,356

61 2

8,810

574

2

14,400

801

61 2

9,520

414
3

15,570

613

70 3 ป�

นํ้าผิวดิน (Surface water)
 นํ้าผิวดิน-นํ้าจืด (< 1,000 mg/l TDS)
 นํ้าผิวดิน-นํ้าอื่นๆ (> 1,000 mg/l TDS )

นํ้าบาดาล (Groundwater)
 นํ้าบาดาล-นํ้าจืด (<1,000 mg/l TDS)
 นํ้าบาดาล-นํ้าอื่นๆ (> 1,000 mg/l TDS)

นํ้าจากองค�กรอื่น (Third-party water)
 นํ้าจากองค�กรอื่น-นํ้าจืด (< 1,000 mg/l TDS)
 นํ้าจากองค�กรอื่น-นํ้าอื่นๆ (> 1,000 mg/l TDS)

ปริมาณนํ้าทั้งหมดจากองค�กรอื่น 
(Total third-party water withdrawal 
by withdrawal source)

นํ้าผิวดิน
นํ้าบาดาล

 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณนํ้าที่จัดเก็บ  
 (Change in water storage)

 ปริมาณนํ้าทั้งหมดที่ใช�

เปาหมาย ป 2561 
ลดปริมาณการใชนํ้า

ตอรายไดองคกร
จากป 2560

ลดลง
รอยละ 5

Year

27,500

25,000

22,500

20,000

17,500

15,000

12,500

10,000

7,500

5,000

2,500

0

(เมกะลิตร)

13,777

0 0 0 0

15,261
16,253

25,140

6,852

9,382 9,933

18,669

2558* 2559* 2560** 2561***
Year

27,500

25,000

22,500

20,000

17,500

15,000

12,500

10,000

7,500

5,000

2,500

0

(เมกะลิตร)

2558* 2559* 2560** 2561***

ปริมาณนํ้าที่นํามาจากทุกพื้นที่ ปริมาณนํ้าที่นํามาจากพื้นที่ขาดแคลนนํ้า
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การบริหารจัดการพลังงาน
กลุม่มติรผลตระหนกัในความรบัผดิชอบต่อสงัคมในการอนรุกัษ์พลงังาน ซึ่งประเทศไทยก�าลงัเผชญิกบัปัญหาพลงังานและการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภมูอิากาศ จงึไดต้อ่ยอดธรุกจิน�้าตาลเป็นธรุกจิพลงังานทดแทน เชน่ ไฟฟ้าชวีมวล เอทานอล และพลงังานทางเลอืก  ซึ่งนอกจาก
จะน�าพลังงานทดแทนมาใช้ภายในกระบวนการผลิตและภายในโรงงานของกลุ่มมิตรผลแล้ว เรายังสามารถตอบสนองความต้องการด้าน
พลังงานให้กับประเทศไทยได้อีกด้วย เช่น การจ�าหน่ายไฟฟ้าชีวมวลให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เป็นต้น ส�าหรับภายในโรงงานได้มีการจัดท�าแผนการจัดการพลังงานซึ่งสอดคล้องตามที่กฎหมายก�าหนด และน�าระบบมาตรฐานสากล  
ISO 50001 มาประยกุต์ใช้ในองค์กร โดยมกีารแต่งตั้งผูแ้ทนฝ่ายบรหิารและตวัแทนแต่ละฝ่ายเข้ามาเป็นคณะท�างานด้านการอนรุกัษ์พลงังาน 
โดยมหีน้าที่วางแผน ก�าหนดวตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ส่งเสรมิความตระหนกัรู้ การมสี่วนร่วมของบคุลากรในทกุระดบัทั้งผู้บรหิาร พนกังาน
และผู้รบัเหมา และรายงานสมรรถนะระบบการจดัการพลงังานต่อผู้บรหิารสูงสดุอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถช่วยปรบัปรงุประสทิธภิาพการใช้
พลังงานในทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน และลดต้นทุนการด�าเนินงานอย่างมีนัยส�าคัญได้ โดยในปี 2561 กลุ่มมิตรผลมีรายละเอียดการใช้พลังงาน 
ดงันี้

ข้อมูลการใช้พลังงานภายในองค์กรของกลุ่มมิตรผล (302-1)

714.30

73,163.34

623.79 

NR

NR

NR

NR

NR

73,877.64

767.12

72,922.45

662.27

NR

NR

NR

NR

NR

73,689.57

692.58

56,407.01

611.77 

NR

NR

NR

NR

NR

57,099.59

109.01

64,681.49

5,605.44 

NR

NR

NR

NR

NR

70,395.99

2558*

2558*

2558*

2558*

2558*

2558*

2558*

2558*

2559*

2559*

2559*

2559*

2559*

2559*

2559*

2559*

2560**

2560**

2560**

2560**

2560**

2560**

2560**

2560**

2561***

2561***

2561***

2561***

2561***

2561***

2561***

2561***

2558* 2559* 2560** 2561***
ปริมาณเชื้อเพลิงใช้แล้วหมดไป
ทั้งหมด (Million MJ)

รวมพลังงานทั้งหมด (Million MJ)

ปริมาณเชื้อเพลิงที่สามารถทดแทนได้
ทั้งหมด (Million MJ)

ปริมาณพลังงาน
ที่ซื้อจากภายนอก
ซึ่งผลิตจากเชื้อเพลิง
ที่ใช้แล้วหมดไป 
(Non-renewable 
energy purchased) 
(Million MJ)

ปริมาณพลังงาน
ที่ขายซึ่งผลิตจาก
เชื้อเพลิงใช้แล้วหมดไป 
(Non-renewable 
energy sold)
(Million MJ)

ประเภทของพลังงาน

พลังงานไฟฟ้า 
(Electricity)

พลังงานไฟฟ้า 
(Electricity)

ไอน�้าแรงดนัต�่า
ที่โรงไฟฟ้าขาย 
(Exhaust Steam)

ไอน�้าแรงดนัต�่า
ที่โรงไฟฟ้าขาย 
(Exhaust Steam)

ไอน�้าที่โรงไฟฟ้า
ผลติได้ 
(Live Steam)

ไอน�้าที่โรงไฟฟ้า
ผลติได้ 
(Live Steam)

NA NA NA 8,756.06

2558* 2559* 2560** 2561***
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานทั้งหมด (ล้านบาท)

หมายเหตุ : - NA (Not Available) ไม่มีการจดัเกบ็ข้อมูลประเดน็ดงักล่าว
 - NR (Not Relevant) ข้อมูลในประเด็นดังกล่าวไม่มีความ 
  เกี่ยวข้อง
 - ค่าความร้อนสทุธขิองเชื้อเพลงิ (Net Calorific Values (NCV)): 
  1 kWh = 3.6 MJ และ 1 ton = 2,676 MJ

 * ข้อมลูปี 2558 – 2559 หมายถงึ ข้อมลูในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค.  
   ของแต่ละปี 
 ** ข้อมูลปี 2560 หมายถงึ ระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560
 *** ข้อมูลปี 2561 หมายถงึ ระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561

เป้าหมาย ปี 2561 
ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า

ต่อรายได้องค์กร
จากปี 2560

ลดลง
ร้อยละ 5 
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หมายเหตุ : - NA (Not Available) ไม่มีการจดัเกบ็ข้อมูลประเดน็ดงักล่าว
 - ค่าความร้อนสุทธขิองเชื้อเพลงิ (Net Calorific Values (NCV) : น�้ามนัดเีซล (B5) 1 Litre = 35.778 MJ (DEDE)
 - น�้ามนั Gasohol 91 : 1 Litre = 30.462 MJ  ระยะการเดนิทางภายในประเทศ : 1 คนต่อ 1 Km = 2.4206 MJ (TGO)                                               
 * ข้อมูลปี 2558 – 2559 หมายถงึ ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี 
 ** ข้อมูลปี 2560  หมายถงึ ระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560
 *** ข้อมูลปี 2561  หมายถึง ระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561

หมายเหตุ : -  NA (Not Available) ไม่มีการจดัเกบ็ข้อมูลประเดน็ดงักล่าว
 -  พลงังานภายในองค์กร = พลงังานไฟฟ้า ไอน�้า ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว ก๊าซชวีภาพ น�้ามนัดเีซล น�้ามนัเบนซนิ พลงังานแสงอาทติย์
 -  พลงังานภายนอกองค์กร = น�้ามนัดเีซล น�้ามนัเบนซนิ
 * ข้อมูลปี 2558 – 2559 หมายถงึ ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี 
 ** ข้อมูลปี 2560  หมายถงึ ระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560
 *** ข้อมูลปี 2561  หมายถงึ ระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561

จากผลลพัธ์การใช้พลงังานในปี 2561 มสีดัส่วนพลงังานที่มาจากแหล่งพลงังานหมนุเวยีนกว่าร้อยละ 91.88 เมื่อเทยีบกบัพลงังานทั้งหมด 
ที่กลุ่มมติรผลใช้

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

1,138.55

961,260

2,347.58 

48,809

53.48 

34.85 

2558*

2558*

2558*

2558*

2559*

2559*

2559*

2559*

2560**

2560**

2560**

2560**

2561***

2561***

2561***

2561***

2558*

2558*

2559*

2559*

2560**

2560**

2561***

2561***

ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการขนส่งวัตถุดิบ
โดยองค์กรภายนอก (Million MJ)

ปริมาณการใช้พลังงานภายในองค์กร
ต่อรายได้ขององค์กร 
(Energy intensity consumed within organization) 
(MJ/ล้านบาท)

ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการขนส่งผลิตภัณฑ์
โดยองค์กรภายนอก (Million MJ)

ปริมาณการใช้พลังงานภายนอกองค์กร
ต่อรายได้ขององค์กร 
(Energy intensity consumed outside organization) 
(MJ/ล้านบาท)

ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการขนส่งพนักงาน
โดยรถยนต์ (Million MJ)

ปริมาณพลังงานที่ใช้การเดินทาง
โดยเครื่องบิน (Million MJ)

ประเภทของพลังงาน

ประเภทของพลังงาน

ข้อมูลการใช้พลังงานภายนอกองค์กรของกลุ่มมิตรผล (302-1)

ปริมาณการใช้พลังงานต่อรายได้ขององค์กร (Energy Intensity)(302-3)
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การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์
บรรจภุณัฑ์ส�าหรับอาหารเป็นเรื่องที่มคีวามส�าคญัและใกล้ตวัทกุคน กลุ่มมติรผลใส่ใจให้ความส�าคญัในการพฒันาผลติภณัฑ์ให้เหมาะสม
กบัสนิค้าแต่ละประเภท และมคีวามหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ต่อการใช้ของผูบ้รโิภคที่สะดวก ปลอดภยั มกีารพฒันาการส่งมอบสนิค้าด้วย
การจดัให้บรกิารรถขนส่งน�้าเชื่อมและน�้าตาลทราย แทงค์คาร์ (Tank Car) ซึ่งสามารถช่วยลดการใช้บรรจภุณัฑ์ ลูกค้าสามารถน�าผลติภณัฑ์
ต่อท่อระบบสู่กระบวนการผลติ เพื่อความสะดวกรวดเรว็ในกระบวนการผลติ

แทงค์คาร์ (Tank Car) บรรจผุลติภณัฑ์น�้าเชื่อม

แทงค์คาร์ (Tank Car) บรรจผุลติภณัฑน�้าตาลทราย

โดยในปี 2561 ได้มจี�าหน่ายผลติภณัฑ์น�้าเชื่อมจากแทงค์คาร์ (Tank Car) จ�านวน 220,000 ตนั และน�้าตาลทรายจากแทงค์คาร์ (Tank Car) 
จ�านวน 60,000 ตนั ซึ่งสามารถลดปรมิาณการใช้ถงุบรรจภุณัฑ์พลาสตกิจ�านวน 184.5 ล้านถงุ 

นอกจากนี้เรายงัมกีารตระหนกัเรื่องวสัดทุี่น�ามาใช้ในการผลติบรรจภุณัฑ์ โดยมแีนวทางการคดัเลอืกพลาสตกิ กระดาษ หมกึพมิพ์ ที่น�ามา
ใช้ในกระบวนการผลติบรรจภุณัฑ์ที่เหมาะสมและเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 
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191.100

0

110.90
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338.80

71.20

189.90
261.10

ปริมาณการปล�อยนํ้าทิ้งลงสู�แหล�งนํ้า (ทุกพื้นที่)

ปริมาณนํ้าที่ปล�อยออกนอกองค�กรทั้งหมด (พื้นที่ขาดแคลนนํ้า)

ปริมาณการปล�อยนํ้าทิ้ง
ลงสู�แหล�งนํ้าผิวดิน 

รวมปริมาณ
การปล�อยนํ้าทิ้งทั้งหมด

ปริมาณการปล�อยนํ้าทิ้ง
ลงสู�แหล�งนํ้าใต�ดิน

ปริมาณการปล�อยนํ้าทิ้ง
สู�องค�กรอื่น

ปริมาณนํ้าจืดทั้งหมด 
(< 1,000 mg/L TDS  ) 

ปริมาณนํ้าอื่นๆ 
(> 1,000 mg/L TDS)

การปกป้องด้านสิ่งแวดล้อม

เพื่อการบริหารจัดการ ดูแล และปกป้องด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มมิตรผลได้น�าหลักการพื้นฐานการด�าเนินธุรกิจที่ 
เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อมและหลกัการ 3Rs (Reduce, Reuse, and Recycle) มาใช้ในการด�าเนนิงาน โดยมรีายละเอยีดการด�าเนนิงานในด้าน
ต่างๆ ที่ส�าคญั ดงันี้

การจัดการน้�าทิ้ง (303-2)

กลุ่มมิตรผลได้ให้ความส�าคญัต่อการบ�าบดัน�้าทิ้งที่ออกมาจากกระบวนการการผลิตน�้าตาลให้มีคุณภาพน�้าหลังการบ�าบัดสอดคล้องตามที่
กฎหมาย และข้อบงัคบัต่างๆ ก�าหนด โดยน�้าเสยีที่ออกมาจากกระบวนการผลติน�้าตาล จะถกูบ�าบดัด้วยระบบบ�าบดัน�้าทิ้งทั้ง 2 ระบบ ได้แก่ 

1. ระบบบ�าบดัแบบชวีภาพ (Biological Treatment) 
2. ระบบบ�าบดัแบบบงึประดษิฐ์ (Constructed Wetland)

นอกจากนี้โรงงานน�้าตาลมติรภเูวยีงยงัได้มกีารน�าระบบบ�าบดัแบบปิด (Upflow Anaerobic Sludge Blanket: UASB) เข้ามาใช้ในการบ�าบดัน�้าทิ้ง
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังน�าแก๊สชีวภาพจากระบบบ�าบัดแบบปิดไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาถ่านคาร์บอนแล้วน�าไปใช้ในการ 
ดูดซบัค่าสแีทนการใช้เรซิ่น ซึ่งช่วยลดการใช้น�้าเกลอืที่น�ามาใช้ล้างเรซิ่นในกระบวนการผลติ 

โดยปริมาตรน�้าทิ้งทั้งหมดที่ออกมาจากกระบวนการผลิตน�้าตาลจะน�าเข้าสู่ระบบบ�าบัดน�้าทิ้งข้างต้น หลังจากนั้นน�้าทิ้งที่ได้รับการบ�าบัด 
จนมีค่าคุณภาพน�้าเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนดเรียบร้อย จะถูกน�ากลับมาใช้ใหม่ในกิจกรรมภายในโรงงานอย่างเหมาะสม เช่น น�าน�้า 
เข้าสู่ไร่บรษิทั การรดน�้าต้นไม้ การล้างท�าความสะอาดในพื้นที่โรงงาน เป็นต้น

ปริมาณการปล่อยน้�าทิ้งของกลุ่มมิตรผล (303-4)

หมายเหตุ : *  ข้อมูลปี 2558 – 2559 หมายถงึ ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี 
 **  ข้อมูลปี 2560  หมายถงึ ระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560
 ***  ข้อมูลปี 2561  หมายถึง ระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561
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30,000

Hazardous wasteวัสดุที่ไม�ใช�แล�วที่เป�นอันตราย (Hazardous waste)

วัสดุที่ไม�ใช�แล�วที่ไม�เป�นอันตราย (Non-hazardous waste)

การนํากลับมาใช�ใหม� (Reuse)
การนําไปรีไซเคิล (Recycle)
การนํากลับคืนมาใหม� (Recovery)

การเผา (Incineration)
การฝ�งกลบ (Landfill)
อื่นๆ (Others)

การนํากลับมาใช�ใหม� (Reuse)
การนําไปรีไซเคิล (Recycle)
การทําปุ�ยหมัก (Composting)
การนํากลับคืนมาใหม� (Recovery)

การเผา (Incineration)
การฝ�งกลบ (Landfill)
อื่นๆ (Others)

เป้าหมาย ปี 2561 
ลดปริมาณวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ต่อรายได้องค์กร
จากปี 2560

ลดลง
ร้อยละ 5

คุณภาพน้�าที่ปล่อยออกของกลุ่มมิตรผล (303-4)

การจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของกลุ่มมิตรผล (306-2)

2561***2560**2559*2558*
ค่ามาตรฐานคุณภาพน�้า

BOD (mg/l) 20 9.80 8.70 9.40 13.20

COD (mg/l) 120 106.40 81.50 73.80 73.00

SS (mg/l) 50 118.00 99.50 17.20 31.80

ค่าเฉลี่ยคุณภาพน�า้หลังการบ�าบัด

หมายเหตุ : - ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง ก�าหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน�้าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560
 * ข้อมูลปี 2558 – 2559  หมายถงึ ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี 
 ** ข้อมูลปี 2560  หมายถงึ ระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560
 *** ข้อมูลปี 2561  หมายถงึ ระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561

ภายใต้แนวคดิ “การเพิ่มมูลค่าให้กบัของเหลอืทิ้ง” (From Waste to Value) เรามคีวามมุ่งมั่นในการพฒันาธรุกจิจากวสัดทุี่ไม่ใช้แล้ว โดยน�า
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต เช่น การน�ากากตะกอนหม้อกรองและน�้ากากส่ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ย ซึ่งเป็น 
รูปแบบที่ช่วยลดของเหลือทิ้ง ลดการสร้างผลกระทบต่อห่วงโซ่คุณค่า และช่วยต่อยอดสร้างธุรกิจใหม่ให้กับองค์กรอีกด้วย นอกจากนี้  
เราได้น�าการบรหิารจดัการวสัดไุม่ใช้แล้ว ด้วยการใช้หลกัการ 3Rs (Reduce, Reuse, and Recycle) โดยในปี 2561 กลุ่มมติรผลมวีสัดทุี่ไม่ใช้
แล้วที่เป็นอนัตรายและไม่อนัตราย จ�าแนกตามการจดัการ ดงันี้
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ส�าหรับการก�าจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายนั้น ได้ใช้บริการหน่วยงานขนส่งและหน่วยงานก�าจัดภายในประเทศที่ได้รับอนุญาตจาก 
กรมโรงงานอตุสาหกรรมด�าเนนิการส่งของเสยีเพื่อน�าไปก�าจดัอย่างถกูต้องตามระเบยีบวธิ ี ซึ่งจะมกีารแจ้งการขนส่งของเสยีต่อกรมโรงงาน
อตุสาหกรรมทกุครั้งที่มกีารขนส่งออกนอกโรงงาน

การขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายของกลุ่มมิตรผล

1,086.31

2558*

889.11

2559*

1,026.27

2560**

57,006.69

2561***

ปริมาณการขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ที่เป็นอันตรายทั้งหมด 
(Total Hazardous Waste Transportation)
(ตัน)

ปริมาณการขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่เป็นอันตรายทั้งหมด
(Total Hazadous Waste Transporation)
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87.10

2560**
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1,601.63

0.0001 0.261.19

30,000

Hazardous wasteวัสดุที่ไม�ใช�แล�วที่เป�นอันตราย (Hazardous waste)

วัสดุที่ไม�ใช�แล�วที่ไม�เป�นอันตราย (Non-hazardous waste)

การนํากลับมาใช�ใหม� (Reuse)
การนําไปรีไซเคิล (Recycle)
การนํากลับคืนมาใหม� (Recovery)

การเผา (Incineration)
การฝ�งกลบ (Landfill)
อื่นๆ (Others)

การนํากลับมาใช�ใหม� (Reuse)
การนําไปรีไซเคิล (Recycle)
การทําปุ�ยหมัก (Composting)
การนํากลับคืนมาใหม� (Recovery)

การเผา (Incineration)
การฝ�งกลบ (Landfill)
อื่นๆ (Others)

หมายเหตุ : *  ข้อมูลปี 2558 – 2559  หมายถงึ ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี 
 **  ข้อมูลปี 2560  หมายถงึ ระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560
 ***  ข้อมูลปี 2561  หมายถึง ระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561

หมายเหตุ : - NA (Not Available) ไม่มีการจดัเกบ็ข้อมูลประเดน็ดงักล่าว
 * ข้อมูลปี 2558 – 2559 หมายถงึ ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี 
 ** ข้อมูลปี 2560 หมายถงึ ระยะเวลา 1 พ.ย.2559 – 31 ต.ค.2560
 *** ข้อมูลปี 2561 หมายถึง ระยะเวลา 1 พ.ย.2560 – 31 ต.ค.2561

ในส่วนของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตรายนั้น จากแนวคิดของ From Waste to Value Model ได้น�ามาสู่แนวปฏิบัติการก�าจัดของเสีย  
โดยมีตัวอย่างโครงการส�าคัญ เช่น การน�ากากตะกอนวีนัสกลับมาสร้างมูลค่าด้วยการเป็นส่วนผสมของปุ๋ยอินทรีย์ โครงการน�าขี้เถ้า 
มาท�าเป็นอิฐปูในโรงงาน โครงการน�ากากตะกอนหม้อกรองมาใช้ท�าปุ๋ยอินทรีย์ในไร่อ้อยของบริษัทและเกษตรกร ซึ่งปุ๋ยดังกล่าวจะไปช่วย
ปรับปรุงโครงสร้างของดิน ส่งผลให้การเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยดีมากกว่าใช้ปุ๋ยเคมี สามารถน�าไปพัฒนาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด
ร้อยละ 100 ส่วนของเหลือทิ้งและของเสียที่ไม่อันตรายอื่นๆ มีการจัดการแตกต่างกันตามประโยชน์ เช่น ด้านพลังงาน น�ากลับมาใช้ใหม่ 
ในกระบวนการผลติ เป็นต้น
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1.1 มาตรการการจัดการมลพิษทางอากาศ 
 โดยใช้เชื้อเพลิงที่เหมาะสม ช่วยให้ลดปริมาณ NOx, SOx   
 และควบคุมให้มีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์

 • ตดิตั้งระบบควบคมุฝุ่นด้วยหยดน�้า (Wet Scrubber) 
  เพื่อดกัจบัฝุ่นจากการเผาไหม้
 • ตดิตั้งระบบควบคมุฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถติ (Electrostatic Precipitator) 
  ควบคมุปัจจยัการเผาไหม้ของหม้อไอน�้าให้อยู่ในเกณฑ์ เพื่อให้เกดิ
  การเผาไหม้ที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นการลดปรมิาณการปล่อย NOx และ SOx

1.2 มาตรการบรรเทาฝุ่นจากสายพานล�าเลียง
 ในการน�าวัตถุดิบชานอ้อย
 เข้าโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวล
 • ตรวจสอบจดุรั่วของฝุ่น 
 • ท�าการตดิตั้งที่ครอบสะพานล�าเลยีงชานอ้อย
 • ท�าการเคลื่อนย้ายชานอ้อยโดยสายพาน
  ล�าเลยีงแบบเคลื่อนที่ (Mobile Belt)

การจัดการมลพิษทางอากาศ
การด�าเนินงานของกลุ่มมิตรผลที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ มีแหล่งก�าเนิดจากปล่องโรงงาน รวมถึงการฟุ้งกระจาย 
ของฝุ่นจากสายพานล�าเลียง กองชานอ้อย กองเศษไม้ หรือในกระบวนการผลิตภายในโรงงาน ซึ่งกลุ่มมิตรผลได้ด�าเนินการจัดการแหล่ง
ก�าเนดิมลพษิทางอากาศ โดยมตีวัอย่างมาตรการส�าคญั ดงันี้

1.3 มาตรการบรรเทาฝุ่นจากกองชานอ้อย
 ที่เกิดจากการจัดเก็บเพื่อเตรียมเข้าโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวล
 • อบรมพนกังานให้มคีวามรู้ในการเฝ้าระวงัฝุ่นจากชานอ้อย
 • ปลูกต้นสนเพื่อเป็นแนวป้องกนัฝุ่นจากกองชานอ้อย
 • ตดิตั้ง Wind Break เพื่อเปลี่ยนทศิทางลม 
  และตดิตั้ง Wind Sock เพื่อเฝ้าระวงัทศิทางลม
 • สเปรย์น�้า เครื่องพ่นหมอกน�้า โดย Big Gun 
  ในต�าแหน่งหวัสะพานและตาข่ายกนัฝุ่น

1.4 มาตรการบรรเทาฝุ่นจากกระบวนการผลิตวัสดุทดแทนไม้
 • ป้องกนัฝุ่นด้วยระบบ Dryer และบ�าบดัอากาศด้วยระบบไซโคลน
 • ตดิตั้งเครื่องดกัฝุ่นแบบไฟฟ้าสถติ (Electrostatic Precipitator)

1.5 มาตรการบรรเทาฝุ่น
 จากการสัญจรและการขนส่งวัตถุดิบ

 • สเปรย์น�้าในจดุปฏบิตังิานและ
  บริเวณเส้นทางสญัจร
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ในปี 2561 พบว่า ผลจากการตรวจวดัคณุภาพอากาศจากปล่องโรงงานของกลุ่มมติรผลนั้นมรีายละเอยีด ดงันี้

คุณภาพอากาศจากปล่องโรงงานของกลุ่มมิตรผล (305-7)

2561***2560**2559*2558*
ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ

NO
x
 (ppm) ≤ 200 50.42 61.79 55.08 70.39 

SO
x
 (ppm) 60 1.42 3.37 5.30 4.04

CO (ppm) 690 279.10 254.79 188.39 215.42

TSP (mg / m3) โรงไฟฟ้าใหม่ 120 47.30 58.96 62.06 32.79

TSP (mg / m3) โรงไฟฟ้าเก่า 320 61.50 17.40 1.10 11.80

Cd (ppm) 0.03 0.005 0.005 0.005 <0.005 

คุณภาพอากาศจากปล่องโรงงานรายปี

หมายเหตุ : - ค่ามาตรฐาน NOx, SOx, CO และ TSP ตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง ก�าหนดค่าปรมิาณของสารเจอืปนในอากาศที่ระบายออก
   จากโรงงานผลติ ส่ง หรอืจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 
 - โรงไฟฟ้าเก่า, โรงไฟฟ้าใหม่ ตามนิยามของประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง ก�าหนดค่าปรมิาณของสารเจอืปนในอากาศที่ระบายออกจาก    
   โรงงานผลติ ส่ง หรอืจ�าหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2547
 - ค่ามาตรฐานแคดเมยีม (Cd) ของ European Emission Standards ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environment Impact Assessment)  
  ของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 16 เมกะวตัต์ ของบรษิทัแม่สอดพลงังานสะอาด, 2553
 *  ข้อมูลปี 2558 – 2559 หมายถงึ ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี 
               ** ข้อมูลปี 2560 หมายถงึ ระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560
               *** ข้อมูลปี 2561  หมายถงึ ระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561
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การบริหารจัดการขนส่งอ้อยและการจราจร
ปัญหาการจราจรอนัเกดิจากการขนส่งอ้อยจากไร่อ้อยเพื่อเข้าสู่โรงงานน�้าตาล ถอืเป็นความท้าทายที่ส�าคญัในอตุสาหกรรมน�้าตาลอนัเนื่อง
มาจากรูปแบบการตดัอ้อยเพื่อเข้าหบีอ้อยอยู่ในช่วงเดอืนพฤศจกิายน – เมษายนในแต่ละปี โดยภายหลงัจากการตดัอ้อย เกษตรกรจ�าเป็น
จะต้องขนส่งเข้าโรงงานน�้าตาลให้เรว็ที่สดุ เพื่อหบีสกดัน�้าอ้อยเนื่องจากการตดัอ้อยค้างไว้เป็นเวลานานจะท�าให้คณุภาพของอ้อย อนัได้แก่ 
ปรมิาณความหวานของอ้อยลดลงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจยัที่มผีลต่อราคารบัซื้ออ้อยของโรงงาน

การบรหิารจดัการขนส่งอ้อยเริ่มต้นตั้งแต่การควบคมุรถบรรทกุน�้าหนกัเกนิมาตรฐาน  ปัญหาอ้อยร่วงหล่นตามถนน การฟุ้งกระจายของฝุ่น
จากรถบรรทกุขนอ้อย รวมถงึการจราจรตดิขดับรเิวณโรงงานน�้าตาล กลุม่มติรผลจงึได้ก�าหนดมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกดิจากการ
ขนส่งอ้อย ดงันี้

มาตรการด�าเนินการป้องกัน แก้ไข และบรรเทาผลกระทบจากการขนส่งอ้อย

การรณรงค์การตัดอ้อยสด
ต้นน�้า (Upstream) ของธุรกิจน�้าตาลนั้น เกษตรกรชาวไร่อ้อยยังคงประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานท้องถิ่นจนส่งผลท�าให้เกิดความล่าช้า 
ในการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานน�้าตาล ซึ่งท�าให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยมกัเผาอ้อยก่อนการตดัอ้อยเพื่อสะดวกต่อการตดัอ้อย และลดขั้นตอนการ
ริดใบ ซึ่งท�าให้การตัดอ้อยง่ายและเร็วขึ้นกว่าการตัดอ้อยสด ประหยัดต้นทุนค่าจ้างแรงงานมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามวิธีดังกล่าวได้สร้าง
ผลกระทบด้านลบทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมนียัส�าคญั ทั้งในบรเิวณพื้นที่ปลกูอ้อยโดยรอบและก่อให้เกดิการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และก๊าซเรอืนกระจกเข้าสูช่ั้นบรรยากาศ จนน�าไปสูต้่นเหตสุ�าคญัของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศในปัจจบุนั อกีทั้งการเผาอ้อย
ยงัส่งผลต่อคณุภาพประสทิธภิาพการผลติน�้าตาลของโรงงาน 

กลุ่มมิตรผลจึงให้ความส�าคัญในการส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อยของโรงงานในการลดการเผาอ้อยในกระบวนการผลิต รวมทั้งยังส่งเสริมการ 
ส่งอ้อยสดที่มคีณุภาพด ีเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น โดยสร้างความร่วมมอืกบัภาครฐัผ่านมาตรการต่างๆ ดงันี้

การถ่ายทอด
องค์ความรู้

ในการปลูกอ้อย 

การมอบ
เงินรางวัลพิเศษ  

การตัดราคา
รับซื้ออ้อยไฟ ไหม้ 

การส่งเสริม
ใช้รถตัดอ้อย

การจัดแปลงอ้อย
เป็นแนวกันไฟ 

การสนับสนุน
รถน้�าดับไฟ 

ก�าหนดผู้รบัผดิชอบ และช่องทางสื่อสารในการประสานงานช่วยเหลอื

จดัท�าสญัญารถบรรทกุ โดยก�าหนดเงื่อนไขการปฏบิตัใินสญัญาที่ชดัเจน 
หากผดิเงื่อนไขอาจมผีลต่อการจ่ายคนืเงนิประกนัและสญัญารถบรรทกุหลงัเปิดหบี

ตดิป้ายประชาสมัพนัธ์ / สายด่วน (Call Center) เพื่อช่วยประสานงานการแก้ไขกรณเีศษอ้อยร่วงหล่นตามพื้น 
พร้อมทั้งจดัให้มสีถานขีนถ่ายอ้อยส�าหรบัเกษตรกรรายย่อย

รณรงค์เรื่องการบรรทกุอ้อยที่ถูกวธิแีละควบคมุความสูง พร้อมทั้งตดิตั้งเสาตรวจวดัความสูงรถบรรทกุอ้อย
ไม่เกนิ 4.2 เมตร จากพื้นถนน รวมถงึการใช้สายรดัก้อนอ้อย
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มาตรการดงักล่าวนอกจากจะเป็นส่วนช่วยสนบัสนนุการลดการเผาอ้อย ซึ่งเป็นสาเหตสุ�าคญัในการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ยงัมส่ีวนช่วยในการ
ลดต้นทนุการจดัการในไร่ เช่น ค่าปุ๋ย สารเคมเีพื่อก�าจดัศตัรูพชื เป็นต้น และเพื่อรกัษาระบบนเิวศน์ทางธรรมชาตใิห้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยนื 

นอกจากนี้ยังได้ก�าหนดเกณฑ์ในการตัดราคาอ้อยเพื่อส่งเสริมมาตรการในการลดการเผาอ้อย โดยรายละเอียดในการตัดราคาที่ส�าคัญ 
มรีายละเอยีด ดงันี้ 

จากผลการด�าเนนิงานของการรณรงค์ตดัอ้อยสดของกลุม่มติรผลในปี 2561 พบว่ามกีารตดัอ้อยสด 41.72% ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยการตดัอ้อยสด
ทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ที่ 33.72% โดยมรีายละเอยีดภาพรวม ดงันี้
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ภาพรวมขั้นตอนการจัดการด้านเสียงจากการท�างานของเครื่องจักร

แหล�งกำเนิดเสียง
จากเคร�่องจักร

คัดเลือกเคร�่องจักร
ที่มีประสิทธิภาพ

ลดผลกระทบ
ที่ตนทาง บำรุงรักษา

ซ�อมแซม
เป�นประจำ

การปองกัน

ประเมินผล
แหล�งกำเนิดเสียง

จัดทำ
มาตรการ

ตรวจวัดเสียง
เป�นประจำ

แผนที่
สนามเสียง

หุมฉนวน
ลดเสียง

การสวมใส
อุปกรณลดเสียง

ติดปายบอก
ระดับเสียง

ติดปายชี้บง
พ�้นที่ควบคุม

ปลูกตนไม
ชวยซับเสียง

การจัดการมลภาวะทางเสียง
มลภาวะทางเสยีงเป็นอกีปัญหาหนึ่งที่ส�าคญัต่อภาคอตุสาหกรรม โดยเฉพาะในส่วนของกระบวนการผลติ หากขาดการดูแล ควบคมุ และ
ป้องกนัอย่างเพยีงพอ อาจส่งผลกระทบต่อสขุภาพและความปลอดภยัทั้งในส่วนของพนกังานภายในโรงงานและชมุชนบรเิวณใกล้เคยีง 

กลุ่มมิตรผลได้ให้ความส�าคัญต่อการบรรเทาปัญหาดังกล่าว จึงได้วางแผนการแก้ไขปัญหามลภาวะทางเสียงอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจาก
การประเมนิแหล่งที่มาของเสยีง ซึ่งพบว่าแหล่งที่มามลภาวะทางเสยีงมาจากกระบวนการการท�าความสะอาดสายการผลติ (Flushing Line) 
ในช่วงหลงัการซ่อมแซมเครื่องจกัร การปล่อยไอน�้าที่มแีรงดนัสูง และการท�างานของเครื่องจกัรในกระบวนการผลติ ซึ่งได้ด�าเนนิการปรบัปรงุ
กระบวนการทั้งในเชงิป้องกนัตั้งแต่ต้นทางและในส่วนของหน้างาน ดงันี้

• การปรับปรุงกระบวนการในเชิงป้องกันตั้งแต่ต้นทาง เช่น การคัดเลือกเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ การบ�ารุงรักษาและซ่อมแซม 
 ทั้งเครื่องจกัรและอปุกรณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
• การปรับปรุงกระบวนในเชิงป้องกันในส่วนของหน้างาน เช่น การตีเส้นควบคุม การหุ้มฉนวนลดเสียง การติดอุปกรณ์ครอบเสียง  
 การติดป้ายบอกระดับเสียง การติดป้ายชี้บ่งพื้นที่ควบคุม รวมถึงการปลูกต้นไม้เพื่อช่วยซับเสียง ตลอดจนการตรวจวัดระดับเสียงมิให ้
 เกินกว่าค่าที่มาตรฐานก�าหนดอย่างสม�่าเสมอตามจุดที่มีปัญหา ส�าหรับรายละเอียดวิธีการด�าเนินงานตรวจวัดค่าเสียงนั้นจะตรวจวัด 
 ภายในบริเวณปฏบิตังิานและชมุชนใกล้เคยีงเป็นประจ�าทกุปีและทกุ 6 เดอืน 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการด้านมลภาวะทางเสียง จึงได้ด�าเนินการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing  
Conservation Program: HCP) เพื่อให้เกิดความปลอดภัย โดยเฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีระดับความดังของเสียงเกินกว่า  
85 เดซเิบลเอ ซึ่งถอืเป็นค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน
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ค่าใช้จ่ายในการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มมิตรผล 
นอกจากนี้ได้ปรบัปรงุ บ�ารงุรกัษา ซ่อมแซมเครื่องจกัรภายในโรงงานที่ใช้ในกระบวนการผลติ ตลอดจนการอบรมพนกังาน และการด�าเนนิ
การจัดระบบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มาตรการบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในทุกด้านเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้งบประมาณใน
การด�าเนนิงาน โดยมรีายละเอยีดค่าใช้จ่ายต่างๆ ดงันี้ 

ประเภทค่าใช้จ่ายในการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ : * ข้อมูลปี 2558 – 2559  หมายถงึ ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี 
          ** ข้อมูลปี 2560  หมายถงึ ระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560
          *** ข้อมูลปี 2561  หมายถงึ ระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561

ป�
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(ล�านบาท)0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

2561***

2560**

2559*

2558*

ค�าใช�จ�ายการฝ�กอบรม 

ค�าบริการระบบบริหารจัดการด�านสิ่งแวดล�อม 

ค�าใบรับรองระบบบริหารจัดการด�านสิ่งแวดล�อมจากภายนอก

ค�าบริการอื่น ๆ

รวม

โครงการป�องกันด�านสิ่งแวดล�อม

16,393,810
5,335,000

41,008,206

4,512,600

12,854,622

14,185,000

14,249,889
12,617,200

13,114,937

18,310,000
15,289,153

11,727,200

20,865,359 

85,276,907 

25,773,528  

15,906,928

620,000

6,070,000

1,450,000

2,833,541

52,770,000

780,000

2,600,000

1,021,000

5,028,441

11,160,000

960,000

3,020,000
990,000

2,522,226
180,380,000

598,745  

5,291,657

2,346,547

7,932,009

75,716,726

หมวดค�าดําเนินการของระบบบําบัดอากาศและนํ้า

หมวดส�งเสริมและพัฒนาด�านสิ่งแวดล�อม

การกําจัดวัสดุที่ไม�ใช�แล�ว

ค�าบําบัดมลภาวะ (อากาศและนํ้า) 

ค�าบํารุงรักษาอุปกรณ�และวัสดุในการปฏิบัติงาน

ค�าวิเคราะห�คุณภาพสิ่งแวดล�อม

130,993,157

2558*

74,496,152

2559*

246,313,516

2560**

239,708,410

2561***

ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน
ด้านสิ่งแวดล้อม
ของกลุ่มมิตรผล 
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การด�าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 

จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ นานาประเทศจึงหันมาให้ความสนใจและตระหนักถึงภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ซึ่งวิธีการลดความ
รุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสามารถท�าได้โดยการร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยส�าคัญทุกภาคส่วน  
ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมในฐานะผู้ผลิต ภาคบริการในฐานะผู้ขับเคลื่อนกิจกรรม รวมถึงภาคประชาชนในฐานะผู้บริโภค  
การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในส่วนของผู้บรโิภคที่เชื่อมโยงกบัภาคการผลติและภาคการบรกิาร ซึ่งการที่จะท�าให้เกดิการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิากาศเป็นเรื่องส�าคญัที่ทกุคนต้องร่วมกนัสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกดิขึ้น โดยได้มกีารด�าเนนิการในกระบวนการการด�าเนนิธรุกจิ 
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ดงันี้  

1. การลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางตรง (ขอบเขตที่ 1) ลดลง 3,525.79 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า โดยมโีครงการที่ส�าคญั
ในการลดความชื้นของชานอ้อยที่น�าไปเป็นเชื้อเพลงิเข้าหม้อไอน�้า ซึ่งช่วยลดปรมิาณการใช้ชานอ้อยลงได้

2. การลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางอ้อม (ขอบเขตที่ 2) ลดลง 927.35 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า โดยมโีครงการที่ส�าคญั
ในการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอด LED และเพิ่มประสิทธิภาพในการต้มน�้าอ้อยและการลดใช้พลังงาน ด้วยการหยุดปั๊มมอเตอร ์
ที่ไม่ได้ใช้งาน เช่น ปั๊มน�้าคอนเดนเซอร์ เป็นต้น

กลุ่มมิตรผลให้ความส�าคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครอบคลุมทุกภาคส่วน จัดให้มีการพัฒนา
กระบวนการผลติให้มปีระสทิธภิาพ เข้าร่วมโครงการส�าหรบัการรบัรองการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกส�าหรบัผลติภณัฑ์ (ฉลากลดคาร์บอน) 
โดยฉลากลดคาร์บอนถอืเป็นหนึ่งในกลไกการตลาดที่มศีกัยภาพสูง เพื่อขบัเคลื่อนผูผ้ลติในภาคอตุสาหกรรมและบรกิารไปสู่ระบบเศรษฐกจิ
คาร์บอนต�่า โดยผลการด�าเนนิงานที่ส�าคญัของรอบปีที่ผ่านมา มดีงันี้

1. ส่งเสริมการสร้างสังคมคาร์บอนต�่า

 กลุม่มติรผลได้ส่งเสรมิการสร้างสงัคมคาร์บอนต�่าด้วยการลงนามซื้อขายคาร์บอนเครดติร่วมกบัภาคส่วนต่างๆ ซึ่งกลุม่มติรผลเป็นผู้ขาย
คาร์บอนเครดติรายใหญ่ของประเทศตามนโยบายสร้างสงัคมคาร์บอนต�่า โดยมปีรมิาณคาร์บอนเครดติที่ได้รบัการรบัรองรวม 489,000 
ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า ซึ่งได้จากการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของโรงไฟฟ้ามติรผล ไบโอเพาเวอร์ จ.สพุรรณบรุ ีและ
มีแผนจะขยายเพิ่มเติม โดยผลการด�าเนินงานโครงการ T-VER ของกลุ่มมิตรผลที่ผ่านมามีผู้ซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อท�ากิจกรรมชดเชย
คาร์บอนและแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมจ�านวน 26 องค์กร มกีารขายคาร์บอนเครดติไปแล้วกว่า 1.9 แสนตนัคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า หรือคิดเป็น 90% ของตลาดคาร์บอนเครดิตประเทศไทยตามมาตรฐาน T-VER ซึ่งเราคาดหวังว่าจะเป็นการกระตุ้นให้ภาค
ประชาสังคมอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน และหากภาคธุรกิจหรือภาคส่วนอื่นๆ ร่วมใจซื้อคาร์บอนเครดิตจะเป็น
แรงจูงใจให้มผีู้พฒันาโครงการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเพิ่มมากขึ้น

คณุอสิระ ว่องกศุลกจิ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บรหิารกลุ่มมติรผล 
ร่วมแสดงความยนิดใีนพธิลีงนามซื้อขายคาร์บอนเครดติกบัองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) 

น�าโดย คณุประเสรฐิสขุ จามรมาน ผู้อ�านวยการ ณ วนัที่ 29 ตลุาคม 2561
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โครงการโรงงานมติรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) (Block 2)  
อ.ด่านช้าง จ.สพุรรณบรุี

โครงการโซลาร์ รูฟทอ็ป บนหลงัคาของโรงเอทานอล อ.ภูเขยีว จ.ชยัภูมิ

2. โครงการโรงงานมิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) (Block 2)

 โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตพลงังานความร้อน (ไอน�้า) และผลติพลงังานไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลงิชวีมวลจากชานอ้อยของโรงงานน�้าตาล 
มิตรผล ซึ่งตั้งอยู่ติดกับโครงการเป็นเชื้อเพลิงหลัก โครงการนี้เป็นการติดตั้งระบบผลิตพลังงานความร้อนใหม่ทั้งระบบประกอบด้วย  
หม้อไอน�้าขนาด 170 ตนั / ชั่วโมง จ�านวน 1 ชดุ และเครื่องก�าเนดิไฟฟ้าขนาด 31.93 เมกะวตัต์ จ�านวน 1 ชดุ ซึ่งโรงไฟฟ้าส่วนนี้เรยีกว่า 
“Block 2” โดยจะใช้ชานอ้อยจากโรงน�้าตาลมติรผลเป็นเชื้อเพลงิหลกัร่วม เชื้อเพลงิชวีมวลเสรมิอื่นๆ ประมาณ 1,400 ตนั / วนั ปัจจบุนั
เชื้อเพลงิเสรมิถูกขนส่งมาจากพื้นที่ใกล้เคยีงไม่เกนิ 200 กโิลเมตร ผลผลติส่วนของพลงังานความร้อนจ�าหน่ายให้โรงงานน�้าตาล ส่วน
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จ�าหน่ายให้โรงงานน�้าตาลมิตรผลและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ปัจจุบันโครงการเดินระบบ
ผลติความร้อนประมาณ 300 วนัต่อปี จากการค�านวณพบว่าโครงการ โรงงานมติรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) – Block 2 สามารถ 
ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการผลติพลงังานความร้อนจากพลงังานหมนุเวยีนโดยใช้เชื้อเพลงิชวีมวล ซึ่งทดแทนการผลติพลงังาน
ความร้อนจากก๊าซธรรมชาต ิ489,000 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่าต่อปี

3. โครงการโซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop) 

 เกิดจากแนวคิดของการใช้พื้นที่ว่างเปล่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้พื้นที่บนหลังคาอาคารเก็บโมลาสภายในโรงเอทานอล 
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ มาติดตั้งแผงผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาด 989 กิโลวัตต์ บนหลังคาอาคารบ่อเก็บโมลาสตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน 
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นท�าให้โรงงานน�้าตาลมิตรภูเขียว สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสามารถผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ 
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคได้มากกว่า 1.3 ล้านหน่วยต่อปี เทยีบเท่ากบัการลดใช้น�้ามนัดบิได้มากกว่า 100 ตนัต่อปี และช่วยลดการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 700 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่าต่อปี
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4. โครงการผลิตแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) 

 กลุ่มมิตรผลได้สร้างประโยชน์จากพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมส�าหรับการท�าการเกษตร ที่ดินเสื่อมสภาพ หรือ Waste Land มาใช้ประโยชน์ใน
การติดตั้งแผงโซลาร์ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทโซลาร์ฟาร์ม เป็นโครงการขนาด 2 เมกะวัตต์ แห่งแรกที่อ�าเภอด่านช้าง จังหวัด
สพุรรณบรุ ีโดยได้เริ่มจ่ายไฟฟ้าตั้งแต่เดอืนมกราคม 2559 โดยโครงการดงักล่าวมสีญัญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
(กฟภ.) เป็นระยะเวลา 25 ปี ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 1,500 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่าต่อปี

5. โครงการมิตรผล โมเดิร์นฟาร์ม

 แนวทางการจัดการตามแบบโมเดิร์นฟาร์มถือเป็นนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการไร่อ้อยตามแบบฉบับของกลุ่มมิตรผล โดยเกิดจาก
การศกึษาวธิกีารผลติการท�าไร่อ้อยในประเทศออสเตรเลยี ซึ่งเป็นประเทศที่สามารถปลูกอ้อยได้ผลผลติต่อไร่สูงที่สดุในโลก จากนั้นน�า
เอาเทคนิคและความรู้ที่ได้มาปรบัใช้กบัประเทศไทยและวถิชีวีติของชาวไร่อ้อยในประเทศไทย  

การผลติแสงอาทติย์แบบตดิตั้งบนพื้นดนิ อ.ด่านช้าง จ.สพุรรณบรุี

การจดัการไร่อ้อยแบบโมเดริ์นฟาร์ม อ.ภูเขยีว จ.ชยัภูม ิ

มติรผล โมเดริ์นฟาร์ม มทีฤษฎ ี4 เสาหลกั โดยมนี�้าเป็นฐานที่ส�าคญั ประกอบด้วยการปลูกพชืบ�ารงุดนิ การลดการไถพรวน การลดการอดั
หน้าดิน และสุดท้ายคือการลดการเผาใบอ้อยโดยใช้รถตัด ที่ส�าคัญเกษตรกรต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท�าไร่อ้อย ทั้งในเรื่องของ
ความรู้ที่ถกูต้องจากวชิาการและแปลงสาธติ รวมถงึการใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่อย่างระบบฟาร์มอจัฉรยิะเพื่อควบคมุการท�างานของเครื่องจกัร
ขนาดใหญ่ ระบบการจดัการน�้าในไร่ ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มผลผลติอ้อย และสร้างวถิกีารท�าการเกษตรที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ที่ได้จากการจดัการไร่อ้อยแบบโมเดริ์นฟาร์ม คอื การเพิ่มความสมบูรณ์ของดนิ ลดต้นทนุการผลติลงกว่า 25% ซึ่งจากเดมิอยู่ที่ 
ไร่ละ 8,000 บาท ลดลงมาอยู่ที่ 5,000-6,000 บาท ทั้งยงัสามารถเพิ่มผลผลติต่อไร่ เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ช่วยลดปัญหาการขาดแคลน
แรงงานในภาคเกษตรกรรม และลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเก็บเกี่ยวอ้อย พบว่าการตัดอ้อยสด 1 ตัน จะลดการ
ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 0.012 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ดังนั้นในปีการผลิต 2560 / 2561 กลุ่มมิตรผลมีปริมาณ 
อ้อยสดจากมิตรผล โมเดิร์นฟาร์ม จ�านวนทั้งสิ้นกว่า 4.2 ล้านตัน จะลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เท่ากับ 50,459.11 
ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า
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หมายเหตุ : - ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางตรง (ขอบเขตที่ 1) ครอบคลมุก๊าซมเีทนจากบ่อเกรอะ การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เชงิชวีภาพจากการใช้ 
   ชานอ้อยเป็นเชื้อเพลงิในการผลติพลงังานไฟฟ้าชวีมวล ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลติน�้าตาลทรายขาว การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
   จากระบบบ�าบดัน�้าเสยี ก๊าซเรอืนกระจกจากการเทกอง การถมที่ หรอืการฝังกลบวสัดทุี่ไม่ใช้แล้วภายในสถานประกอบการ ก๊าซเรอืนกระจกจาก 
   การใช้เชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหมดไป เช่น ก๊าซปิโตรเลียมเหลว เป็นต้น ก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงที่สามารถทดแทนได้ เช่น ก๊าซชีวภาพ  
   เป็นต้น ก๊าซเรอืนกระจกจากการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ และก๊าซเรอืนกระจกจากสารท�าความเยน็
  - ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางอ้อม (ขอบเขตที่ 2) ครอบคลมุก๊าซเรอืนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าและไอน�้าที่ซื้อจากภายนอก 
  - ส�าหรับข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ขอบเขตที่ 1) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (ขอบเขตที่ 2) ที่กลุ่มมิตรผลรายงาน 
   เป็นกจิกรรมที่บรษิทัมอี�านาจในการบรหิาร
  - ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางอ้อมอื่น (ขอบเขตที่ 3) ครอบคลมุก๊าซเรอืนกระจกที่ปล่อยจากการขนส่งวตัถดุบิและผลติภณัฑ์โดยองค์กร       
   ภายนอก และจากการขนส่งพนกังานโดยรถยนต์จากภายนอก
  * ข้อมูลปี 2558 – 2559  หมายถงึ ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี 
  ** ข้อมูลปี 2560  หมายถงึ ระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560
  *** ข้อมูลปี 2561  หมายถงึ ระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561

ปริมาณการปล�อยก�าซเรือนกระจก
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(ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า / พันล�านบาท)

ปริมาณการปล�อยก�าซเรือนกระจกทางตรง 
(ขอบเขตที่ 1)

ปริมาณการปล�อยก�าซเรือนกระจกทางอ�อม 
(ขอบเขตที่ 2)

ปริมาณการปล�อยก�าซเรือนกระจกทางอ�อมอื่น 
(ขอบเขตที่ 3)

รวมปริมาณการปล�อยก�าซเรือนกระจก

การปล�อยก�าซเรือนกระจกต�อรายได�ขององค�กร 

การปล�อยก�าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 
ต�อรายได�ขององค�กร 

การปล�อยก�าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 2 
ต�อรายได�ขององค�กร 

การปล�อยก�าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 3 
ต�อรายได�ขององค�กร 

2558* 2559* 2560** 2561***

4,032,533.40

4,842,995.70

NA NA NA

8,875,529.20 8,447,376.97

8,123,568.44

190,953,193.38 

4,082,914.80
4,364,462.00

3,655,515.10

4,468,053.30

390,333.55

189,510,090.80

1,052,769.03

2558* 2559* 2560** 2561***
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0
5.33

2,587.76

14.37

51.15
62.52

NA NA

66.35 70.92

NA

62.54
75.11

เป้าหมาย ปี 2561 
ลดการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

ขอบเขตท่ี 1 ต่อรายได้องค์กร 
จากปี 2560 

ลดลง
ร้อยละ 5

เป้าหมาย ปี 2561 
ลดการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

ขอบเขตท่ี 2 ต่อรายได้องค์กร 
จากปี 2560 

ลดลง
ร้อยละ 5

หมายเหตุ : - ปี 2561 ธรุกจิน�้าตาลมปีรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (ขอบเขตที่ 1) 158,202,964.8 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า
  - ปี 2561 ธรุกจิน�้าตาลมปีรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (ขอบเขตที่ 2) 146,677.05 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า

99
กลุ่มมิตรผล รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2561

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อมของกลุ่มมิตรผล



กระบวนการและช่องทางการรับข้อร้องเรียน 
กลุ่มมิตรผลได้ก�าหนดช่องทางให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ ให้ข้อเสนอแนะ หรือ ร้องเรียน ผ่านระบบการจัดการข้อร้องเรียนจาก
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยมชี่องทางกระจายไปตามภูมภิาค ดงันี้
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 บริษัท น�้าตาลมิตรผล จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่)
เลขที่ 2 ชั้น 3 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 
โทร. 02-794-1000

โรงงานน�า้ตาลมิตรผล ด่านช้าง 
เลขที่ 109 หมู ่ 10 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง 
จ.สพุรรณบรุ ี72180 
โทร. 035-418-103-7

โรงงานน�า้ตาลสิงห์บุรี
เลขที่ 24/2 หมู่ 2 ต.ไม้ดดั อ.บางระจนั จ.สงิห์บรุ ี16130 
โทร. 036-591-475-6

โรงงานน�า้ตาลมิตรภูเขียว
เลขที่ 99 หมู ่10 ต.โคกสะอาด อ.ภเูขยีว จ.ชยัภูม ิ36110 
โทร. 044-881-111-4

ธุรกิจน�้าตาล

โรงไฟฟ้าด่านช้าง
เลขที่ 109 หมู่ 10 ถ.ชลประทาน สายกระเสยีว-สามชกุ
ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สพุรรณบรุ ี72180 
โทร. 035-418-217

โรงไฟฟ้าสิงห์บุรี
เลขที่ 24/2 หมู่ 2 ต.ไม้ดดั อ.บางระจนั จ.สงิห์บรุ ี16130
โทร. 036-591-475-6 

โรงไฟฟ้าภูเขียว
เลขที่ 99 หมู่ 10 ถ.ชมุแพ-ภูเขยีว ต.โคกสะอาด 
อ.ภูเขยีว จ.ชยัภูม ิ36110
โทร. 044-881-261-2 

โรงไฟฟ้าภูเวียง
365 หมู่ 1 ถ.มะลวิลัย์ ต.หนองเรอื อ.หนองเรอื 
จ.ขอนแก่น 40210
โทร. 043-294-202-4 

โรงไฟฟ้ากาฬสินธุ์ และโรงไฟฟ้ากุฉินารายณ์
เลขที่ 99 หมู่ 1 ถ.บวัขาว-โพนทอง ต.สมสะอาด 
อ.กฉุนิารายณ์ จ.กาฬสนิธุ์ 46110
โทร. 043-134-101-4

โรงไฟฟ้าภูหลวง 
เลขที่ 199 หมู่ 1 ต.โคกขมิ้น อ.วงัสะพงุ จ.เลย 42130
โทร. 042-810-921-3 

ธุรกิจพลังงาน

โรงงานน�้าตาลมิตรภูเวียง
เลขที่ 365 หมู่ 1 ถ.มะลวิลัย์ ต.หนองเรอื อ.หนองเรอื 
จ.ขอนแก่น 40210 
โทร. 043-294-202-4

โรงงานน�้าตาลมิตรกาฬสินธุ์
เลขที่ 99 หมู่ 1 ถ.บวัขาว-โพนทอง ต.สมสะอาด 
อ.กฉุนิารายณ์ จ.กาฬสนิธุ์ 46110
โทร. 043-134-101-4 

โรงงานน�้าตาลมิตรภูหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 1 ถ.มะลวิลัย์ ต.โคกขมิ้น อ.วงัสะพงุ 
จ.เลย 42130
โทร. 042-810-921-3

โรงไฟฟ้าพาเนล พลัส ไบโอ เพาเวอร์ 
เลขที่ 417/14 หมู่ 1 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา 90230 
โทร. 074-291-130-4
คุณอดิศพงษ์  อุไรกุล หวัหน้าแผนกมวลชนสมัพนัธ์  
โทร. 084-862-6431
คุณมัทนา เภอเกลี้ยง เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
โทร. 089-877-6474 

บริษัท เพาเวอร์ พรอสเพค จ�ากัด
เลขที่ 118 หมู่ 1 ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรอื 
จ.พระนครศรอียธุยา 13130
โทร. 035-343-020 

โรงเอทานอลด่านช้าง 
เลขที่ 109 หมู่ 10 ถ.ชลประทาน สายกระเสียว-สามชุก 
ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สพุรรณบรุ ี72180
โทร. 035-466-651-2 

โรงเอทานอลภูเขียว 
เลขที่ 99 หมู่ 10 ถ.ชมุแพ-ภูเขยีว ต.โคกสะอาด อ.ภูเขยีว 
จ.ชยัภูม ิ36110
โทร. 044-881-371-2 

โรงเอทานอลกาฬสินธุ์ และโรงเอทานอลกุฉินารายณ์ 
เลขที่ 99 หมู่ 1 ถ.บวัขาว-โพนทอง ต.สมสะอาด 
อ.กฉุนิารายณ์ จ.กาฬสนิธุ์ 46110
โทร. 043-134-051-4 
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ธุรกิจพลังงาน

โรงงานพาเนล พลัส สมุทรสาคร

เลขที่ 53/5 หมู่ 5 ถ.เศรษฐกจิ 1 ต.นาด ีอ.เมอืง 
จ.สมทุรสาคร 74000
โทร. 034-830-330-3

 โรงงานพาเนล พลัส หาดใหญ่ 

และโรงงานพาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ

เลขที่ 417/14 หมู่ 1 ถ.กาญจนวนชิ ต.พะตง 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
โทร. 074-291-130-4

โรงงานพาเนล เดคอร์

เลขที่ 417/116 หมู่ 1 ถ.กาญจนวนชิ ต.พะตง 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
โทร. 074-291-019-20

โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ สาขาด่านช้าง

เลขที่ 214 หมู่ 4 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สพุรรณบรุ ี72180
โทร. 035-969-912-13

โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ สาขาภูเขียว

เลขที่ 99/2 หมู่ 10 ต.โคกสะอาด อ.ภูเขยีว จ.ชยัภูม ิ36110
โทร. 044-109-765

 บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน�้าตาล จ�ากัด

เลขที่ 399 หมู่ 1 ถ.ชมุแพ-ภูเขยีว ต.โคกสะอาด อ.ภูเขยีว จ.ชยัภูม ิ36110
โทร. 044-881-151, 044-881-189

บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท มิตรผลคลังสินค้า จ�ากัด

เลขที่ 78/2 หมู่ 2 ซ.วดัแค ถ.สขุสวสัดิ์ อ.พระสมทุรเจดยี์ จ.สมทุรปราการ 10290
โทร. 02-861-7888

บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จ�ากัด 

ท่าเรอืแหลมฉบงั (ท่า A4) ต.ทุ่งสขุลา อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี20230
โทร. 033-004-888

ธุรกิจปุ๋ย

ธุรกิจขนส่งและ
คลังสินค้า

ธุรกิจอื่นๆ

วัสดุทดแทนไม้

โรงงานแม่สอดพลังงานสะอาด
เลขที่ 123 หมู่ 6 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทร. 055-518-050
 
โรงงานราชสีมากรีน เอ็นเนอร์ยี
เลขที่ 99 หมู่ 17 ต.ห้วยบง อ.ด่านขนุทด 
จ.นครราชสมีา 30210
โทร. 044-756-392

สายด่วนโรงงานทั้ง 3 แห่ง

คุณอุดม ปัญโญ

ผู้อ�านวยการด้านจดัหาและบรหิาร  
โทร. 081-831-5814
คุณอัมรินทร์ ศรีวัฒนา

ผู้จดัการฝ่ายพฒันาวตัถดุบิอย่างยั่งยนื 
โทร. 081-901-5711
คุณอดิศพงษ์ อุไรกุล

หวัหน้าแผนกมวลชนสมัพนัธ์   
โทร. 084-862-6431
คุณมัทนา เภอเกลี้ยง

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
โทร. 089-877-6474

 โรงงานมิตรผล สเปเชียลตี้ ไบโอเทค จ�ากัด
เลขที่ 99 หมู ่10 ต.โคกสะอาด อ.ภเูขยีว จ.ชยัภมู ิ36110
โทร. 044-881-371-2



ระบบการจัดการข้อร้องเรียนจากผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อม / ด้านสังคม
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ผูรองเรียน

หนวยรับเรื่องรองเรียน

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ

หนวยงานที่เกี่ยวของ 
ทำการตรวจสอบหาขอเท็จจริง 

ระบุสาเหตุ แนวทาง และกรอบเวลา
ในการแกไขขอรองเรียน

หนวยงานที่เกี่ยวของ
ทำการแกไขตามขอเท็จจริง

เสร็จสิ้นตาม
กรอบเวลาที่กำหนด

ไมเสร็จสิ้นตาม
กรอบเวลาที่กำหนด

ทำการแกไข
ตามระยะเวลาที่ขยายออกไป 

โดยมีผูจัดการโรงแรมดูแล
อยางใกลชิดเพื่อให
เสร็จสิ้นทันเวลา
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าน

คณะกรรมการชุมชน 
(คณะกรรมการในการ
ติดตามตรวจสอบ)

นำสรุปขอรองเรียน
สูกระบวนการพิจารณา

ประชุมทบทวนโดยผูจัดการ
โรงงาน เพื่อปองกันการเกิดซ้ำ 

แจงกลับผลการแกไข 
และ / หรือความกาวหนา

ในการแกไข*

อำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการ
1. นำเสนอผลงานและกลยุทธ
   ในการพัฒนาดานมวลชน
 สัมพันธและสิ่งแวดลอม
2.  ติดตามและนำเสนอแนวทาง
 ในการปองกันแกไขปญหา
 ดานสิ่งแวดลอมที่มี
 ผลกระทบตอชุมชน
3.  ติดตาม ประสานงาน
 ประชาสัมพันธ และ
 แกไขปญหาขอรองเรียน
 ของชุมชน
4.  ดำเนินการสำรวจชุมชน
 และสรุปรายงานตอ
 คณะจัดการโรงงาน

สัญลักษณ : 
 การแจงกลับหลังไดรับเรื่องรองเรียน
 การแจงกลับผลการแกไขตอผูรองเรียน
 การแกไขซ้ำ

ชองทางการรองเรียน
1. ตูรับขอคิดเห็นหรือ
 ทางจดหมาย
2. หนังสือแจงรายงาน
 การรองเรียนจาก
 หนวยงานราชการ
 ที่รับเรื่องรองเรียน
 จากประชาชน
3. ทางวาจาและทาง
 โทรศัพทจากผูรองเรียน
4. จากการแจงผานผูนำ
 ชุมชนหรือพนักงาน
 ที่รับฟงมา
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หมายเหตุ : * 
(1) แจ้งสาเหตแุนวทางและก�าหนดเวลาในการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสรจ็ภายใน 24 ชั่วโมง
(2) แจ้งให้ทราบถงึความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาเป็นระยะทกุ 7 วนั ในกรณทีี่ต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาจนกว่าจะแก้ไขปัญหาข้อร้องเรยีนเสรจ็
(3) แจ้งให้ทราบถงึผลการแก้ไขตามกรอบเวลาที่ก�าหนดให้กบัผู้ร้องเรยีนรบัทราบ และจดัให้มกีารตรวจเยี่ยมผลการแก้ไขข้อร้องเรยีนร่วมกนั
(4) ในกรณีแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนไม่เสร็จภายในกรอบเวลาที่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน พร้อมเหตุผลที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาตาม 
 กรอบเวลาดงักล่าว โดยการเข้าพบผู้ร้องเรยีน และเชญิมาตรวจเยี่ยมความคบืหน้าของการแก้ไขปัญหาก่อนแจ้งก�าหนดการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสรจ็ 
 อกีครั้ง และท�าการแจ้งแก้ไขปัญหาให้แล้วเสรจ็ โดยจะแจ้งความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาให้ทราบทกุ 7 วนั เช่นเดมิจนกว่าจะแก้ไขแล้วเสรจ็

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

(1) พิจารณาส�ารวจความต้องการของประชาชน สร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนกับโครงการ และประสาน 
 ความร่วมมอืกบัหน่วยงานอื่นหรอืผู้ที่เกี่ยวข้อง
(2) ตรวจเยี่ยมโครงการ รบัรูก้ระบวนการตรวจวดัคณุภาพสิ่งแวดล้อมและผลการวดัคณุภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการ 
 ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงความโปร่งใสในการบรหิารจดัการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ
(3) รับเรื่องร้องเรยีนและประสานงานในการจดัการเรื่องร้องเรยีน
(4)  ร่วมปรกึษาหารอืและก�าหนดแนวทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสขุภาพร่วมกนั
(5) ตรวจสอบและพจิารณาค่าชดเชยความเสยีหายจากกจิกรรมของโครงการที่ชมุชนได้รบัทั้งต่อสภาพทรพัยากรธรรมชาติ 
 และสิ่งแวดล้อมของชมุชน พชืผลทางการเกษตร สตัว์เลี้ยง สขุภาพอนามยัของชมุชนที่ได้รบัผลกระทบจากโรงงานจรงิ
(6) ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยตุกิรณมีขี้อพพิาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโรงงานและชมุชน
(7) พิจารณาข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนจากชุมชน ผู้แทนภาคประชาชน และผู้แทนภาคราชการท้องถิ่นที่มีผลกระทบ 
 ด้านสิ่งแวดล้อมและสขุภาพจากกจิกรรมของโรงงาน
(8) ก�าหนดมาตรการและสร้างเครอืข่ายในการตดิตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวงัปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 และสขุภาพอย่างมปีระสทิธภิาพ
(9) ส่งเสรมิความเข้าใจอนัดรีะหว่างชมุชนกบัโรงงาน และประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานอื่นหรอืผู้ที่เกี่ยวข้อง

กลุม่มติรผลได้มกีารน�าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุต์ใช้ร่วมกบัระบบการจดัการข้อร้องเรยีนจากผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อมและ
ด้านสังคม เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ รวมถึงน�ามาปรับปรุงระบบงานให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น 
โดยในปี 2558 – 2561 ไม่มีจ�านวนเหตุการณ์ทั้งหมดที่ถูกปรับจากการฝ่าฝืนกฎหมาย ไม่มีค่าปรับที่ถูกปรับจากการฝ่าฝืนกฎหมาย ไม่มี
จ�านวนเหตกุารณ์ที่ได้รบัการลงโทษที่ไม่เป็นตวัเงนิ และไม่มจี�านวนเหตกุารณ์ที่เข้าสู่กระบวนการระงบัข้อพพิาท
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การพัฒนาคู่ค้า 
“เติบโตเคียงข้าง สร้างความยั่งยืน”

การดำาเนินงาน
ด้านคู่ค้า

การพัฒนา
ชาวไร่อ้อย

เพื่อความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561 กลุ่มมิตรผล
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“การดูแลเกษตรกรชาวไร่รายย่อยอย่างทั่วถึงเพื่อให้เกิดการพัฒนาเติบโตไปพร้อมกับองค์กร	ทั้งด้าน
ประสิทธิผลทางการผลิต	ผลตอบแทน	และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่	นับเป็นความท้าทายที่ธุรกิจ
อตุสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลล้วนต้องเผชญิ	อย่างไรกต็ามกลุม่มติรผลได้แสดงให้เหน็ถงึความเป็นเลศิ
ด้านการเป็นผูน้�าในการพฒันาทกัษะและส่งเสรมิการท�างานของเกษตรกรชาวไร่รายย่อยอย่างต่อเนื่อง	
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมกับชาวไร่	การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการเกษตร	การสนับสนุน
ด้านการเงนิ	ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อความยั่งยนืของทั้งชาวไร่และองค์กรเองในระยะยาว	ดังปรชัญา
ของบริษัท	‘ร่วมอยู่	ร่วมเจริญ’	ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่น้อยไปกว่าการพัฒนา
ธุรกิจของตน	ด้วยความแน่วแน่ในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มมิตรผลนี้เอง	จึงเป็นเรื่องที่ 
ไม่น่าแปลกใจที่กลุ่มมิตรผลจะได้รับการรับรองจากมาตรฐานของ	Bonsucro	และยังท�าได้ดีเหนือกว่า
ระดบัมาตรฐานของความยั่งยนืในการผลติอ้อยและน�้าตาลโดยทั่วไป”

Mr. Rick Lyu
Regional Director, Asia Pacific, Bonsucro

กลุ ่มมิตรผลให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคู ่ค ้า เพราะเป็น 
ผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญในห่วงโซ่มูลค่า โดยเป็นต้นน�้าของการ
ด�าเนินธุรกิจ เรามุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของความ
เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม โดยหลีกเลี่ยงสถานการณ์หรือ
การกระท�าใดๆ ที่อาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และ
ปฏบิตัติามพนัธสญัญา รวมถงึข้อตกลงที่มต่ีอกนัเพื่อความสมัพนัธ์
ที่ดีทางธุรกิจ ตามแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนา 
คู่ค้าอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้บริโภค 
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความตั้งใจดังกล่าวบรรลุ 
ตามปณธิานที่ตั้งไว้อย่างมปีระสทิธผิล 

กลุ่มมติรผลมนีโยบายด้านการจดัซื้อส�าคญั ได้แก่ นโยบายจดัซื้อ
ของกลุ่มมิตรผล และนโยบายจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ส�าหรบัการด�าเนนิการในปีนี้ได้จดัท�า “จรรยาบรรณ คูค้่ามติรผล” 
ขึ้น เพื่อสนับสนุนและเป็นแนวทางผลักดันให้คู่ค้ามีแนวปฏิบัต ิ
ที่สอดคล้องกบัทศิทางและวฒันธรรมของมติรผล โดยมุง่หวงัความ
ร่วมมือจากคู่ค้าในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม การเคารพ
สิทธิมนุษยชน การดูแลอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของ
ลกูจ้าง รวมถงึการให้ความส�าคญัต่อการบรหิารจดัการสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

นอกจากนั้นกลุ่มมิตรผลได้มีการพัฒนาคู่ค้าที่ส�าคัญ คือ กลุ่ม
เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยการอบรมให้ความรู ้กับเกษตรกร 
ชาวไร่อ้อย น�ามาตรฐานการผลติอ้อยและน�้าตาลเพื่อความยั่งยนื  
บองซูโคร (Bonsucro) รวมทั้งการพัฒนาชาวสวนยางพาราให้มี
ความรูใ้นการผลติ และน�ามาตรฐานการรบัรองการจดัการสวนป่า 
(Forest Stewardship Council หรอื FSC) นอกจากนี้ยงัมกีารพฒันา
คู่ค้าด้วยการน�าเทคโนโลยมีาใช้ในกระบวนการผลติ การขนส่งให้
มปีระสทิธภิาพ เพื่อบูรณาการการจดัการห่วงโซ่มูลค่าอย่างยั่งยนื   
ส�าหรับด้านการตรวจสอบและการประเมินคู่ค้ามีด�าเนินการเป็น
ประจ�าอย่างต่อเนื่องทกุปี เพื่อดูผลการด�าเนนิงานของคู่ค้า มกีาร
ประเมนิผลและให้เกรดคูค้่าเพื่อจดัอนัดบัในรายชื่อคูค้่าที่ผ่านการ
รบัรอง (Approved Vendor List หรอื AVL) ผ่านระบบจดัซื้อจดัจ้าง
ของกลุม่มติรผล (Mitr Phol Procurement System (MPS-on web))  
ซึ่งจะมเีกณฑ์การประเมนิหลายมติ ิและมนี�้าหนกัของแต่ละเกณฑ์
แตกต่าง เช่น คุณภาพสินค้าและการให้บริการ การจัดส่งและ 
การส่งมอบสินค้า มาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานด้าน 
สิ่งแวดล้อม มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น มีการ 
เข้าตรวจประเมินในสถานประกอบการของคู่ค้า (Supplier Audit)  
ที่ผลิตสินค้าที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของอาหาร (Food 
Contact) เช่น บรรจุภัณฑ์ และสารเคมีในกระบวนการผลิต 
นอกจากนี้ยังมีการสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าด้วยการจัดสัมมนา
คู่ค้าประจ�าปี มีการนัดประชุมหารือกับคู่ค้าที่มีศักยภาพเพื่อ 
จัดท�าสัญญารายปีกับกลุ่มมิตรผล ส�าหรับการด�าเนินงานของ 
กลุม่มติรผลที่มต่ีอคู่ค้า เราเชื่อว่าจะช่วยให้คู่ค้าเกดิการพฒันาและ
เตบิโตเคยีงข้างร่วมสร้างความยั่งยนืไปด้วยกนั 
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การด�าเนินงานด้านคู่ค้า 

เพื่อการบรหิารจดัการด้านคู่ค้าที่ด ีกลุ่มมติรผลได้จ�าแนกคู่ค้าออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ คู่ค้าส่วนกลาง และคู่ค้าวตัถดุบิ 
โดยมรีายละเอยีด ดงันี้

คือ คู่ค้ากลุ่มสินค้าทั่วไปที่หาซื้อได้ง่าย มีผู้ขายหลายราย 
ปรมิาณยอดการสั่งซื้อน้อย มกีารจดัท�าสญัญารายปี หรอื
บรหิารจดัการโดยให้ผู้ซื้อสั่งซื้อผ่านระบบ MPS (E-Catalog) 
เพื่อด�าเนนิการจดัซื้อแบบอตัโนมตั ิส�าหรบัสนิค้ากลุม่ที่ไม่เกดิ
ผลกระทบมากนกั เช่น อปุกรณ์ช่าง, สนิค้ากลุม่ 
สิ้นเปลอืง (Consume), อปุกรณ์ส�านกังาน 
เป็นต้น

คอื คูค้่ากลุม่สนิค้า
ที่มีผู ้ขายน้อยราย 
(1-3 ราย) เนื่องจาก 
ต้องผลิตสินค้าตาม
คุณสมบัติพิเศษที่กลุ ่ม
มิตรผลก�าหนดไว้เท่านั้น 
ดั งนั้นผู ้ ขายจ� า เป ็นต ้องมี
เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าตามที่
กลุ่มมติรผลต้องการ ปรมิาณยอดการสั่งซื้อ
สงูมากกว่า 5 ล้านบาทต่อปี ในที่นี้เน้นสนิค้าที่เป็นปัจจยั
เพื่อการผลิตที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของอาหาร 
(Food Contact) เช่น สารเคมีในกระบวนการผลิต และ 
บรรจภุณัฑ์  

คอื คู่ค้ากลุ่มสนิค้าทั่วไป มผีู้ขายหลายราย มปีรมิาณยอด
การสั่งซื้อสูง จึงมีการกระตุ้นการแข่งขันด้านราคาและ
คณุภาพจากผู้ขาย ดงันั้นเจ้าหน้าที่จดัซื้อจ�าเป็นต้องศกึษา
เรื่องของตลาดและเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย 

อยู ่ เ สมอ รวมถึ งการมองหาโอกาสใน 
การปรับเปลี่ยนแหล่งซื้อหรือผู ้ขาย 

รายอื่นๆ ที่ดีกว่าเดิม เพราะการ 
ลดต้นทนุของผูซ้ื้อจากสนิค้า

กลุม่นี้จะช่วยสร้างผลก�าไร
ที่สูงขึ้นได้ เช่น น�้ามัน

ดีเซล-สารหล่อลื่น, 
งานบริการ งาน 
ซ่อม และงานล้าง
เครื่องจกัร

คอื คูค้่ากลุม่สนิค้า
ที่มีผู ้ขายน้อยราย 

หากขาดจะท�าให้เกดิ
ปัญหาในขั้นตอนการ

ท�างานจนต้องรอ อาจ
เ รี ยกว ่ า  เป ็ นคอขวด 

 (Bottleneck) สนิค้ากลุ่มนี้จะมี
ค ว า ม เ สี่ ย ง ใ น ก า ร ท� า ใ ห ้ เ กิ ด 

ผลกระทบมาก แม้ว่าปรมิาณยอดการสั่งซื้อจะ
ไม่สูงมาก ส�าหรับสินค้ากลุ่มที่จะเกิดปัญหาเมื่อขาด เช่น 
อะไหล่ / Spare Parts ของเครื่องจักรที่จ�าเป็น ต้องใช้กับ
เครื่องจกัรรุ่นนี้เท่านั้น ไม่สามารถใช้รุ่นอื่นทดแทนกนัได้

1.
1 
คู�ค
�าสิ
นค
�าก
ลุ�ม
ที่ไ
ม�เกิ

ดผ
ลกร

ะทบ
มากนั

ก

(R
ou

tin
e 

or
 N

on

-criti
cal Supplies

หร
�อ 

Lo
w

 V
alu

e - L
ow Risk)

1.2 คู�ค�าสินค�ากลุ�มท่ีควรสนใจและปรับปรุง 
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1 .4 คู�ค�าสินค�ากลุ�มที่ต�องระวังและเฝ�าติดตาม

 (C
ritical Supplies หร�อ

 H
igh Value - High Risk) 

คู่ค้าส่วนกลาง
ได้แก่ คู่ค้าที่เป็นผู้สนบัสนนุจดัหาสนิค้า 

บรกิาร หรอืจ้างเหมาทั้งใน
และต่างประเทศ 

โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
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ทั้งนี้การพจิารณาคูค้่ารายใหม่ทั้งหมดของกลุม่มติรผลจะมกีารใช้เกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสงัคมเข้าร่วมในการพจิารณา โดยคู่ค้าต้อง
ให้ความส�าคญัและปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อบงัคบั นโยบายและแนวปฏบิตัใินด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิ่งแวดล้อม
อย่างเคร่งครัด ต้องด�าเนินงานด้วยความใส่ใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด และต้อง 
ส่งผลกระทบต่อชมุชนและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สดุ ต้องแยกแยะและควบคมุของเสยี ของเสยีอนัตราย รวมถงึเฝ้าระวงัควบคมุมลพษิที่เกดิจาก
กระบวนการด�าเนนิงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก ด้านสงัคมคู่ค้าควรด�าเนนิธรุกจิโดยใส่ใจถงึผลกระทบต่อชมุชน
และสังคมจากการด�าเนินงานของตน เคารพในวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น รวมถึงให้ความร่วมมือต่อชุมชน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
พฒันาชมุชนและสงัคมตามโอกาสและความเหมาะสม (308-1)(414-1)

2561***2560**2559*2558*หน่วยประเภทคู่ค้า (ราย)

คู่ค้าส่วนกลางที่ขึ้นทะเบยีนใหม่ ราย 150 372 449 543

คู่ค้าส่วนกลางท้องถิ่นที่ขึ้นทะเบยีนใหม่ ราย 75 191 270 237

ร้อยละของคู่ค้าส่วนกลางท้องถิ่นที่ขึ้นทะเบยีนใหม่ ร้อยละ 50.00 51.34 60.13 43.65

ร้อยละของมูลค่าการซื้อสนิค้าจากคู่ค้าส่วนกลางท้องถิ่น ร้อยละ 83.10 70.31 81.35 24.85

หมายเหต ุ: *ข้อมูลปี 2558 - 2559 หมายถงึ ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี
 **ข้อมูลปี 2560 หมายถงึ ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560 
 ***ข้อมูลปี 2561 หมายถงึ ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561

และในปี 2561 มรีายละเอยีดของคู่ค้ามติรผล ดงันี้ (204-1)

โดยเราได้มกีารบรหิารจดัการคู่ค้าสนิค้ากลุ่มที่ต้องระวงัและเฝ้าตดิตาม ซึ่งเป็นคู่ค้าที่ผลติสนิค้าพเิศษที่มผีลต่อธรุกจิหรอืกระบวนการผลติ
โดยตรง ดังนั้นหากมีการสั่งซื้อสินค้ากลุ่มนี้กับผู้ขายรายใหม่ ก่อนขึ้นทะเบียนผู้ขาย เจ้าหน้าที่จัดซื้อต้องแจ้งรายชื่อผู้ขายรายใหม่กับทีม
บรหิารคู่ค้า จากนั้นทมีบรหิารคู่ค้าจะพจิารณา ซึ่งอาจประเมนิผู้ขายโดยการตรวจเยี่ยม (Site Visit) ร่วมกบัจดัซื้อ หรอืท�าแบบสอบถามเพื่อ
ประเมนิคูค้่า ในกรณทีี่ผูข้ายมรีะบบมาตรฐานรบัรองด้านคณุภาพครบถ้วนตามเกณฑ์การยอมรบัของฝ่ายประกนัคณุภาพอนโุลมให้ใช้ส�าเนา
ระบบ ISO9001, ISO14001, ISO22000, FSSC22000, OHSAS18001, GMP, HALAL, HACCP ได้ หากผู้ขายรายใหม่นี้ผ่านเกณฑ์ยอมรบัแล้ว 
จึงด�าเนินการขึ้นทะเบียนผู้ขายและออกใบสั่งซื้อต่อไป และทุกครั้งที่มีการส่งมอบสินค้าที่โรงงาน แผนกควบคุมคุณภาพจะต้องด�าเนินการ
สุ่มตรวจทกุลอ็ตของสนิค้าที่ส่งมอบแต่ละเที่ยว โดยบนัทกึและอนมุตัผิลการตรวจรบัโดยระบบ MPS

นอกจากนี้ฝ่ายจดัซื้อและทมีบรหิารคู่ค้าจะมกีารประเมนิผลการด�าเนนิงานและการประเมนิความเสี่ยงคูค้่ากลุม่นี้อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทกุปี 
ด้วยเกณฑ์การประเมินคู่ค้า ซึ่งครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการตรวจเยี่ยมที่บริษัท หรือการส่งแบบสอบถาม 
เพื่อประเมนิคูค้่าร่วมกนั จากนั้นระบบงานจดัซื้อจะตดัเกรดผูข้ายประจ�าปีและจดัท�าบญัชผีูข้ายที่ยอมรบัเพื่อลดความเสี่ยงในการสั่งซื้อสนิค้า
ที่จะเกดิอนัตรายในผลติภณัฑ์สดุท้ายจากผู้ขายได้อย่างมปีระสทิธภิาพ อกีทั้งกลุ่มมติรผลยงัได้มกีารจดัเตรยีมการประเมนิความเสี่ยงคู่ค้า
ด้านวตัถดุบิในอนาคตต่อไป 

การบริหารจัดการคู่ค้าสินค้ากลุ่มที่ต้องระวังและเฝ้าติดตาม (Critical Suppliers)
กลุ่มมิตรผลได้ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการคู่ค้า เพื่อช่วยลดความเสี่ยง สร้างความมั่นคงให้กับการด�าเนินงานขององค์กร และ
พฒันาการด�าเนนิงานด้านคู่ค้าให้ดยีิ่งขึ้น โดยมคีู่ค้าหลกัที่ส�าคญัตามเกณฑ์ ดงันี้

1
เป็นคู่ค้าที่ส่งมอบสนิค้าพเิศษ ต้องผลติสนิค้าตามคณุสมบตัพิเิศษที่มติรผลก�าหนดไว้เท่านั้น ในที่นี้เน้นสนิค้า
ที่เป็นปัจจยัเพื่อการผลติที่มผีลกระทบต่อความปลอดภยัของอาหาร (Food Contact) 
เช่น สารเคมใีนกระบวนการผลติและบรรจภุณัฑ์

เป็นผู้ขายน้อยรายที่มคีวามเชี่ยวชาญ ผู้ขายจ�าเป็นต้องมเีทคโนโลยใีนการผลติสนิค้าตามที่กลุ่มมติรผลต้องการ

เป็นผู้ขายที่กลุ่มมติรผลมยีอดสั่งซื้อสูงมากกว่า 5 ล้านบาทต่อปี  

เป็นคู่ค้าวตัถดุบิรายใหญ่ ได้แก่ เกษตรกรชาวไร่รายใหญ่

2

3

4
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คู่คำ้ของกลุ่มมิตรผล
ทั้งในและตำ่งประเทศ

(คู่ค้าส่วนกลางและคู่ค้าวัตถุดิบ)

คู่ค้ำท้องถิ่น
ในประเทศ

40,366 37,743

โดยกลุ่มมิตรผลนั้นมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตคู่ขนานไปกับธุรกิจของกลุ่มมิตรผลตามปรัชญาขององค์กร  
ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ จึงให้ความส�าคัญในการสนับสนุนคู่ค้าท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยอันเป็นประเทศที่กลุ่มมิตรผลด�าเนินธุรกิจหลักและ 
ในต่างประเทศ ซึ่งคูค้่าของกลุม่มติรผลทั้งในและต่างประเทศ (คูค้่าส่วนกลางและคู่ค้าวตัถดุบิ) นั้นมจี�านวนทั้งสิ้น 40,366 ราย เป็นคูค้่าท้องถิ่น
ในประเทศไทย 37,743 ราย คดิเป็นร้อยละ 93.50 ของคูค้่าทั้งหมด ซึ่งนบัเป็นมลูค่าการซื้อสนิค้าจากคูค้่าท้องถิ่นประมาณ 27,908.18 ล้านบาท

93.50%100%
คู่ค้ำท้องถิ่น
ในประเทศ

คู่คำ้ของ
กลุ่มมิตรผล

จ�านวนเกษตรกรชาวไร่อ้อยแยกรายโรงงานของกลุ่มมิตรผล (ราย)

โรงงานนำ้าตาล
มิตรผล
ด่านช้าง

โรงงานนำ้าตาล
สิงห์บุรี

โรงงานนำ้าตาล
มิตรภูเขียว

โรงงานนำ้าตาล
มิตรภูเวียง

โรงงานนำ้าตาล
มิตรกาฬสินธุ์

โรงงานนำ้าตาล
มิตรภูหลวง

รวม

2,020

630

493

3,534

251

51

3,960

1,512

352

3,562

1,357

346

11,392

1,253

166

3,789

874

124

28,257

5,877

1,532

รายเล็ก

รายกลาง

รายใหญ่

รวม

ประเภทเกษตรกร
ชาวไร่อ้อย 

ซึ่งกลุ่มมิตรผลได้ให้ความส�าคัญกับเกษตรกรทุกรายอย่างเท่าเทียม โดยจะท�าการรับซื้ออ้อยจากเกษตรกรชาวไร่อ้อยทุกกลุ่ม เพื่อให้เกิด
การกระจายมูลค่าโดยตรงในระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างสูงสุด ซึ่งมีการรับซื้อจากเกษตรกรชาวไร่อ้อยแยกตามขนาดพื้นที่ที่เกษตรกร 
ชาวไร่อ้อยถอืครอง ดงันี้

3,143 5,824 5,265 12,811 4,787 35,6663,836
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1. เพื่อลดปัญหาการผลติแก่เกษตรกร
ชาวไร่อ้อยที่ขาดความรู้ ขาดการ
บรหิารจดัการและเครื่องมอือปุกรณ์

 ที่เหมาะสม ด้วยการส่งเสรมิเทคโนโลยี
เพิ่มผลผลติอ้อยเฉพาะด้าน

2. สร้างเครือข่ายเพื่อมอี�านาจการต่อรอง
ต่อผู้ค้าวตัถดุบิและปัจจยัการผลติ 
ด้านการเกษตร เพื่อให้ได้ประโยชน์

 ในการซื้อวตัถดุบิและปัจจยัการผลติ
ด้านการเกษตรที่มคีณุภาพและ

 ราคาถูกลง ซึ่งส่งผลประโยชน์ให้แก่
เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้เป็นอย่างดี

1. เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน�้า และ
ขาดประสทิธภิาพในการใช้น�้า ด้วย
การสร้างการบรหิารจดัการระบบ
ชลประทานและการใช้น�้าในไร่อ้อย
อย่างมปีระสทิธภิาพ

2. ลดความเสี่ยงเนื่องจากฝนแล้ง

ระยะที่ 1 
การส่งเสรมิเทคโนโลยเีพิ่มผลผลติอ้อย 
ด้วยระบบการจดัการสญัญาชาวไร่
ที่เป็นธรรม (Fair Contract Farming) 

ของกลุ่มมติรผล

ระยะที่ 2
การบรหิารจดัการระบบชลประทาน

และการใช้น�้าในไร่อ้อย

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

รายละเอียด
ด�าเนนิการจดัท�าระบบการจดัการสญัญาชาวไร่ที่เป็นธรรม
ของกลุ่มมติรผล

ผลการด�าเนินงาน 
ในปี 2561 กลุ่มมติรผลมเีกษตรกรชาวไร่อ้อยคู่สญัญา
จ�านวนกว่า 35,000 ราย ร่วมพฒันาประสทิธภิาพการผลติ 
การรบัซื้อผลผลติที่แน่นอน รวมถงึการส่งเสรมิและ
สนบัสนนุที่ส�าคญัอื่นๆ ซึ่งมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้
 การสนบัสนนุ “เงนิส่งเสรมิ” (Sources of Funds)
 การจดัหาปัจจยัการผลติ (Materials Support)
 การพฒันาทกัษะ ความรู้ (Knowledge) และ  

 ประสบการณ์ (Skills)
 การรบัซื้อผลผลติของเกษตรกรชาวไร่อ้อย

รายละเอียด
การจดัท�าโครงการจดัสร้างและส่งเสรมิระบบชลประทาน
ในพื้นที่ปลูกอ้อยด้วยความร่วมมอืกบัอนกุรรมการอ้อย
ระดบัท้องถิ่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ส�านกังานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย 
เพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้มแีหล่งน�้าในการท�า
การเกษตรตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา

ผลการด�าเนินงาน 
1. ปี 2561 สามารถด�าเนนิการครอบคลมุพื้นที่ 2,146,650 ไร่ เทยีบกบัพื้นที่ส่งเสรมิพฒันาเป็นพื้นที่

ชลประทาน 818,820 ไร่ ซึ่งคดิเป็นร้อยละ 38 ของพื้นที่ส่งเสรมิพฒันาเป็นพื้นที่ชลประทาน 
2. สนบัสนนุองค์ความรู้ เงนิทนุ และเป็นที่ปรกึษาในการจดัตั้งกลุ่มผู้ใช้น�้าเพื่อให้ชมุชนมแีหล่งน�้า

เพาะปลูกที่เพยีงพอและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
3. ส่งเสริมและให้ความรู้กบัชมุชนเกษตรกรในประเดน็ส�าคญั ดงันี้
 - จดัให้มแีหล่งน�้าเพื่อการเพาะปลกู เช่น การสร้างสระพกัน�้า การขดุเจาะบ่อบาดาล การต่อยอด 

 โครงการชลประทานของภาครฐัฯ เช่น สนบัสนนุสถานสีูบน�้า การต่อท่อเข้าสู่พื้นที่เกษตร  
 เป็นต้น 

 - วิธกีารให้น�้าอย่างมปีระสทิธภิาพ ได้แก่ การส่งเสรมิใช้น�้าหยด น�้าพุ่ง และมกีารลงทนุ
  ระบบการให้น�้าอตัโนมตั ิ(Center Pivot Irrigation) เพื่อใช้ในกจิการของไร่บรษิทั 
  และเป็นแหล่งให้ชาวไร่ศกึษาดูงานเทคโนโลยกีารให้น�้าในไร่อ้อย เป็นต้น 
4. สรรหาแหล่งน�้าที่ใช้ในการเพาะปลูก การหมนุเวยีนน�้าของต้นอ้อย หรอืระบบการผลติของ

โรงงาน เพื่อกลบัมาเป็นน�้าที่ใช้ในการเพาะปลูกต่อไป
5. จากการพฒันาระบบชลประทานแบบให้น�้าแบบตามความต้องการของอ้อย (Full Coverage 

Irrigation) ท�าให้ผลผลติของเกษตรกรที่ร่วมโครงการเพิ่มขึ้นจากเดมิ 10 ตนัต่อไร่เป็น 16 ตนั
 ต่อไร่ คิดเป็นการเพิ่มผลผลติเฉลี่ย 6 ตนัต่อไร่ หรอืเทยีบเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 ซึ่งปี 2561 
 กลุ่มมติรผลได้สนบัสนนุงบประมาณในการส่งเสรมิการปลูกอ้อยทั้งสิ้น 6,000 ล้านบาท

การพัฒนาชาวไร่อ้อย เพื่อความยั่งยืน
จากความส�าคัญของเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เป็นต้นทางของการด�าเนินธุรกิจ ผนวกรวมกับแนวคิดของกลุ่มมิตรผล “ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ”  
อนัเป็นปรชัญาองค์กรและมาตรฐานการผลติอ้อยและน�้าตาลอย่างยั่งยนื หรอื บองซโูคร (Bonsucro) กลุม่มติรผลจงึให้ความส�าคญักบัเกษตรกร
ชาวไร่อ้อยและชุมชน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตให้มากที่สุด เพื่อยกระดับ 
ความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพิ่มผลผลิตด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพการผลิตที่สูงขึ้น ขณะเดียวกันสามารถควบคุมต้นทุน
การผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลสู่เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีรายได้ที่สูงขึ้น และมีความสามารถจัดการบริหารของไร่ได้ดียิ่งขึ้น โดย 
กลุ่มมติรผลมรีูปแบบการด�าเนนิงานเพื่อพฒันาเกษตรกรชาวไร่อ้อย ดงันี้

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561 กลุ่มมิตรผล
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เพื่อยกระดบัพฒันาคณุภาพชวีติ
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดขีึ้นของชมุชน
เกษตรกรชาวไร่อ้อย 

1. เพื่อพฒันาเกษตรกรชาวไร่
 ด้านการบรกิารจดัการไร่อ้อย
 แบบสมยัใหม่ เพื่อสร้างประสทิธภิาพ

การผลติและผลผลติสูงสดุของการ
 ท�าไร่อ้อย
2. เพื่อพฒันาให้เกษตรกรมชีวีติ
 ความเป็นอยู่อย่างยั่งยนื 
 ด้วยการท�าเกษตรแบบผสมผสาน

ควบคู่กบัการท�าไร่อ้อย

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

รายละเอียด
ด�าเนนิโครงการร่วมกบัคณะกรรมการต�าบลมติรผล
ร่วมพฒันาชาวไร่อ้อยขนาดเลก็และชมุชนในพื้นที่เป้าหมาย 

รายละเอียด
1. ด�าเนนิการจดัการพฒันาองค์ความรู้และทกัษะ
 ให้เกษตรกรแบบ Mitr Phol ModernFarm รวมถึงการ

สร้างผู้เชี่ยวชาญ (Iron Man) ซึ่งเป็นการพฒันาบคุลากร
ของกลุ่มมติรผลให้มคีวามรู้ ความช�านาญเกี่ยวกบั

 มติรผลโมเดริ์นฟาร์ม (Mitr Phol ModernFarm) 
 เพื่อถ่ายทอด และเป็นพี่เลี้ยงให้กบัชาวไร่อ้อย
 ที่ตนเองรบัผดิชอบอยู่ให้สามารถท�าไร่อ้อย
 ได้อย่างมีประสทิธภิาพ
2. ด�าเนนิการจดัท�าโครงการปลูกเพ(ร)าะสขุ 
 โดยน้อมน�าแนวคดิการท�าเกษตรทฤษฎใีหม่
 มาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกร
 เพื่อให้ลดรายจ่ายรายวนัในครวัเรอืน 
 และเมื่อผลติมากขึ้นน�ามาแลกเปลี่ยน
 สร้างความสมัพนัธ์ที่ดใีนชมุชน และขายผลติผล
 ในตลาดชมุชนเพื่อสร้างชมุชนให้เข้มแขง็และยั่งยนื
 มคีวามอยู่ดกีนิดี

ผลการด�าเนินงาน 
1. พฒันาองค์ความรู้ในการออกแบบผงัแปลง (Farm Design) แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย 
 โดยเน้นการจดัสรรพื้นที่ของเกษตรให้เกดิประสทิธภิาพ ดงันี้
 - พื้นที่ปลูกพชืหลกัร้อยละ 75
 - ถนนหลกั ถนนรอง จดุร่วมอ้อย ถนนล�าเลยีงหลกั / รอง ร้อยละ 8
 - สระเกบ็กกัน�้าร้อยละ 5
 - พื้นที่เกษตรกรรมรอง (พชืรอง / ไม้ผล / พชืผกั / เลี้ยงสตัว์) ร้อยละ 12  
2. อบรมให้ความรู้เกษตรกรคู่สญัญาในการจดัการไร่อ้อย โดยเจ้าหน้าที่ของกลุ่มมติรผล 
 จะเข้าไปให้ค�าแนะน�า รวมทั้งตั้งจดุประสานงานในพื้นที่เพื่ออ�านวยความสะดวก
 บรกิารเกษตรกรในพื้นที่รวม 128 จดุ และมพีนกังานด้านส่งเสรมิชาวไร่รวมจ�านวน 600 ราย
3. จดัท�าโครงการพนกังานผู้เชี่ยวชาญ (Iron Man) โดยปัจจบุนักลุม่มติรผล
 มพีนกังานที่เป็น Iron Man 512 คน มเีป้าหมายในการสร้างผู้เชี่ยวชาญ Iron Man 
 ให้ได้อย่างน้อย 500 คน ภายในปี 2562 
4. จดักจิกรรมศกึษาดูงานผู้ประสบผลส�าเรจ็ทั้งในประเทศและต่างประเทศในเรื่องการบรหิาร

จดัการไร่อ้อยสมยัใหม่ รวมถงึจดัท�าโครงการพฒันาแผนธรุกจิร่วมกบัชาวไร่อ้อยทั้งขนาดเลก็ 
กลาง และใหญ่ เพื่อยกระดบัเกษตรกรให้เตบิโตและขยายธรุกจิ

5. จดัท�าโครงการปลูกเพ(ร)าะสขุ โดยในปี 2561 มเีกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 712 ครวัเรอืน และ
สร้างศนูย์เรยีนรูเ้กษตรทฤษฎใีหม่ 78 ศูนย์

ระยะที่ 3
การบรหิารจดัการในไร่อ้อยเพื่อสร้าง

ประสทิธภิาพและผลผลติสูงสดุ
ของไร่อ้อยด้วยโครงการท�าไร่อ้อย
แบบใหม่ Mitr Phol ModernFarm  

และการสร้างความยั่งยนื
ด้วยโครงการปลูกเพ(ร)าะสขุ

ระยะที่ 4 
การพฒันาชมุชนอย่างยั่งยนื 

เพื่อพฒันาด้านสงัคม 

ผลการด�าเนินงาน 
ด�าเนนิการท�ากจิกรรมในพื้นที่เป้าหมาย โดยได้ขยายพื้นที่เป้าหมายเป็น 21 ต�าบล 
ครอบคลมุ 8 จงัหวดั (จากเดมิ 9 ต�าบล 7 จงัหวดั)

กลุ่มมิตรผล รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561
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ลูกค้าและผู้บริโภค
“พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ สร้างความสัมพันธ์อันดี” 

การดูแล
คุณภาพของสินค้า

การดูแลลูกค้า
และผู้บริโภค

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561 กลุ่มมิตรผล
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การดูแลคุณภาพของสินค้า

กลุ ่มมิตรผลไม่หยุดยั้งการสรรสร้างผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
ประเภทเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกกลุ่ม เราให้ความส�าคัญต่อ 
การสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์ พร้อมค�านึงถึงเรื่องการใช้วัตถุดิบ 
จากชีวภาพเป็นทางเลือก เพื่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มี
คณุค่า ปลอดภยัต่อการบรโิภค และสามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้ 
ซึ่งมีการระบุไว ้ในนโยบายด้านการตลาด นอกจากนี้ยังมี
กระบวนการในการเรียกคืนและชดเชยผลิตภัณฑ์ในกรณีที่พบ
ความไม่ปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ ซึ่งจากกระบวนการดังกล่าวนี้ 
ท�าให้กลุ่มลูกค้าและผู้บริโภคมั่นใจได้ถึงกระบวนการในการดูแล
คณุภาพสนิค้าของกลุ่มมติรผล

โดยเรายังได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการน�านวัตกรรมเข้ามา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคที่ห่วงใยและ
ใส่ใจสุขภาพ จึงได้มีผลิตภัณฑ์น�้าตาลกลุ ่ม Tasty Healthy  
เพื่อสนองต่อความต้องการของผูบ้รโิภคที่รกัสขุภาพ เช่น ผลติภณัฑ์
มติรผลแคลอร ีผลติภณัฑ์น�้าตาลซองขนาด 4 กรมั และส�าหรบัปีนี้
กลุ่มมติรผลได้ร่วมทนุกบับรษิทั Dynamic Food Ingredients (DFI) 
สหรัฐอเมริกา เพื่อพัฒนาวิจัยสารให้ความหวานเพื่อสุขภาพจาก
ธรรมชาติ ได้แก่ อิริทริทอล (Erythritol) และไซลิทอล (Xylitol)  
โดยเรามุ่งหวังที่จะน�าองค์ความรู ้จากการร่วมพัฒนาครั้งนี้มา 
ต่อยอด เพื่อพฒันาสารให้ความหวานทางเลอืกที่ปลอดภยัส�าหรบั
อตุสาหกรรมอาหารและผู้บรโิภคที่ใส่ใจเรื่องสขุภาพ

ทั้งนี้เรายังได้จัดท�านโยบายที่เกี่ยวข้องกับ Genetically Modified  
Organisms (GMOs) เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของมิตรผล
ไม่มีการใช ้วัตถุดิบที่ดัดแปลงทางพันธุกรรม โดยเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์เพื่อสื่อสารไปยังผู้บริโภคให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์มิตรผล
ไม่มกีารใช้วตัถดุบิที่ผ่านการดดัแปลงทางพนัธกุรรม

ส�าหรบัธรุกจิน�้าตาล ในปีนี้กลุม่มติรผลประกาศนโยบายไม่ส่งเสรมิ
การใช้สารเคมอีนัตราย ซึ่งได้แก่ พาราควอตไดคลอไรด์ (Paraquot 
Dichloride) คลอร ์ไพริฟอส (Chlopyrifos) และไกลโฟเสท 
(Glyphosate) ในการปลูกอ้อย ส่วนในกระบวนการผลติน�้าตาลนั้น 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลนั้น จะมีขั้นตอนที่สามารถ 
สอบกลับได้ในผลิตภัณฑ์ทุกประเภท ผ่านระบบมาตรฐานซึ่งเป็น
ที่ยอมรบัในระดบัสากล โดยโรงงานน�้าตาลของกลุม่มติรผลทั้งหมด
ได้ผ่านการรบัรองมาตรฐานต่างๆ ดงันี้ 

• การควบคมุกระบวนการผลติด้วยมาตรฐาน ISO 9001 Quality 
Management, ISO 22000 Food Safety Management System 
และ Good Manufacturing Practices (GMP) 

• การตรวจสอบผลติภณัฑ์ด้วยมาตรฐาน Food Safety System 
Certification 22000 (FSSC 22000) และ Hazard Analysis  
Critical Control Point (HACCP)

• การตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยมาตรฐานฮาลาล (Halal 
Standard) และมาตรฐานอาหารยวิ KOSHER (Kosher Dietary 
Law)  

นอกจากนี้ยังได้มีการน�ามาตรฐานการผลิตอ้อยและน�้าตาล 
อย่างยั่งยนื หรอื บองซโูคร (Bonsucro) มาปรบัใช้ในกระบวนการ 
ผลติตั้งแต่ต้นน�้าจนถงึผู้บรโิภค เพื่อให้กลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ เช่น 
Coca-Cola, Pepsi, Nestle, Corbion, Mars รวมถึงผู้บริโภคอื่นๆ 
สามารถมั่นใจว่าจะได้รบัผลติภณัฑ์ที่มกีารดแูลและพฒันาเกษตรกร 
การควบคุมการใช้สารเคมี ปุ๋ย มาตรฐานการผลิต ตลอดจน 
การจดัการสิ่งแวดล้อม และสามารถสอบกลบัได้

“ธรุกจิน�้าตาลต้องคดิรูปแบบธรุกจิหรอืนวตักรรมใหม่ๆ	เช่น	สนิค้าทางเลอืกที่สอดคล้อง
กบัแนวโน้มการดูแลสขุภาพของผูบ้รโิภค	และพจิารณาถงึวธิกีารตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้รโิภคที่เปลี่ยนไป	ในขณะที่ธรุกจิยงัสามารถก้าวไปข้างหน้าต่อไปได้เพื่อความยั่งยนื
ของธุรกิจ	นอกจากนี้บริษัทควรเน้นเรื่องการบริโภคอย่างยั่งยืน	กล่าวคือบริโภคอย่างไร 
ให้มสีขุภาพด	ีมอีายยุนื	โดยบรษิทัควรจะต้องให้ความรู้แก่ผู้บรโิภค	เช่น	การบรโิภคน�้าตาล
อย่างพอเหมาะ”

คุณวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มมิตรผล รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561
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ธุรกิจน้�าตาล
กลุ่มมติรผลสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์น�้าตาลออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย น�้าตาลทรายบรสิทุธิ์ น�้าตาลขวด น�้าเชื่อม  
น�้าเชื่อมแต่งกลิ่นมิตเต้ คอฟฟี ่ชูการ์ น�้าตาลไอซิ่ง น�้าตาลทรายชนิดซองยาว น�้าตาลมิตรผลโลว์แคลอรี น�้าตาลมิตรผลโกลด์  
น�้าตาลอ้อยผสมน�้าตาลมะพร้าว น�้าตาลกรวด น�้าตาลทรายแดง และในปีนี้กลุม่มติรผลได้ท�าการประชาสมัพนัธ์เพื่อสื่อสารไปยงัผูบ้รโิภคถงึ 
ผลติภณัฑ์น�้าตาลอ้อยธรรมชาต ิเพื่อสะทอ้นแนวความคดิที่ว่าสิ่งที่มาจากธรรมชาตผ่ิานการปรงุแต่งน้อยนั้นดทีี่สดุ คงความหอมหวานและ
กลมกล่อม

นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มช่องทางการขายที่หลากหลายขึ้น เช่น Line: @MitrPholSugar เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมของลูกค้าและผู้บริโภค 
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลในโลกปัจจุบัน ซึ่งเน้นที่การสั่งสินค้าผ่านไลน์ รวมทั้งยังเป็นช่องทาง 
ของการรบัข่าวสารการตลาด ช่วยให้ลูกค้าและผู้บรโิภคได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ผลการส�ารวจความพึงพอใจ
กลุ่มมติรผลประเมนิความพงึพอใจด้านผลติภณัฑ์และการบรกิารของลูกค้าโดยวธิ ีNet Promoter Score (NPS) มาตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา 
ซึ่งเป็นวิธีการประเมินความพึงพอใจที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมชั้นน�า โดยกลุ่มมิตรผลนั้นจะตั้งเป้าหมายความพึงพอใจ
ของลูกค้าเทยีบกบัมาตรฐาน NPS ของกลุ่มอตุสาหกรรมในระดบัสากล และใช้วธิกีารส�ารวจความพงึพอใจผ่านการสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ 
การส่งแบบสอบถามผ่านทางอีเมล แฟกซ์ และแบบสอบถามผ่านระบบส�ารวจความคิดเห็นผ่านช่องทาง Line@ จากกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม
จ�านวนทั้งสิ้น 341 คน แบ่งกลุ่มการส�ารวจลูกค้า ดงันี้

ธรุกจิวสัดทุดแทนไม้ได้มกีระบวนการผลติไม้ปาร์ตเิกลิ ไม้เอม็ดเีอฟ ไม้เคลือบเมลามีนที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีการพัฒนา
คณุภาพสนิค้าที่มคีณุภาพสงูตามมาตรฐานจ�ากดัปรมิาณของสารฟอรม์าลดไีฮด์ที่ระเหยออกมาจากไม ้พรอ้มมขีั้นตอนที่สามารถสอบกลบั
ในผลติภณัฑ์ทกุประเภท โดยผ่านระบบมาตรฐานต่างๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล เช่น มาตรฐาน EN ของทวปียโุรป มาตรฐาน JIS 
ของประเทศญี่ปุ่น มาตรฐาน CARB ของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยได้รับการรับรอง 
การจดัการสวนป่า FSCTM FM และการรบัรองส�าหรบัธรุกจิที่ผลติหรอืขายผลติภณัฑ์จากป่า FSCTM COC ตามหมายเลขรหสั (License Code): 
FSCTM C125420 ตั้งแต่ปี 2558 จากองค์กรรบัรอง Certified Body (CB) ที่ได้รบัการอนมุตัโิดยองค์กร FSCTM: Forest Stewardship CouncilTM 
ทั้งนี้ลกูค้าที่เลอืกใช้ผลติภณัฑ์จงึมั่นใจได้ว่า ไม้และผลติภณัฑ์ไม้ที่ผ่านการรบัรองจะได้รบัการจดัการอย่างยั่งยนื นอกจากนี้ธรุกจิยงัมุง่เน้นใน
การท�าตลาดกลุ่มสินค้าเพิ่มมูลค่า (Value Added Products) ในทุกกลุ่มสินค้าและช่องทางการจ�าหน่าย เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อ 
ความต้องการของลกูค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ธุรกิจขนส่งและคลังสินค้าได้น�ามาตรฐานสากล ISO 9001: 2015 มาใช้ในการด�าเนินธุรกิจ นอกจากจะสร้างความมั่นใจในการให้บริการ 
ที่ได้มาตรฐานแล้วยงัมกีารน�านโยบายความปลอดภยัมาใช้ในการด�าเนนิธรุกจิ โดยค�านงึถงึการส่งมอบผลติภณัฑ์ที่มคีณุภาพและปลอดภยั
ให้กบัลูกค้า

ส�าหรับธุรกิจปุ๋ยเน้นเรื่องมาตรฐานการผลิตโดยได้ใบรับรองผลการวเิคราะห์จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยงัได้มาตรฐาน IFOAM  
จากส�านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ยว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ไม่มีสารเคมีปนเปื้อน เมื่อน�าไปใช้ 
ในการเกษตร เกษตรกรจะปลอดภยัไร้สารเคมปีนเปื้อนต่อสขุภาพและปลอดภยัต่อการปนเปื้อนยงัพื้นที่เพาะปลูก

การดูแลลูกค้าและผู้บริโภค

หนึ่งในผูม้ส่ีวนได้เสยีที่ส�าคญัของกลุม่มติรผลคอืลกูค้าและผูบ้รโิภค กลุม่มติรผลมกีารด�าเนนิธรุกจิที่หลากหลายจงึแบ่งกลุม่ลกูค้าออกตาม
กลุ่มธุรกิจต่างๆ เพื่อการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม โดยมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพ  
ควบคู่กับการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยการท�ากิจกรรมทางการตลาดต่างๆ เช่น การเข้าพบลูกค้าทั้งของผู้แทนขายและผู้บริหาร 
ในระดบัต่างๆ การเยี่ยมชมโรงงาน การประชมุร่วมกบัลูกค้า และการส�ารวจความพงึพอใจประจ�าปี 
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จากผลการประเมนิความพงึพอใจของกลุ่มลูกค้าในปี 2561 นี้ ได้คะแนนเป็น 71.04% สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ และเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
เนื่องมาจากกลุ่มมิตรผลให้ความส�าคัญในการรักษาคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการหลังการขาย 
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้กลุ่มมิตรผลยังค�านึงถึงการพัฒนาด้านการขายในปีต่อไปด้วยกลยุทธ์การแข่งขันด้านราคา การพัฒนาบริการ 
หลงัการขายให้ดขีึ้น รวมถงึการรกัษามาตรฐานของสนิค้า เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากที่สดุ

71.04

40.55

64.51

47.01

66.14

53.35

71.04

55.38

64.00

หมายเหตุ : * ข้อมูลปี 2558 – 2559 หมายถงึ ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี 
  ** ข้อมูลปี 2560 หมายถึง ระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560
  *** ข้อมูลปี 2561 หมายถึง ระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561

2558* 2559* 2560** 2561***

ธุรกิจพลังงาน
การพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทนควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลในประเทศไทยเป็นหนึ่งในแนวคิดที่กลุ่มมิตรผลมุ่งสร้างสรรค์ 
สิ่งที่ดีกลับสู่สังคม โดยการน�าแนวคิดเปลี่ยนของไร้ค่าสู่สิ่งที่มีคุณค่า เพื่อต่อยอดให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการ 
ด้านพลงังานให้กบัประเทศไทย ส�าหรบัธรุกจิพลงังานของกลุม่มติรผลนั้นประกอบด้วย ธรุกจิไฟฟ้า ธรุกจิเอทานอล และธรุกจิพลงังานทางเลอืก 
ซึ่งแต่ละธรุกจิจะมกีลุ่มลูกค้าแตกต่างกนัตามรายละเอยีด ดงันี้

• ธุรกิจไฟฟ้า
จากแนวคิดการเปลี่ยนสิ่งไร้ค่าสู่สิ่งที่มีคุณค่าของกลุ่มมิตรผล ท�าให้เราเกิดธุรกิจไฟฟ้าชีวมวลจากวัตถุดิบชานอ้อยเพื่อใช้ในธุรกิจของ 
มิตรผล จนสามารถพัฒนาก�าลังการผลิตให้สูงขึ้นและจ�าหน่ายได้ ซึ่งลูกค้าของธุรกิจไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ลูกค้าภายใน คือ 
ธรุกจิของกลุม่มติรผล และลกูคา้ภายนอก คอื การไฟฟา้ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค (กฟภ.) ซึ่งเป็นสญัญา
แบบ Firm (มีการท�าสัญญาซื้อขาย 21 ปี และมีการก�าหนดพลังไฟฟ้า) และสัญญาแบบ Non-firm (มีการท�าสัญญาซื้อขาย 5 ปี และ 
ไม่มกีารก�าหนดพลงัไฟฟ้า) โดยปัจจบุนักลุ่มมติรผลมโีรงไฟฟ้าชวีมวลทั้งสิ้น 10 แห่ง มกี�าลงัการผลติ 572.80 เมกะวตัต์

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
ของธุรกิจน้�าตาล ดังนี้

• กลุม่ลกูค้าบรษิทั / อตุสาหกรรม (Business To Business)
 ประกอบด้วย 
 o ด้านขายในประเทศและกลุ่มประเทศกมัพูชา ลาว พม่า 
  เวยีดนาม และสงิคโปร์ 
 o ด้านขายต่างประเทศและภูมภิาค
 o ด้านขายตลาดโมลาส  

• กลุ่มลูกค้าผู้บรโิภค (Business To Customer) ประกอบด้วย 
 o กลุ่มลูกค้า Online: Lazada และ Line@

2558* 2559* 2560** 2561*** เป้าหมาย 2561

ร้อยละของลูกค้า
ที่พึงพอใจ

ร้อยละของลูกค้า
ที่ประเมินความพึงพอใจ

กลุ่มมิตรผล รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561
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• ธุรกิจเอทานอล
จากแนวโน้มความต้องการใช้พลงังานภายในประเทศที่ขยายตวัเพิ่มขึ้น ซึ่งหนึ่งในความต้องการใช้พลงังาน คอื การใช้ในยานพาหนะ ท�าให้
เอทานอลถกูน�ามาใช้เป็นสว่นหนึ่งในการผลติน�้ามนัประเภทแก๊สโซฮอล์เพื่อใชเ้ปน็พลงังาน กลุ่มมติรผลได้ตระหนกัถงึโอกาสทางการตลาด
ดังกล่าว จึงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณ
ความต้องการใช้แก๊สโซฮอล์ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งมีการวิจัยพัฒนาการใช้วัตถุดิบธรรมชาติเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ 
ลดของเสยีจากกระบวนการผลติให้ได้มากที่สดุ นอกจากนี้ ยงัมโีครงการขยายก�าลงัการผลติเอทานอลอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรบัความต้องการ
ใช้เอทานอลที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตอกีด้วย ส�าหรบักลุ่มลูกค้าของธรุกจิเอทานอล มดีงันี้

o ตลาดในประเทศ 
มีการจ�าหน่ายให้กับลูกค้าด้วยการขายตรง เนื่องจากลูกค้าทั้งหมดเป็นบริษัทน�้ามัน ซึ่งได้มีการท�าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3 เดือน  
โดยก�าหนดปริมาณที่จะซื้อขายและราคาที่แน่นอนไว้ในสัญญา อีกทั้งยังมุ่งเน้นการให้บริการ การประสานงานระหว่างผู้ค้าและบริษัท  
สร้างความมั่นใจด้านความมั่นคงด้านส่งมอบกบัผู้ค้าน�้ามนั โดยกลยทุธ์สร้างความสมัพนัธ์ระยะยาวกบัผู้ค้าน�้ามนัให้เป็นมากกว่าคู่ค้า

o ตลาดต่างประเทศ 
จดัจ�าหน่ายเอทานอลให้กบัลกูค้าต่างประเทศโดยตรงและตวัแทนจ�าหน่าย เนื่องจากการส่งออกเอทานอลไปยงัประเทศปลายทางต้องอาศยั
ความช�านาญการจดัการในการบรหิารเรอืเพื่อจดัส่งเอทานอล

ผลการส�ารวจความพึงพอใจ

การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าธุรกิจเอทานอลประเมินด้วยการส่งแบบสอบถามให้กับลูกค้า 100% เป็นผู้ท�าการประเมิน  
โดยจะประเมนิในส่วนของการใหบ้รกิารขนสง่และคณุภาพของผลติภณัฑ์ เพื่อน�ามาพฒันาคณุภาพสนิค้าและบรกิาร โดยผลประเมนิความ
พงึพอใจมรีายละเอยีด ดงันี้

ผลการส�ารวจความพึงพอใจ

การประเมนิความพงึพอใจของลกูค้าธรุกจิไฟฟ้าจะท�าโดยการส่งแบบสอบถามให้กบัลกูค้าภายในและลกูค้าภายนอกทั้ง 100% เป็นผูท้�าการ
ประเมนิ ซึ่งจะประเมนิในส่วนของการให้บรกิารและคณุภาพของผลติภณัฑ์ไฟฟ้าและไอน�้า โดยผลประเมนิความพงึพอใจมรีายละเอยีด ดงันี้

98.33

100

98.33

100

99

100

99

100

หมายเหต ุ: * ข้อมูลปี 2558 – 2559 หมายถงึ ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี 
  ** ข้อมูลปี 2560 หมายถงึ ระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560
  *** ข้อมูลปี 2561 หมายถงึ ระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561

2558* 2559* 2560** 2561***

2558* 2559* 2560** 2561***

ร้อยละของลูกค้า
ที่พึงพอใจ

ร้อยละของลูกค้า
ที่ประเมินความพึงพอใจ

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ของธุรกิจไฟฟ้า ดังนี้
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• ธุรกิจพลังงานทางเลือก 
กลุ่มมิตรผลมุ่งเน้นการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนโดยต่อยอดจากใช้เชื้อเพลิงที่สะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาเป็นการพัฒนาสู่ธุรกิจ 
พลังงานแสงอาทิตย์ โดยเริ่มจากโครงการโซลาร์ รูฟท็อป ซึ่งใช้พื้นที่บนหลังคาอาคารเก็บโมลาสมาติดตั้งแผงผลิตพลังงานไฟฟ้า  
อันเป็นแนวคิดของการใช้พื้นที่ว่างเปล่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm)  
ที่ อ.ด่านช้าง จ.สพุรรณบรุ ีซึ่งเป็นโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์แห่งแรกแบบตดิตั้งบนพื้นดนิ

ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้
ด้วยประสบการณ์และระบบบรหิารจดัการที่มปีระสทิธภิาพ พร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของลกูค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า PANEL 
PLUS ซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์ของการสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าด้วยการจัดการอย่างมืออาชีพกลับคืนสู่คู่ค้า ลูกค้า และธรรมชาติอย่างลงตัว 
บริษัท พาเนล พลัส จ�ากัด ภายใต้การบริหารของกลุ่มมิตรผล จึงเป็นผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ปาร์ติเกิล ไม้เอ็มดีเอฟ และ 
ไม้เคลือบเมลามีนรายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งกลุ่มลูกค้าของธุรกิจวัสดุทดแทนไม้นั้นจะเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์และผู้จ�าหน่าย 
รายย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อีกทั้งกลุ่มธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ยังได้ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันจัดท�าหลักสูตรวัสดุทดแทนไม้เกี่ยวกับคุณสมบัติและวิธีการใช้งาน 
ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งท�าให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างตลาดจากกลุ่มคนรุ่นใหม่และเป็นฐานลูกค้าที่ด ี
ต่อไปในระยะยาว และกลุ่มธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ยังมีความสนใจในการขยายตลาดสู่โครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสุขภาพ  
(Health Care) ซึ่งเป็นตลาดที่มกีารเตบิโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอกีด้วย

ผลการส�ารวจความพึงพอใจ

ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ใช้การประเมินความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ของกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยวิธีการให้กลุ่มลูกค้า 
ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมผีู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 56 ราย โดยเน้นการสอบถามคณุภาพของสนิค้าและการให้บรกิาร

จากผลการประเมนิความพงึพอใจในปี 2561 นี้ ภาพรวมของกลุม่ลกูค้าได้คะแนนเป็น 80% ซึ่งประกอบด้วยการให้บรกิารทั้งการจดัส่งเอกสาร
การขาย การจัดส่งสินค้า และการให้บริการของพนักงานขาย ซึ่งทางธุรกิจวัสดุทดแทนไม้น�าผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนางาน 
ด้านคณุภาพสนิค้าและการให้บรกิาร เพื่อลูกค้าได้รบัสนิค้าที่มคีณุภาพและเกดิความพงึพอใจสูงสดุส�าหรบัการได้รบับรกิารอย่างสูงสดุ

100

100

100

100

100

100

100

100

หมายเหต ุ: * ข้อมูลปี 2558 – 2559 หมายถงึ ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี 
  ** ข้อมูลปี 2560 หมายถงึ ระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560
  *** ข้อมูลปี 2561 หมายถงึ ระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561

2558* 2559* 2560** 2561***

2558* 2559* 2560** 2561***

ร้อยละของลูกค้า
ที่พึงพอใจ

ร้อยละของลูกค้า
ที่ประเมินความพึงพอใจ

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ของธุรกิจเอทานอล ดังนี้

กลุ่มมิตรผล รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561
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ธุรกิจขนส่งและคลังสินค้า 
ธรุกจิขนส่งสนิค้าและคลงัสนิคา้เป็นธรุกจิหนึ่งของกลุม่มติรผลที่ให้บรกิารด้านการขนส่ง ท่าเทยีบเรอื บรกิารให้เชา่สถานที่และถงัเกบ็สนิค้า
ในจงัหวดัสมทุรปราการและจงัหวดัชลบรุ ีเพื่อสนบัสนนุธรุกจิของกลุ่มมติรผลและลูกค้าอื่นๆ

ลกัษณะการประกอบธรุกจิด้านขนส่งและคลงัสนิค้ายงัคงมุง่เน้นกจิการหลกัในด้านการให้บรกิารรบัฝากสนิค้า หรอืให้เช่าคลงัสนิค้า บรกิาร
ขนถ่ายเข้าและออก ขนถ่ายสนิค้าผ่านท่าเรอืและการขนส่งสนิค้า โดยเป็นการรวบรวมการให้บรกิารแก่ลูกค้าเข้าด้วยกนั (Integrated Service) 
เพื่อการอ�านวยความสะดวกและสร้างความพงึพอใจให้กบัลูกค้า

บรษิทัยงัคงมุง่เน้นการขยายธรุกจิที่น�าไปสูผู่ใ้หบ้รกิารดา้นโลจสิตกิส์อย่างเตม็รปูแบบ โดยให้บรกิารสนิค้าที่มคีวามหลากหลาย สร้างความ
ได้เปรยีบในการแข่งขนัจากการขนส่ง และรวมไปถงึการพฒันาระบบที่สามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นฐานในการขยายธรุกจิให้กบัลูกค้า

ธุรกิจปุ๋ย
กลุ่มมิตรผลได้เล็งเห็นถึงปัญหาของเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มีต้นทุนปุ๋ยที่สูง ไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน หรือไม่เหมาะสมกับพืชและพื้นที่  
จงึได้ส่งเสรมิปุย๋อนิทรย์ี (Organic Fertilizer) เพื่อทดแทนการใช้ปุย๋เคม ีเพื่อช่วยให้เกษตรกรได้ใช้ปุย๋ที่มคีณุภาพด ีอกีทั้งยงัปลอดภยักบัสขุภาพ
ของเกษตรกรและมรีาคาเหมาะสม ซึ่งปัจจบุนักลุม่ลกูค้าของธรุกจิปุย๋นั้นเป็นเกษตรกรชาวไร่ของกลุ่มมติรผลและเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคยีง    

ส�าหรบัธรุกจิปุ๋ยนั้นมลีูกค้า 2 กลุ่ม คอื ลูกค้าภายในกลุ่มมติรผลและลูกค้าภายนอก อนัได้แก่ ร้านค้าปุ๋ย ซึ่งธรุกจิปุ๋ยได้มกีารจดักจิกรรม 
จดัประชมุให้ความรูเ้รื่องการใช้ปุย๋ให้กบัเกษตรกร พร้อมลงพื้นที่เพื่อตดิตามผลของการใช้ปุย๋ คณุภาพของปุย๋ ราคา การบรกิารหลงัการขาย 
และความคดิเหน็ของเกษตรกรผู้ใช้ผลติภณัฑ์ และร้านค้า เพื่อน�ามาพฒันาสนิค้าและบรกิารให้ตอบสนองเกษตรกรและร้านค้าอย่างสูงสดุ

80

88

81

83

80

100

80

100

หมายเหตุ	: * ข้อมูลปี 2558 – 2559 หมายถงึ ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี 
  ** ข้อมูลปี 2560 หมายถงึ ระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560
  *** ข้อมูลปี 2561 หมายถงึ ระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561

2558* 2559* 2560** 2561***

2558* 2559* 2560** 2561***

ร้อยละของลูกค้า
ที่พึงพอใจ

ร้อยละของลูกค้า
ที่ประเมินความพึงพอใจ

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ของธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ ดังนี้

80

เป้าหมาย	2561

รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2561 กลุ่มมิตรผล
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ธุรกิจอื่นๆ
• ศูนย์นวัตกรรมและการวิจัย
จัดตั้งขึ้นเพื่อวิจัยและพัฒนาอ้อยให้มีคุณภาพและจ�านวนเพียงพอต่อความต้องการของโรงงาน ซึ่งเน้นงานวิจัยของบริษัท คือ การพัฒนา
สายพันธุ์อ้อยให้มีความหลากหลาย และก่อให้เกิดผลผลิตต่อพื้นที่เพาะปลูกสูง ตลอดจนวิจัยวิธีการควบคุมหรือลดความเสียหายที่อาจ 
เกิดจากเชื้อโรค แมลงต่างๆ รวมทั้งสภาพภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการเป็นหน่วยงานสนับสนุนให้กับชาวไร่ในการ 
ให้ความรู้และฝึกอบรมชาวไร่ผ่านสื่อต่างๆ พร้อมทั้งวิจัยและพัฒนากระบวนการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ของ
กระบวนการผลติน�้าตาลอกีด้วย 

จากผลการประเมินความพึงพอใจในปี 2561 นี้ ภาพรวมของกลุ่มลูกค้าได้คะแนนเป็น 92.23% ซึ่งทางธุรกิจขนส่งและคลังสินค้าจะน�า 
ผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนางานด้านการบริการ เพื่อส่งมอบบริการที่สามารถตอบสนองลูกค้าทุกกลุ่มได้อย่างครอบคลุม พร้อมทั้งมี
การปรบัปรงุบรกิารตามข้อเสนอแนะของกลุ่มลูกค้าให้ดยีิ่งขึ้นต่อไป

83.94

88.88

88.39

75.00

91.10

70.00

92.23

84.80

หมายเหตุ : * ข้อมูลปี 2558 – 2559 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี 
  ** ข้อมูลปี 2560 หมายถึง ระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560
  *** ข้อมูลปี 2561 หมายถงึ ระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561

2558* 2559* 2560** 2561***

2558* 2559* 2560** 2561***

ร้อยละของลูกค้า
ที่พึงพอใจ

ร้อยละของลูกค้า
ที่ประเมินความพึงพอใจ

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ของธุรกิจด้านการขนส่งและคลังสินค้า  ดังนี้

85

เป้าหมาย 2561

นอกจากนี้บรษิทัยงัมแีผนงานในอนาคตที่ยงัคงมุง่เนน้การให้บรกิารที่ได้มาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องและเปน็ไปตามสถานการณ์ของการแข่งขนั
ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเพิ่มศกัยภาพของการขนส่งสนิค้ารกัษามาตรฐาน เพื่อพร้อมส�าหรบัการขยายตวัของธรุกจิ 

ผลการส�ารวจความพึงพอใจ

กลุ่มลูกค้าของธุรกิจขนส่งและคลังสินค้าแบ่งลักษณะของกลุ่มลูกค้าได้เป็น 2 ส่วน คือ กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวกับน�้าตาล (น�้าตาลดิบเทกอง, 
น�้าตาลกระสอบ, โมลาส) ซึ่งเป็นรายได้ 84.43% ของรายได้ทั้งหมด และกลุ่มสินค้าที่ไม่ใช่น�้าตาล (เคมี, อาหารสัตว์, ไม้, สินค้าอื่นๆ)  
ซึ่งเป็นรายได้ 15.57% ของรายได้ทั้งหมด โดยการประเมนิความพงึพอใจจะใช้การส่งแบบสอบถามไปทกุกลุ่มสนิค้า

โดยในปีนี้กลุ่มมิตรผลได้ขยายการให้บริการในสินค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น และขยายจ�านวนลูกค้าที่ประเมินความพึงพอใจ ซึ่งนับ
เป็นสิ่งที่ท้าทายของกลุ่มมติรผลเป็นอย่างมากในการบรรลเุป้าหมายผลประเมนิความพงึพอใจของลูกค้าในปี 2561

กลุ่มมิตรผล รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561
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สังคมและชุมชน
“ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ”

การพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืน

กิจการ
เพื่อสังคม

โครงการ
เพื่อสังคม 

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561 กลุ่มมิตรผล
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กลุ่มมิตรผลมุ่งเน้นสร้างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับการพัฒนา
ยกระดับคู่ค้าโดยเฉพาะชาวไร่อ้อย เพราะอ้อยเป็นหัวใจส�าคัญ 
ของการด�าเนินธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจหลักและธุรกิจปลายน�้า 
(Downstream) ต่างก็ต้องใช้วัตถุดิบต้นทาง คือ อ้อย ดังนั้นการ
พัฒนาชาวไร่อ้อยและชุมชนจึงถือเป็นแนวทางการด�าเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยนืโดยการท�าให้เขาสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งแนวทางหนึ่ง 
คือการส่งเสริมแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ในพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้แก่ชาวไร่อ้อยและชุมชน  
ร่วมกบัฐานคตขิององค์กร “ร่วมอยู ่ร่วมเจรญิ” ก่อให้เกดิเป็นโครงการ
ต่างๆ ที่ช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ชาวไร่อ้อยและชุมชนให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดขีึ้น และสามารถด�าเนนิชวีติได้อย่างผาสกุ    

นอกจากนี้ทุกผืนดินที่กลุ่มมิตรผลได้ร่วมพัฒนากับชาวไร่อ้อย  
เราได้มีส่วนช่วยสร้างงานและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ให้กับชุมชน โดยใส่ใจในการด�าเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคม  
ซึ่งค�านึงถึงต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันสร้างคุณค่า 
สร้างอนาคตให้สงัคมไทย

ทั้งนี้กลุ ่มมิตรผลได้มีหน่วยงานพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน  
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการท�างานร่วมกับชุมชนในแต่ละพื้นที่ 
รอบโรงงาน นอกจากนั้นแล้วยังมีหน่วยงานกิจการเพื่อสังคม  
มภีารกจิในการพฒันาผลติภณัฑ์ชมุชนให้มคีณุภาพและให้มคีวาม
น่าสนใจมากขึ้น ซึ่งรอบปีที่ผ่านมากลุ่มมิตรผลได้มีการสนับสนุน
การพฒันาชมุชน รายละเอยีดดงันี้

ประเภทของการสนับสนุน 

งบประมาณ 

35.37
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทล้านบาท

เวลา

26.57
อื่นๆ

14.73
งบประมาณ

ในการบริหารจัดการ 

8.93

การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

เป็นการสานต่อการด�าเนนิงานกบัชมุชนของกลุม่มติรผลที่ท�าให้เกดิความยั่งยนืต่อสงัคม ด้วยการน�าแนวทางเกษตรทฤษฎใีหม่ผ่านโครงการ 
“ท�าตามพ่อ ปลกูเพ(ร)าะสขุ” หรอืโครงการผลติผกัปลอดภยั ภายใต้ความร่วมมอืของหน่วยงานภาคเีครอืข่ายทกุภาคส่วนในพื้นที่ 21 ต�าบล 
11 อ�าเภอ 8 จงัหวดั ในบรเิวณที่โรงงานของกลุ่มมติรผลตั้งอยู่

เป้าหมายและแผนด�าเนินงาน
ฝ่ายพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน ปี 2560-2564
ฝ่ายพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนมีแผนงานและตัวชี้วัดความส�าเร็จ 
ของงานในพื้นที่เป้าหมาย โดยเจ้าหน้าที่พฒันาชมุชนแต่ละโรงงาน
เป็นผู้รบัผดิชอบการด�าเนนิงานร่วมกบัสมาชกิกลุ่ม / องค์กร และ
ภาคเีครอืข่ายการพฒันาในพื้นที่ เพื่อให้การด�าเนนิงานเป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

ชุมชน
เข�มแข็งและยั่งยืน

ด�านการพัฒนา
ระบบเกษตรชุมชน
และอาหารปลอดภัย

ด�านการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจชุมชน

ด�านการจัดการ
ชุมชนอย�างยั่งยืน

กลุ่มมิตรผล รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561
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พื้นที่ด�าเนินงานพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
21 ต�าบล 11 อ�าเภอ 8 จังหวัด แบ่งออกเป็น

ต.แจงงาม 
อ.หนองหญ้าไซ
จ.สพุรรณบรุี

ต.หนองมะค่าโมง
อ.ด่านช้าง
จ.สพุรรณบรุี

ต.ไม้ดดั
อ.บางระจนั
จ.สงิห์บรุี

ต.โพสงัโฆ
อ.ค่ายบางระจนั
จ.สงิห์บรุี

ต.โคกขมิ้น
อ.วงัสะพงุ
จ.เลย

ต.ศรสีงคราม
อ.วงัสะพงุ
จ.เลย

ต.บ้านแก้ง
อ.ภูเขยีว
จ.ชยัภูมิ

ต.หนองคอนไทย
อ.ภูเขยีว
จ.ชยัภูมิ

ต.โคกสะอาด
อ.ภูเขยีว
จ.ชยัภูมิ

ต.ชมุแพ
อ.ชมุแพ
จ.ขอนแก่น

ต.ไชยสอ
อ.ชมุแพ
จ.ขอนแก่น

ต.กดุกว้าง
อ.หนองเรอื
จ.ขอนแก่น

ต.โนนสะอาด
อ.หนองเรอื
จ.ขอนแก่น

ภาคกลาง 
4 ต�าบล 4 อ�าเภอ 2 จังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
17 ต�าบล 7 อ�าเภอ 6 จังหวัด

ต.บ้านเมง็
อ.หนองเรอื
จ.ขอนแก่น

ต.จระเข้
อ.หนองเรอื
จ.ขอนแก่น

ต.หนองใหญ่
อ.โพนทอง
จ.ร้อยเอด็

ต.สมสะอาด
อ.กฉุนิารายณ์
จ.กาฬสนิธุ์

ต.กดุก้าว
อ.กฉุนิารายณ์
จ.กาฬสนิธุ์

ต.จมุจงั
อ.กฉุนิารายณ์
จ.กาฬสนิธุ์

ต.นายม
อ.เมอืง
จ.อ�านาจเจรญิ

ต.น�้าปลกี
อ.เมอืง
จ.อ�านาจเจรญิ

ทั้งนี้ใน 21 ต�าบล มจี�านวนหมู่บ้านและจ�านวนครวัเรอืน
ที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 286 หมู่บ้าน 43,271 ครวัเรอืน

กลยุทธ์ 
 รู้จกัตวัเอง
 ปรับกระบวนทศัน์
 สร้างคนต้นแบบ
 ขยายผลกลุ่มกจิกรรม

กลยุทธ์
 พฒันาฐานเรยีนรู้
 พฒันาศูนย์เรยีนรู้
 ระดบัต�าบล
 เคลื่อนไหวความรู้
 สู่นโยบายท้องถิ่น

กลยุทธ์
 เสรมิสร้างความเข้มแขง็
 ของเครอืข่ายร่วมพฒันา
 สร้างเครอืข่ายการ
 แลกเปลี่ยนเรยีนรู้

กลยุทธ์
 พฒันาศกัยภาพแกนน�า
 จดัตั้งคณะกรรมการ
 ต�าบลมติรผลร่วมพฒันา
 ประสานความร่วมมอืกบั
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ครัวเรือน
ต้นแบบ

องค์ความรู้
ชุมชน

เครือข่าย
ร่วมพัฒนา

01 02 04
องค์กร
ชุมชน

03
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•  ศึกษาขอมูลชุมชน
•  รวมกลุมกิจกรรม
•  ประชุมวางแผน

•  กระบวนการและแผนการผลิตพืช
• มาตรฐาน: GAP, PGS, Organic Thailand
• ตลาด: ชุมชน, หนาโรงงาน, โรงอาหาร, Modern Trade
• กลุมสหกรณ

•  ชี้แจงโครงการ
•  รับสมัคร
•  วิเคราะหปญหา
•  กิจกรรมพึ่งตนเอง

•  ศึกษาดูงาน
•  ประชุมสัญจร / แลกเปลี่ยนเรียนรู 
•  ประสานความรวมมือหนวยงานที่เกี่ยวของ
•  พัฒนาองคความรู

•  ไดรับการรับรองตามกฎหมาย
•  แหลงทุนรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ
•  เตรียมความพรอมในการแขงขัน

การพัฒนาระบบการผลิตและจำหนายผักอินทร�ย

Participatory Guarantee Systems (PGS)
IFOAM ใหคำนิยามสั้นๆ วา PGS คือ ระบบประกันคุณภาพ
ในระดับทองถิ่นที่ใหการรับรองผูผลิต โดยเนนการมีสวนรวม
ของผูมีสวนเกี่ยวของ และตั้งอยูบนฐานของความเชื่อถือ
เครือขายทางสังคมและการแลกเปลี่ยนความรู

การพัฒนาสูมาตรฐานเกษตรอินทรียรวมกับสามพรานโมเดลเปนการทำงานรวมกัน เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตสูระบบเกษตรอินทรีย  
รวมกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการและพัฒนาผลผลิตจากชุมชน กำหนดเปาหมายการดำเนินงานรวมกัน เพื่อพัฒนามาตรฐาน
การรับรองเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม “เปนมิตร PGS”

วัตถุประสงค

เพื่อสรางรายไดเสริม

ใหเกษตรกรชาวไรออย

เพื่อลดรายจายและสราง

ความมั่นคงทางดานอาหาร

ของครัวเรือนเกษตรกร

เพื่อขยายผลไปสู

ครอบครัวชาวไร

60,000
291,860
814,378

1,896,894

2,808,214

2
4
9

14

17

68
84

254
267

294

2
5

11
16

16

กลุมผูปลูกผัก
(กลุม)

สมาชิก
(คน)

ตลาด
(แหง)

ยอดขาย
(บาท / ป)

ผลการดำาเนินงานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ผลการดำาเนินงานด้านพัฒนาระบบเกษตรชุมชนและอาหารปลอดภัย

โครงการผลิตผักปลอดภัย
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ผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ
กลุ่มมิตรผลให้ความส�าคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการรวมกลุ่มของชุมชนที่มีความสนใจและ 
มีศักยภาพในการน�าความถนัดของคนในชุมชนมาสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ มีการส่งเสริมการอบรมให้ความรู้กับสมาชิกกลุ่ม  
เพื่อน�าความรู้ที่ได้รบัมาพฒันาต่อยอดผลติภณัฑ์ให้ดขีึ้น รวมทั้งให้การสนบัสนนุในการรบัซื้อผลติภณัฑ์จากชมุชน

ผลการด�าเนินงาน
จากการด�าเนนิงานการพฒันากลุม่อาชพีท�าให้เกดิการรวมกลุม่ ร่วมคดิ ร่วมท�า ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมรบัผลประโยชน์ ดงันั้นการด�าเนนิงาน 
การพฒันาอาชพีจงึก่อให้เกดิกลุ่มอาชพีจ�านวน 32 กลุ่ม ใน 8 จงัหวดัของพื้นที่ด�าเนนิการ เช่น

เปาหมายและกรอบระยะเวลา
ของโครงการ

โครงการเกษตรทฤษฎีใหมจัดขึ้นในวาระครบรอบ 60 ปของกลุมมิตรผล โดยนอมนำแนวคิด 
เศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซ่ึงมุงหวังจะชวยพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวไรออย ดวยการลดรายจายและเพิ่มรายไดอันเกิดจากการทำ
การเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่ของตนเองตามความเหมาะสมและสอดคลองกับพื้นที่ของ
เกษตรกร

ปจจุบันมี
เกษตรกรเขารวม 
1,112  ราย

ยกระดับเปน
ศูนยเรียนรู
78 ศูนย

ในพื้นที่ 
17 

จังหวัด

ขยายโครงการใหเกษตรกรชาวไร
ของกลุมมิตรผล 7,000  ราย 
ทำเกษตรทฤษฎีใหม 

ขยายผลโครงการใหเกษตรกร
อยางนอย 700 ราย ทำเกษตรทฤษฎีใหม 
ควบคูกับการปลูกออย

พัฒนาเกษตรกรชาวไรของกลุมมิตรผล
ใหเปน 70 ศูนยเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหม

กลุ่มสัมมาชีพ
ท�าไม้กวาด
ทางมะพร้าว

กลุ่มผ้าฝ้าย
ทอมือบ้านลาด

กลุ่มวิสาหกิจ
ผลิตยาดมสมุนไพร

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
อาชีพน้�าอ้อยก้อน

กลุ่มอาชีพ ที่อยู่ รายได้ รายละเอียด

บ้านโนนสาวเอ้ ต.โคกสะอาด 
อ.ภูเขยีว จ.ชยัภูม ิ

บ้านลาด ต.โคกขมิ้น 
อ.วงัสะพงุ จ.เลย

ต.โคกขมิ้น อ.วงัสะพงุ จ.เลย

บ้านหนองแข้ ต.จมุจงั 
อ.กฉุนิารายณ์ 
จ.กาฬสนิธุ์

โดยช่วยส่งเสรมิการรวมกลุ่มและ
รวบรวมองค์ความรู้ ภูมปิัญญาพื้นบ้าน
การผลติน�้าอ้อยก้อนแบบดั้งเดมิ 
เพื่อสร้างตลาดให้เกดิขึ้น

ผลติยาดมสมนุไพรให้กบักลุ่มมติรผล 
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในชดุของขวญั
ผลติภณัฑ์ชมุชน แจกให้กบัลูกค้า
ในเทศกาลปีใหม่

สนบัสนนุกลุ่มโดยการรบัซื้อผลติภณัฑ์
จากผ้าฝ้าย เช่น กระเป๋าผ้า 
เพื่อเป็นของที่ระลกึแจกในงานกจิกรรม
ต่างๆ ของโรงงาน

กลุ่มวสิาหกจิชมุชนที่รวมสมาชกิ
ผู้สูงอายจุ�านวน 15 คน เพื่อผลติ
ไม้กวาดทางมะพร้าว เดอืนละ 400 ด้าม 
ส่งเข้าโรงงานน�้าตาลมติรภูเขยีว จ.ชยัภูมิ

กลุ่มมรีายได้เฉลี่ยประมาณ 
200,000 บาทต่อปี

สร้างรายได้ให้กบักลุ่มประมาณ 
80,000 บาทต่อปี

กลุ่มมรีายได้ประมาณปีละ 
150,000 บาทต่อปี

ยงัไม่เกดิรายได้

นอกเหนอืจากนี้ยงัมกีลุ่มอาชพีอื่นๆ เช่น กลุ่มกล้วยฉาบ  กลุ่มถั่วตดัน�้าอ้อย กลุ่มข้าวปลอดสาร กลุ่มเหด็แปรรูป เป็นต้น
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ผลการด�าเนินงานด้านการจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน

โครงการพลังชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองเพื่อชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน (ความร่วมมือกับ สสส.)

ชุดขอมูล 
TCNAP /
RECAP

เกษตรกร 

30%
ของครัวเรือน 

 เกษตรกรชาวไรออย
ในตำบล

พึ่งพาตนเองได

ครัวเรือนตนแบบ
เกษตรผสมผสาน

อยางนอย 

10% 
ของจำนวน

ครัวเรือนในตำบลเกษตรกรรมยั่งยืน /
ตลาดสีเขียวชุมชน 

กลุมวิสาหกิจชุมชน 
จำนวน 21 แหง

มีการบริหารจัดการน้ำ
เพื่อการเกษตร 
ตำบลละ 1 แหง

เกิดศูนยเรียนรู

21 แหง

สสส. ไดลงนามความรวมมือกับกลุมมิตรผลในการพัฒนาชุมชน ทองถ่ินอยางย่ังยืน ซ่ึงเปนการรวมมือกับ 
ภาคเอกชนเปนคร้ังแรกของ สสส. ความรวมมือน้ีจะเปนการรวมพัฒนาชุมชน 17 ตำบลรอบโรงงานมิตรผล 
โดยการบูรณาการองคความรูภาครัฐ และการบริหารจัดการของภาคเอกชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของชุมชนใหพึ่งพาตนเองได และพัฒนาเปนชุมชนตนแบบ และถายทอดองคความรูใหพื้นที่อื่นๆ 

ทต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง

อบต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว
อบต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว

อบต.ชุมแพ อ.ชุมแพ
อบต.ไชยสอ อ.ชุมแพ
อบต.จระเข อ.หนองเรือ
ทต.กุดกวาง อ.หนองเรือ
อบต.บานเม็ง อ.หนองเรือ
ทต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ

อบต.หนองมะคาโมง อ.ดานชาง

การกระจายตัว อปท.เครือขาย
2 จังหวัด 3 อปท.
สิงหบุรี  2 อปท.
สุพรรณบุรี  1 อปท.

อบต.กุดคาว อ.กุฉินารายณ
ทต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ

อบต.หนองใหญ อ.โพนทอง

อบต.น้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ
ทต.นายม อ.เมืองอำนาจเจริญ

การกระจายตัว อปท.เครือขาย
6 จังหวัด 14 อปท.
ขอนแกน 6 อปท.
ชัยภูมิ 2 อปท.
กาฬสินธุ 2 อปท.
อำนาจเจริญ 2 อปท.
รอยเอ็ด 1 อปท.
เลย 1 อปท.

อบต.ไมดัด อ.คายบางระจัน
อบต.โพสังโฆ อ.คายบางระจัน

• เก็บขอมูล
• วิเคราะหขอมูล
• คืนขอมูล
• นำเสนอผลการศึกษา

• เก็บขอมูล
• ตรวจทานขอมูล
• บันทึกขอมูล
• วิเคราะหขอมูล

• ครัวเรือนตนแบบ
• กลุมวิสาหกิจชุมชน
• ตลาดสีเขียวชุมชน

• การบริหารจัดการน้ำ
• เกษตรกรปลูกออยตนแบบ
• ศูนยเรียนรูตำบล

รวมจำนวน อปท. 
เครือขายทั้งหมด 17 อปท.
ในป 2561

เป�ดเวทีประชุมคณะทำงานฯ 
• แตงตั้งทีมทำงาน RECAP / TCNAP
• ยกรางโครงการประกาศนโยบายสาธารณะ
• มีวาระการประชุมตอเนื่อง

ดำเนินการตามแผนงาน
พัฒนาชุมชนและตำบล

ส�งทีมทำงาน RECAP 
ไปอบรมพัฒนาศักยภาพ 

ส�งทีมทำงาน TCNAP
ไปอบรมพัฒนาศักยภาพ

นำข�อมูลไปใช� / จัดทำแผนพัฒนา
ตำบลรับการสนับสนุน
จากองค�กรต�างๆ

ดำเนินการศึกษาว�จัยชุมชน 
(ทีมทำงาน RECAP) 

ดำเนินการจัดทำข�อมูลตำบล 
(ทีมทำงาน TCNAP) 

จัดทำแผนพัฒนาชุมชน / ตำบล 
ตามตัวชี้วัดเสนอกลุ�มมิตรผล
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ผลการด�าเนินงาน 
จากจุดเริ่มต้นที่กลุ่มมิตรผลให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการ
พฒันารปูลกัษณ์และมาตรฐานผลติภณัฑ์แก่ชมุชนที่อยูใ่นเครอืข่าย 
“ต�าบลมิตรผลร่วมพัฒนา” เพื่อให้ชุมชนสามารถสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีได้มาตรฐาน สามารถขายผลผลิตออก 
นอกชุมชนได้อันจะช่วยให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยนื โดยตลอดระยะเวลาที่ด�าเนนิงานได้สร้างรายได้กลบัสูช่มุชน
อย่างต่อเนื่อง และยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ชุมชนได้พัฒนา
ศักยภาพและเสริมสร้างความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาสู่การเป็น 

ผู้ประกอบการต่อไป โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อตราสินค้า 
“ชื่นใจ บาย มติรผล” ซึ่งสะท้อนถงึเจตจ�านงอนัแน่วแน่ที่ต้องการ
สร้างเสรมิความมั่นคงอย่างยั่งยนืให้แก่ชมุชน ส�าหรบัในปีที่ผ่านมา
ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร เช่น น�้ามันว่าน  
ยาหม่องสมุนไพร ยาดมสมุนไพร บาล์มหอมช่วยผ่อนคลาย สบู่
สมนุไพรมะขามน�้าผึ้ง ผลติภณัฑ์กลุม่ผ้าทอ และผลติภณัฑ์แปรรปู
จากสมนุไพร ชว่ยสรา้งรายได้ให้กบัชมุชนเปน็เงนิ 1,640,000 บาท

เติมเต็มช่องระหว่างชุมชนผู้ผลิตกับตลาด

กิจการเพื่อสังคม

เพราะกลุ่มมิตรผลเชื่อในภูมิปัญญาของชุมชนที่สั่งสมมาอย่าง
ยาวนาน ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียงในหลายพื้นที่   
แต่ชุมชนยังขาดความเข้าใจในการตลาดและผู้บริโภค เราจึงได ้
จัดตั้งฝ่ายกิจการเพื่อสังคม เพื่อท�างานร่วมกับฝ่ายพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
และรูปลักษณ์ที่สวยงามน่าสนใจ เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค  

ผ่านการเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจของผลติภณัฑ์ในแต่ละชมุชน ท�าให้
เศรษฐกิจชุมชนพัฒนาดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ยั่งยืน และมีการ
วางแผนการด�าเนินงานให้เหมาะสมกับศักยภาพแต่ละชุมชน  
โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
และพร้อมจะแบ่งปันคนืกลบัให้กบัสงัคม

รูปแบบการด�าเนินงาน

SE

ตลาดชุมชน

เชื่อมโยงความร่วมมอืกบัภาคส่วนต่างๆ
เพื่อเพิ่มโอกาสทางธรุกจิ

รายได้สู่ 
Social Enterprise

ก�าไรส่วนหนึ่ง
กลบัมาสู่ชมุชน

พฒันาองค์ความรู้และ
ผลติภณัฑ์ร่วมกนั ท�าธรุกจิร่วมกนั

อย่างเป็นธรรม
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ผลติภณัฑ์ชมุชนภายใต้ตราสนิค้า 
“ชื่นใจ บาย มติรผล”

ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาแล้ว

โครงการเพื่อสังคม

กลุ่มมิตรผลมีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ที่อยู่ในพื้นที่แต่ละโรงงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้มีส่วนได้เสียรอบโรงงานเพื่อให้การดูแล
ชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถงึ โดยฝ่ายชมุชนสมัพนัธ์จะท�าการส�ารวจชมุชนรอบโรงงานน�้าตาลทั้ง 6 แห่ง เพื่อทราบถงึปัญหา 
ความต้องการ และความคาดหวังของชุมชน และน�าผลส�ารวจมาวิเคราะห์ เพื่อจัดท�าแผนงานในการด�าเนินงานให้ตอบสนอง 
ความต้องการของชมุชน ซึ่งการส�ารวจดงักล่าวนั้นมผีู้เข้าร่วมจ�านวน 1,707 คน และมผีลการส�ารวจความต้องการของชมุชน ดงันี้ 

80 บาท

ยาหม่อง แชมพู

180 บาท

ยาดม สบู่

กจิกรรมสร้างรายได้และส่งเสรมิอาชพีชมุชน

กจิกรรมสนบัสนนุด้านการศกึษาหรอืสร้างโอกาสให้กบับตุรหลาน

กจิกรรมด้านการอนรุกัษ์วฒันธรรมชมุชน

กจิกรรมด้านการกฬีาและสขุภาพ

กจิกรรมส�าหรบักลุ่มพเิศษกลุ่มผู้สูงอายุ

กจิกรรมอบรมและให้ความรู้ด้านการเกษตร

กจิกรรมสนบัสนนุพฒันาสาธารณสมบตัชิมุชน

ด้านสิ่งแวดล้อม ดนิ น�้า ป่าไม้ ขยะ

กจิกรรมส�าหรบักลุ่มพเิศษ กลุ่มผู้พกิาร หรอืผู้ยากไร้
กจิกรรมให้ความรู้การป้องกนัภยัชวีติและทรพัย์สนิ
กจิกรรมให้ความรู้และเสรมิทกัษะเทคโนโลยี
ส่งเสรมิด้านความสามคัคกีนัในชมุชน
กจิกรรมส�าหรบักลุ่มพเิศษ กลุ่มเดก็อ่อน
อื่นๆ

31.22%

14.94%

9.67%

9.20%

8.38%

8.14%
5.04%
3.63%
2.63%
2.58%
2.40%
1.11%

0.53%
0.53%

80 บาท 90 บาท
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ในปี 2561 กลุ่มมิตรผลได้น�าผลการส�ารวจมาวิเคราะห์และด�าเนินงานใน 6 มิติที่ส�าคัญ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง 
ของชมุชน ดงันี้ 

1. ด้านเศรษฐกิจ
 • โครงการตลาดสีเขียว (Green Market)  
  โครงการตลาดสีเขียวมี 2 แห่ง คือ ตลาดสีเขียวหน้าโรงงานน�้าตาลมิตรผลด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี และตลาดสีเขียวหน้าโรงงาน 
  น�้าตาลมติรภูเวยีง จ.ขอนแก่น ถอืเป็นแหล่งจ�าหน่ายอาหารปลอดภยั เช่น ผกัปลอดสารพษิ ที่เกดิจากโครงการรณรงค์ให้พนกังาน 
  และชมุชนปลูกผกักนิเอง และน�าส่วนที่เหลอืมาจ�าหน่ายเพื่อเสรมิรายได้ รวมทั้งการจ�าหน่ายอาหารปรงุสกุใหม่ อาหารแปรรูป และ 
  ผลิตภณัฑ์ชมุชน

กล้วยแสงตะวนั

สนิค้าในตลาดสเีขยีวเป็นสนิค้าที่มั่นใจได้ว่าปลอดภยัและราคาสนิค้าย่อมเยา ผลติด้วยความ
ใส่ใจทุกขั้นตอน โดยตลาดสีเขียวมีสินค้าเด่น ได้แก่ ผักสดจากกลุ่มวิสาหกิจเกษตร 
ปลอดสารแจงงาม เช่น ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง สินค้าแปรรูป เช่น กล้วยแสงตะวัน อาหาร
ปรงุสกุพร้อมทาน เช่น แกงส้ม ขนมไทยต่างๆ โดยน�าวตัถดุบิจากไร่สวนมาผลติ

“ขอบคณุมติรผลที่ให้การสนบัสนนุ	ส่งเสรมิ	ให้พี่มอีาชพีเสรมิ	แต่ก่อนพี่ท�าแต่ไร่อ้อย	มรีายได้
ปีละครั้ง	พอมาปลูกผักไว้กินเอง	มีเยอะแบ่งปันเพื่อนบ้าน	และน�ามาขายที่ตลาดสีเขียว	 
มผีกัสดปลอดภยัจากแปลงผกัของกลุม่วสิาหกจิ	มรีายได้เพิ่มขึ้นสปัดาห์ละ	1,500	บาท	หรอื
ประมาณ	6,000	บาท	/	เดอืน”

พี่จันทร์ งามข�า 
สมาชิกจากกลุ่มวิสาหกิจเกษตรปลอดสารแจงงาม 
ร้านค้าชุมชนในตลาดสีเขียว 

วนัที่ด�าเนนิการ

จ�านวนร้านค้าของพนกังานและชมุชน

สร้างรายได้ (เฉลี่ยต่อเดอืนต่อราย) 

ยอดขาย

ยอดขายรวมทั้งสิ้น

หน้าโรงงานน้�าตาลมิตรผลด่านช้าง 
จ.สุพรรณบุรี  

       ทกุวนัพธุ

 10 ร้านค้า

 1,700 บาท

 203,535 บาท

หน้าโรงงานน้�าตาลมิตรภูเวียง 
จ.ขอนแก่น   รายละเอียด 

       ทกุวนัพธุ

 22 ร้านค้า

 6,000 บาท

 1,158,260 บาท

1,361,975 บาท

ตลาดสีเขียว
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2. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • โครงการพัฒนาฝายน้�าเพื่อชุมชน
  โครงการแก้ปัญหาภัยแล้งในชุมชนภายใต้โครงการ “พัฒนาฝายน�้า เพื่อชุมชน” ณ บ้านห้วยแหน ต.ห้วยใหญ่ จ.เพชรบูรณ์  

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเรื่องการขาดแคลนแหล่งน�้าในฤดูแล้งของประชาชนในพื้นที่โดยรอบและ 
 บรเิวณใกล้เคยีง 

  ผลของกิจกรรมสร้างฝายในครั้งนี้ คือ การได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ ซึ่งได้แก่ กองพลทหารม้าที่ 1  
 ค่ายพ่อขุนผาเมือง ภาคเอกชน ได้แก่ พนักงานกลุ่มมิตรผล รวมถึงประชาชนหมู่บ้านห้วยแหนใหญ่และใกล้เคียงรวมกว่า  
 180 คน ทั้งนี้ต�าบลห้วยใหญ่มหีมูบ้่านในพื้นที่ปกครองจ�านวน 12 หมูบ้่าน ครวัเรอืนกว่า 1,900 ครวัเรอืน ซึ่งประกอบอาชพีเกษตรกรรม 
 ถงึ 1,300 ครวัเรอืน โดยปลูกพชืไร่เป็นส่วนใหญ่ และที่ผ่านมาประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาขาดแหล่งน�้าเพื่อการเกษตร ปัญหา 
 น�้าท่วม ฝนแล้ง ท�าให้ผลผลติตกต�่า ดงันั้นโครงการพฒันาฝายน�้าเพื่อชมุชนครั้งนี้จะช่วยแก้ปัญหาของประชาชนในพื้นที่ได้

พนกังานกลุ่มมติรผลเข้าร่วมกจิกรรมสร้างฝายในโครงการ “พฒันาฝายน�้า เพื่อชมุชน”
 ณ บ้านห้วยแหน ต.ห้วยใหญ่ จ.เพชรบูรณ์

 กลุ่มมิตรผลร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
และหอการค้าเยอรมัน-ไทย จัดโครงการความร่วมมือในการ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแบบทวิภาคีส�าหรับ
นักศึกษาอาชีวะในพื้นที่โรงงาน โดยใช้รูปแบบทวิภาคีของ
ประเทศเยอรมนีที่มีการบูรณาการความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏบิตั ิเพื่อผลติบคุลากรสายอาชพีที่มคีวามรู้และทกัษะ
ในอุตสาหกรรมน�้าตาลและชีวพลังงาน รวมทั้งเสริมความ
แข็งแกร่งของกลุ่มมิตรผลในการก้าวไปสู่การบริหารจัดการไร่
ยคุใหม่ และการผลติที่มมีาตรฐานระดบัโลก

 ทั้งนี้หลักสูตรทวิภาคีในโครงการนี้เป็นโปรแกรมส�าหรับ
นกัศกึษาอาชวีะในระดบัประกาศนยีบตัรขั้นสงู หรอื ปวส. ซึ่ง
ใช้ระยะเวลาศกึษาทั้งสิ้น 2 ปี โดยมเีนื้อหาและการเรยีนการสอน
ที่สอดคล้องกับเส้นทางอาชีพในกลุ่มมิตรผลทั้งในภาคทฤษฎ ี
และการฝึกปฏบิตัจิรงิในโรงงาน ซึ่งผลจากการด�าเนนิงานนั้น  
มนีกัศกึษาที่เข้ารว่มโครงการ 149 คน โดยนกัศกึษาที่เข้าร่วม
จะได้เรียนรู้ธุรกิจและอุตสาหกรรมของกลุ่มมิตรผล รวมทั้ง
กระบวนการผลติและการบรหิารจดัการด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน 
ตลอดจนได้รับความรู ้และค�าแนะน�าจากผู้เชี่ยวชาญและ 
ผู้บรหิารในสายธรุกจิ อกีทั้งยงัได้รบัเบี้ยเลี้ยง สวสัดกิาร และ
ทนุการศกึษาในระหว่างการฝึกงาน

3. ด้านการศึกษา
 • โครงการความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแบบทวิภาคี
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นอกจากนี้เมื่อส�าเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับทั้งประกาศนียบัตร
วิชาชีพขั้นสูง และวุฒิบัตรส�าหรับผู้ผ่านการประเมินมาตรฐาน
วชิาชพี รวมทั้งวฒุบิตัรจากกลุม่มติรผลและหอการค้าเยอรมนั-ไทย 
รวมถึงมีโอกาสบรรจุเข้าท�างานในกลุ่มมิตรผล โดยจะได้รับ 
ค่าตอบแทนและสวสัดกิารที่จูงใจ เทยีบได้กบัผู้ส�าเรจ็การศกึษา
ระดับปริญญาตรี และมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพภายใน 
กลุม่มติรผลอกีด้วย โครงการนี้ถอืเป็นความส�าเรจ็ในการประสาน
ความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและเอกชน ซึ่งจะไม่เพยีงส่งผลดต่ีอ
กลุ่มมิตรผลในการได้รับบุคลากรที่มีความรู้และทักษะตรงกับ 
ความต้องการเท่านั้น แต่ยงัเป็นแรงจูงใจให้เยาวชนหนัมาศกึษา
ต่อในสายอาชวีะที่ก�าลงัขาดแคลน

• โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา 
 (Partnership School) 
กลุ่มมิตรผลให้ความส�าคัญกับการพัฒนาการศึกษาไทย จึงได้
รว่มมอืกบักระทรวงศกึษาธกิารที่จะสนบัสนนุทรพัยากรทั้งในรปู
ตัวเงินและบุคลากร รวมทั้งเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหาร 
สถานศกึษา ซึ่งเป็นส่วนขยายของโรงเรยีนประชารฐั (Connext ED) 
โดยมุง่เน้นการยกระดบัคณุภาพการศกึษาด้านต่างๆ ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาและข้อเสนอแนะของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อ 
การพัฒนาประเทศไทยในเป้าหมายการพัฒนา 4 ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ 
  1. การพฒันาคณุภาพผู้เรยีน 
  2. การพฒันาครู 
  3. การพฒันาคณุภาพสถานศกึษา 
  4. การพฒันาคณุภาพการบรหิาร

ผู้บรหิารกลุ่มมติรผลร่วมลงนามความร่วมมอืกบั
ส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา

ความร่วมมอืในการพฒันาหลกัสูตรการเรยีนการสอนแบบทวภิาคี

ผู้บรหิารกลุ่มมติรผลร่วมลงนามบนัทกึความเข้าใจ
ว่าด้วยความร่วมมอืโครงการโรงเรยีนร่วมพฒันา 

แนวทางการบริหารโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา 

กลุ ่มมิตรผลเน ้นให ้ โรงเรียนเป ็นศูนย ์การพัฒนาชุมชน  
เป็นโรงเรียนเพื่ออนาคต ครูผู ้สอนมีทักษะการสอนสมัยใหม่  
และสร้างระบบนิเวศน์ (Eco System) ทั้งผู้น�าสถานศึกษา  
ภาคเอกชน ชุมชน และผู ้ปกครอง เพื่อพัฒนาและสร้าง 
ความยั่งยืนให้กับการศึกษาและชุมชน โครงการดังกล่าว 
ถือเป็นการลดความเหลื่อมล�้า สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน 
ในท้องถิ่นเข้าถึงระบบการศึกษาที่มีคุณภาพที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของธรุกจิและอตุสาหกรรมในชมุชนนั้นๆ ตลอดจน
เป็นแหล่งบ่มเพาะทกัษะที่จะช่วยให้เดก็ เยาวชน มอีาชพี และ 
ใช้ชวีติได้อย่างมคีวามสขุต่อไป

คณุอสิระ ว่องกศุลกจิ ประธานกรรมการ
และผู้บรหิารกลุ่มมติรผล เยี่ยมชมโรงเรยีน

ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรยีนร่วมพฒันา

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561 กลุ่มมิตรผล

130



6. ด้านศิลปวัฒนธรรม
• โครงการมิตรผล ART CAMP ปีที่ 5
โครงการมติรผล ART CAMP จดัขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้กบัเยาวชน
ที่เป็นบุตรหลานของพนักงาน ชาวไร่ และชุมชนรอบโรงงาน  
ให้มทีกัษะทางศลิปะและความคดิสร้างสรรค์ และได้มเีวทใีนการ
พัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานในระดับที่สูงขึ้น ผ่านการอบรม 
ความรู ้ทางเทคนิคการวาดภาพจากอาจารย์สังคม ทองม ี 
ศลิปินแห่งชาต ิโดยในปี 2561 นี้ได้จดัค่ายเป็นเวลา 2 วนั 1 คนื 
เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับเยาวชนทั้งสิ้นจ�านวน 2 ครั้ง ภายใต้
หวัข้อ “อ้อยแห่งอนาคต” ดงันี้
 1. ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์ศิลป์สิรินธร  
  จ.เลย
 2. ครั้งที่ 2 ภาคกลาง ณ พพิธิภณัฑ์ค่ายบางระจนั จ.สงิห์บรุี

 4. ด้านสาธารณสุข
 • โครงการตรวจสุขภาพชุมชน 
 กลุม่มติรผลได้ให้ความส�าคญัและห่วงใยต่อสขุภาพ อาชวีอนามยั 

เพื่อให้คนในชมุชนได้มสีขุภาพกายและใจที่ด ีเข้าถงึการให้ค�าแนะน�า
ทางการแพทย์และการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ด�าเนินการร่วมกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลในพื้นที่อย ่างต ่อเนื่อง 
เป็นประจ�าทกุปี โดยในปี 2561 มกีารตรวจสขุภาพให้กบัประชาชน
ในชมุชนต่างๆ รอบโรงงานกลุ่มมติรผลทั้งสิ้นกว่า 1,600 คน

กจิกรรมตรวจสขุภาพคนในชมุชนรอบพื้นที่โรงงาน 
 ต.สมสะอาด อ.กฉุนิารายณ์ จ.กาฬสนิธุ์

กจิกรรมวิ่งมติรอาสาพฒันาโรงเรยีนโคกสะอาดวทิยา
จ.ชยัภูม ิโดยโรงงานน�้าตาลมติรภูเขยีว

ค่ายศลิปะกลุ่มมติรผล ปีที่ 5 
ณ ศูนย์ศลิป์สรินิธร จงัหวดัเลย

ซึ่งการจดัค่ายดงักล่าวมเียาวชนเข้าร่วมกว่า 160 คน จาก 7 จงัหวดั ได้แก่ ขอนแก่น ชยัภูม ิเลย กาฬสนิธุ์ อ�านาจเจรญิ สงิห์บรุ ี
และสพุรรณบรุ ีโดยผลงานของเยาวชนดงักล่าวจะได้มโีอกาสรบัคดัเลอืกเพื่อเป็นภาพประกอบปฏทินิของกลุ่มมติรผลอกีด้วย

ทั้งนี้ในปีต่อไปเป้าหมายของกลุ่มมิตรผลจะร่วมมือกันสร้างกิจกรรมมิตรอาสา RUN FOR YOU ให้ครบทั้ง 6 โรงงาน เป้าหมาย 
ผู้เข้าร่วมกว่า 2,000 คน และสร้างกจิกรรมจติอาสาเพื่อพฒันาสถานศกึษา หรอืโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลที่ยงัขาดแคลน

5. ด้านกีฬา  
• โครงการ RUN FOR YOU
โครงการ RUN FOR YOU เป็นการวิ่งการกศุล เพื่อระดมทนุไปด�าเนนิ
กิจกรรมเพื่อสังคมในชุมชน เช่น การปรับปรุงทาสีอาคารเรียน  
วดั การปลกูต้นไม้เพิ่มพื้นที่สเีขยีว ซึ่งเป็นการสร้างการมส่ีวนร่วม
และการปลูกฝังจิตอาสาให้กับพนักงานและชุมชน ได้ร่วมท�า
กจิกรรม โดยในปี 2561 มกีารจดักจิกรรม RUN FOR YOU จ�านวน 
2 ครั้ง มผีู้สนใจเข้าร่วมกว่า 700 คน ดงันี้ 
 1. กิจกรรมวิ่งมิตรอาสาพัฒนาโรงเรียนโคกสะอาดวิทยา  
  จ.ชยัภูม ิโดยโรงงานน�้าตาลมติรภูเขยีว
 2. กิจกรรมวิ่งมิตรอาสาพัฒนาวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  
  จ.สพุรรณบรุ ีโดยโรงงานน�้าตาลมติรผลด่านช้าง

กลุ่มมิตรผล รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561
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นวัตกรรม 
“ต่อยอดสร้างสิ่งใหม่ เพื่อความยั่งยืน”

นวัตกรรม
การบริหารและ

พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

นวัตกรรม
กระบวนการ

นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์

นวัตกรรม
ธุรกิจ
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ความสามารถในการแข่งขันเป็นหัวใจหลักในการอยู่รอดขององค์กร ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันทางธุรกิจจากเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมแบบจ�าลองทางธุรกิจ (Business Model Innovation) การจัดการข้อมูลเชิงลึก (In-depth Data Management) 
และการใช้ประโยชน์จากปัญญาประดษิฐ์ (Artificial Intelligence) ที่ท�าให้ธรุกจิสามารถเข้าถงึลูกค้าได้หลากหลายกลุ่มมากขึ้น กลุ่มมติรผล 
ให้ความส�าคัญกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เพราะการเปลี่ยนแปลงคือความท้าทายของธุรกิจ และสนับสนุนการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
มาสร้างโอกาสทางธรุกจิควบคู่กบัการพฒันาคนให้มศีกัยภาพพร้อมรบัความเปลี่ยนแปลง

นวตักรรมได้ถูกน�ามาใช้ในการขบัเคลื่อนพนกังานและองค์กรโดยแบ่งได้ ดงันี้

นวัตกรรมกระบวนการ 

การขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยเครือข่าย
ของกลุ่มมิตรผล

กลุ่มมิตรผลก�าลังมุ่งสู่เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-Based Economy)  
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-Curve) เพื่อพัฒนา
เศรษฐกจิให้เตบิโตแบบก้าวกระโดด สอดรบันโยบายประเทศไทย 
4.0 โดยกลุ ่มมิตรผลให้ความส�าคัญกับการวิจัยและพัฒนา
นวตักรรมและเทคโนโลย ีรวมถงึบคุลากรด้านการวจิยั ซึ่งจะช่วย
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคเกษตรและเศรษฐกิจไทย ทั้งนี้ได้ร่วม 
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนโครงการวิจัย 
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพส�าหรับนักวิจัยระดับปริญญาโทและ
ปรญิญาเอกกบัส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) ภายใต้
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)  
เพื่อสร้างนวัตกรรมต่อยอดอุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลไทยไปสู่
เศรษฐกจิชวีภาพ ผลกัดนัอตุสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-Curve)  
มุง่ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิด้วยนวตักรรมและเทคโนโลยใีห้สอดคล้องกบั
นโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งความร่วมมือกับ สกว. ในครั้งนี้  
มรีะยะเวลา 5 ปี นบัตั้งแต่ 1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 2564 
(ปีงบประมาณ 2560 - 2564)   

นวัตกรรมการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
กลุ ่มมิตรผลตระหนักถึงความส�าคัญของการสร้างองค์กรสู ่ 
ยุคนวัตกรรมสร้างสรรค์ธุรกิจ เราเริ่มปลูกฝังนวัตกรรมให้เป็น
วัฒนธรรมในองค ์กร รวมทั้งมุ ่งเน ้นการพัฒนานวัตกรรม 
สู่กระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ เช่น การพัฒนาความสามารถ 
ของผู้บริหารและพนักงาน เรามุ่งหวังให้พนักงานทุกคนต้องกล้า
แสวงหาความคิดใหม่เชิงนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้ 
เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่จะสร้าง
คณุค่าและความยั่งยนืให้เกดิขึ้น 

การส่งเสริมนวัตกรรมภายในองค์กรด้วยการจัดงานประกวด 
ผลงานนวตักรรม Mitr Phol Innovation Awards มากว่า 17 ปี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับ 
ในกลุ ่มมิตรผลเกิดแรงบันดาลใจในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
พร้อมเปิดกว้างให้พนักงานเลือกที่จะพัฒนานวัตกรรมด้วยตนเอง
โดยไม่มีขีดจ�ากัด สามารถพัฒนาความคิดและสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่สอดคล ้องกับทิศทางและกลยุทธ ์ทางธุ รกิจ 
อย่างเป็นรูปธรรม เช่น นวัตกรรมในสายงานอ้อยให้มุ่งเน้นที่การ
เพิ่มผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกอ้อย ส่วนนวัตกรรม 
ในสายการผลติเน้นที่การเพิ่มประสทิธภิาพ ลดต้นทนุการผลติ และ
นวตักรรมในสายการตลาดให้แสวงหาโอกาสในการขยายช่องทาง
จดัจ�าหน่ายและการสร้างธรุกจิรปูแบบใหม่ ส่วนสายงานสนบัสนนุ
เน้นที่การลดขั้นตอนการท�างาน ลดต้นทุน และสามารถยกระดับ
บริการได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีในส่วนที่เป็นการสรรสร้าง
ธุรกิจใหม่ ซึ่งสามารถน�าผลงานที่ได้รับคัดเลือกจากการประกวด
มาทดลองด�าเนินงานจริง ส�าหรับผลงานการประกวดนวัตกรรม
บางส่วนได้ถูกน�ามาจดสิทธิบัตรทางปัญญา เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความส�าเร็จของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วย
นวตักรรม

ในปี 2561 มผีู้เข้าร่วมประกวดนวตักรรมทั้งหมด 230 ทมี และได้
รบัคดัเลอืกเป็นผูไ้ด้รางวลั 24 ทมี ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
ประเภท Kaizen Project 8 โครงการ, ประเภท Best Process 
Improvement 9 โครงการ, ประเภท New Product / Service Development 
5 โครงการ และประเภท New Business Excellence 2 โครงการ

งานประกวดผลงานนวตักรรม Mitr Phol Innovation Awards 2018
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เรามุ่งเน้นที่การพัฒนาบุคลากรการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ส�าคัญในการพัฒนาต่อยอดพืชเศรษฐกิจ  
รวมถงึเทคโนโลยกีารจดัการที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อมที่มคีวามส�าคญั
ต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลของไทย ซึ่งความร่วมมือนี้ 
ในปัจจบุนักลุม่มติรผลมนีกัวจิยัเข้าร่วมโครงการจ�านวนทั้งสิ้น 14 คน 
แบ่งเป็นการศกึษาระดบัปรญิญาโท 9 คน และระดบัปรญิญาเอก 
5 คน ทั้งนี้ โครงการวิจัยของนักวิจัยจากกลุ่มมิตรผลในระดับ
ปรญิญาโทและปรญิญาเอกที่ได้รบัการสนบัสนนุตามขอบเขตงาน
วจิยัของโครงการ พวอ. ม ี4 หวัข้อหลกั ได้แก่
• การพฒันาปรบัปรงุพนัธุ์อ้อย
• การพัฒนาเทคโนโลยีในด้านการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า 
 ผลิตภณัฑ์อ้อยและน�้าตาล
• การพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือทิ้งด้วยกระบวนการ  
 Bio-Refifinery
• การสร้างเสรมิระบบการจดัส่งและจดัเกบ็วตัถดุบิ

นอกจากนี้เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในเข้าถงึการศกึษาของบคุลากร 
กลุ ่มมิตรผลยังได ้ ร ่ วมมือกับภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดท�า
หลักสูตรการเรียนแบบ Non-Coursework เป็นรายแรกในภาค
อุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยเอื้ออ�านวยให้นักวิจัยสามารถท�างานวิจัย
ไปพร้อมกับมีการเรียนการสอนในองค์กร เสมือนเป็นการ 
ยกหลกัสูตรในมหาวทิยาลยัมาอยู่ภายในสถานที่ท�างาน

นวัตกรรมธุรกิจ 

การขับเคลื่อนนวัตกรรมของธุรกิจผ่านศูนย์นวัตกรรมและวิจัย 
มติรผล หรอื Mitr Phol Innovation & Research Center ซึ่งก่อตั้ง
เมื่อปี 2540 ที่จงัหวดัชยัภมู ิโดยมุง่เน้นการพฒันาธรุกจิกลุม่มติรผล
ด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรม เพื่อกลุม่มติรผลมคีวามยั่งยนืในการ
ด�าเนนิธรุกจิ

ศูนย์นวัตกรรมและการวิจัยมิตรผลมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา 
งานวจิยัและบรกิารในขอบข่ายงานดงัต่อไปนี้
1. Crop Production: มุง่เน้นการน�าวทิยาการและเทคโนโลยจีาก 
สหสาขาวิชามาประยุกต์ใช้ในการวิจัยและพัฒนาการพัฒนา 
อ้อยสายพันธุ์ใหม่ พัฒนาเทคโนโลยีการปลูกอ้อยเพื่อส่งเสริม 
การปลูกอ้อยและอารกัขาพชือ้อยจากโรคและแมลง 
2. Sugar Technology & Specialty: มุ ่งเน้นการพัฒนา
กระบวนการผลติผลติภณัฑ์ที่เกี่ยวข้องกบัน�้าตาล และการบรกิาร
ลูกค้าสมัพนัธ์ในการใช้และบรโิภคผลติภณัฑ์ของบรษิทั
3. Bio-based Chemicals & Energy: มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์
จากทรพัยากรต่างๆ ที่ได้จากอตุสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลมาผลติ
เป็นผลติภณัฑ์มูลค่าสูง

พธิลีงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืการสนบัสนนุโครงการวจิยั ด้านเทคโนโลยชีวีภาพ
ส�าหรบันกัวจิยัระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอกกบัส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.)

ภายใต้โครงการพฒันานกัวจิยัและงานวจิยัเพื่ออตุสาหกรรม (พวอ.)
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นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 

ขบัเคลื่อนนวตักรรมผ่านการสรา้งสรรค์ผลติภณัฑ์ เพื่อสร้างความ
แตกต่างของผลติภณัฑ์และขยายฐานลูกค้าของกลุ่มมติรผล ในปี 
2561 กลุ่มมติรผลได้มกีารพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ ดงันี้ 

พนัธุ์อ้อยสายพนัธุ์ใหม่ พนัธุ์ภูเขยีว 1

ไม้ซิงโครนัส นวัตกรรมใหม่แห่งงานตกแต่ง
ภายใน ด้วยการออกแบบลายไม้บนกระดาษและร่อง
ลายลึกบนเพลท ทีค่ดิคน้และพฒันาเพือ่ใหเ้กดิการ
กดทบัและประสานลายกนัพอด ีผวิสมัผสัทีเ่สมอืน 
ไม้จริงสามารถใช้ทดแทนการใช้งานไม้จริง 

ไม้แลคเกอร์ ไฮกรอส ผลิตภัณฑ์ที่มีผิวหน้า 
ในเงาสะท้อน ซึ่งเกิดจากเทคโนโลยีการผลิต
และเครื่องจักรที่ทันสมัยจากประเทศเยอรมนี 
ผ่านกระบวนการผลิตโดยใช้กาว Polyurethane (PUR)
และระบบเคลือบผิวแลคเกอร์ลงบนไม้เอ็มดีเอฟ
เคลือบเมลามีน และมีคุณสมบัติเพิ่มคือทนทาน
ต่อรอยขีดข่วน การกระแทก ลดการกะเทาะใน 
ขั้นตอนการตัด ดูแลรักษาง่าย นอกจากนี้ยังมี 
การพัฒนาให้มีแผ่นฟิล์มเพื่อป้องกันการขีดข่วน
บนผิวหน้าระหว่างการขนส่งเครื่องมอืตรวจวดัวตัถดุบิอ้อย

ธุรกิจน้�าตาล

น�้าตาล “โกลเด้น ไซรัป” ส�าหรับในปีนี้ 
ได้มกีารออกผลติภณัฑ์ใหม่ น�้าเชื่อม “โกลเด้น 
ไซรปั” โดยน�้าเชื่อมนี้มาพร้อมกบักลิ่นหอมจาก 
อ้อยธรรมชาตแิละสเีหลอืงทอง มคีวามพเิศษ
ที่สีสันและและรสชาติกลมกล่อมเฉพาะตัว 

เหมาะกบัเครื่องดื่มหรอืขนมที่ต้องการให้มสีเีหลอืงอ่อนๆ กลิ่นหอม
และรสชาติหวานละมุนจากธรรมชาติ นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ส�าหรบัผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ 

ด้วยความมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาของมิตรผล เพื่อสรรสร้าง
หลากหลายผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
ในทุกกลุ่ม จึงเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ให้เลือกสรรหลากหลายประเภท 
อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้น�้าตาลให้เหมาะสมกับประเภทอาหาร
ถอืเป็นหวัใจส�าคญัในการสร้างมลูค่าเพิ่ม หากผูป้ระกอบการเลอืก
ใช้ได้อย่างตรงจดุนั้น จะสามารถปรงุรสชาตใิห้ดยีิ่งขึ้น ทั้งยงัคงที่
ตามสูตร และเกิดความคุ้มค่าซึ่งน�าไปสู่คุณภาพของผลิตภัณฑ์
อาหารและประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการต้นทนุที่จะตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและผลักดันธุรกิจไปสู่ 
ความส�าเรจ็

ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้

ส�าหรบัในปีนี้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้รโิภคที่เปลี่ยนแปลงไป 
กลุม่มติรผลจงึได้พฒันาคณุภาพของผลติภณัฑ์ให้มคีวามแขง็แรง
เพิ่มขึ้น และตอบโจทย์ความสวยงามและทันสมัย จึงได้มีการ
พฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ 2 ชนดิ ดงันี้

ผลการด�าเนนิงานนวตักรรมธรุกจิ ได้แก่

พันธุ์อ้อยสายพันธุ์ใหม่
ฝ่ายงานปรบัปรงุพนัธุอ้์อย ศนูย์นวตักรรมเพื่อการวจิยัของกลุม่มติรผล 
ได้พฒันาพนัธุอ้์อยสายพนัธุใ์หม่ คอื พนัธุภ์เูขยีว 1 ซึ่งเกดิจากการ
ผสมพนัธุร์ะหว่างพนัธุ ์MPT98-2033 (สายพนัธุแ์ม่) กบัพนัธุ ์LK92-11 
(สายพันธุ์พ่อ) โดยอ้อยสายพันธุ์นี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการ
ใช้รถตัดในการเก็บเกี่ยว ให้ผลผลิตอ้อยเฉลี่ย 20-22 ตัน/ไร่  
ความหวานเฉลี่ย 13-14 ซซีเีอส มกีารแตกกอด ีและไว้ตอได้ดมีาก 
สะสมน�้าตาลเรว็ ทรงกอตั้งตรงไม่หกัล้ม ต้านทานต่อโรคแส้ด�าและ
โรคใบจดุเหลอืง ทนทานต่อโรคเหี่ยวเน่าแดงและหนอนกออ้อยใน
ระดับปานกลาง เหมาะส�าหรับปลูกในสภาพดินร่วนและดินร่วน 
ปนเหนยีว ซึ่งเหมาะกบัการเกบ็เกี่ยวในช่วงต้น-กลางหบี

พัฒนาเครื่องมือตรวจวัดวัตถุดิบอ้อย 
(Portable NIR Detector)
โดยหลกัการตรวจวดัเทคโนโลย ีNear-Infrared Spectroscopy (NIRS) 
สามารถตรวจวดัองค์ประกอบในอ้อยได้รวดเรว็ ไม่ท�าลายตวัอย่าง 
ไม่ใช้สารเคม ีซึ่งเทคนคิ NIRS สามารถประเมนิตวัแปรต่างๆ ที่เป็น
ตวัก�าหนดคณุภาพอ้อย ได้แก่ ปรมิาณน�้าตาลซูโครส น�้าหนกัมวลแห้ง 
ปริมาณไฟเบอร์ ปริมาณของแข็งที่ละลายน�้าได้ ปัจจุบันพัฒนา
ต้นแบบแบบพกพาร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แล้วเสร็จในปี 2558 
พฒันาต่อเพื่อให้มขีนาดเลก็กะทดัรดัและสะดวกมากขึ้นในการน�า
ไปใช้งานในไร่ ซึ่งต้นแบบเครื่องมอืตรวจวดัวตัถดุบิอ้อยนี้จะช่วยให้
ลดระยะเวลาและค่าตรวจทดสอบอ้อยในระดบัห้องปฏบิตักิาร 
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เพศ ชาย 5,685 73.31 5,878 72.49 6,389 71.27 6,012 76.18

หญิง 2,070 26.69 2,231 27.51 2,575 28.73 1,880 23.82

รวม 7,755 100 8,109 100 8,964 100 7,892 100

ข้อมูลพนักงาน
ข้อมูลจ�านวนพนักงานทั้งหมดของกลุ่มมิตรผล (102-8)

รายละเอียด 2558* 2559* 2560** 2561***
จ�านวน จ�านวน จ�านวน จ�านวนร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

จ�านวนพนักงาน

ข้อมูลจ�านวนพนักงานในแต่ละระดับของกลุ่มมิตรผลจ�าแนกตามเพศ (405-1)

รำยละเอียด

จ�ำนวนพนักงำน

2558* 2559* 2560** 2561***

ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม

จ�านวนผู้บริหารระดับสูง คน 26 2 28 26 2 28 26 2 28 26 2 28

อายุมากกว่า 50 ปี คน 21 1 22 22 1 23 21 1 22 21 1 22
ร้อยละ 75 3.57 78.57 78.57 3.57 82.14 75 3.57 81.82 75.00 3.57 78.57

อายุ 30 - 50 ปี คน 5 1 6 4 1 5 5 1 6 5 1 6
ร้อยละ 17.86 3.57 21.43 14.29 3.57 17.86 17.86 3.57 18.18 17.86 3.57 21.43

อายุน้อยกว่า 30 ปี คน - - - - - - - - - - - -
ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ผู้บริหารระดับกลาง คน 170 48 218 177 48 225 189 58 247 188 59 247

อายุมากกว่า 50 ปี คน 57 10 67 61 14 75 66 16 82 63 15 78
ร้อยละ 26.15 4.59 30.74 27.11 6.22 33.33 26.72 6.48 33.20 25.50 6.07 31.57

อายุ 30 - 50 ปี คน 113 38 151 116 34 150 122 42 164 125 44 169
ร้อยละ 51.83 17.43 69.26 51.56 15.11 66.67 49.39 17.00 66.39 50.60 17.83 68.43

อายุน้อยกว่า 30 ปี คน - - - - - - 1 - 1 - - -
ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00

ประเภทพนักงาน ประจ�า 6,430 82.91 6,855 84.54 7,622 85.03 7,706 97.64
ชาย 4,962 63.98 5,268 64.96 5,854 65.31 5,869 76.16
หญิง 1,468 18.93 1,587 19.58 1,768 19.72 1,837 21.48

ชั่วคราว 1,325 17.09 1,254 15.46 1,342 14.97 186 2.36
ชาย 723 9.32 610 7.52 535 5.97 143 1.81
หญิง 602 7.77 644 7.94 807 9 43 0.55

รวม 7,755 100 8,109 100 8,964 100 7,892 100

ชั่วโมงการท�างาน

เต็มเวลา 7,755 100 8,109 100 8,964 100 6,012 100
ชาย 5,685 73.31 5,878 72.49 6,389 71.27 6,012 76.18
หญิง 2,070 26.69 2,231 27.51 2,575 28.73 1,880 23.82

ไม่เต็มเวลา 0 0 0 0 0 0 0 0
ชาย 0 0 0 0 0 0 0 0
หญิง 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 7,755 100 8,109 100 8,964 100 7,892 100

หมายเหตุ : * ข้อมูลปี 2558 – 2559 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี 
 ** ข้อมูลปี 2560 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560
 *** ข้อมูลปี 2561 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561

กลุ่มมิตรผล รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561
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ข้อมูลจ�านวนพนักงานเข้าใหม่ของกลุ่มมิตรผล (401-1)

รายละเอียด 2558* 2559* 2560** 2561***
จ�านวน จ�านวน จ�านวน จ�านวนร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

พนักงานเข้าใหม่

หัวหน้างาน คน 395 200 595 417 224 641 459 247 706 474 276 750

อายุมากกว่า 50 ปี คน 84 15 99 88 15 103 97 19 116 95 19 114
ร้อยละ 14.12 2.52 16.64 13.73 2.34 16.07 13.74 2.69 16.43 12.67 2.53 15.20

อายุ 30 - 50 ปี คน 308 184 492 318 206 524 355 226 581 379 257 636
ร้อยละ 51.76 30.92 82.69 49.61 32.14 81.75 50.28 32.01 82.29 50.53 34.27 84.80

อายุน้อยกว่า 30 ปี คน 3 1 4 11 3 14 7 2 9 - - -
ร้อยละ 0.50 0.17 0.67 1.72 0.47 2.18 0.99 0.28 1.27 0.00 0.00 0.00

เจ้าหน้าที่ คน 1,418 650 2,068 1,592 724 2,316 1,810 838 2,648 1,930 854 2,784

อายุมากกว่า 50 ปี คน 196 26 222 212 27 239 226 33 259 221 31 252
ร้อยละ 9.48 1.26 10.74 9.15 1.17 10.32 8.53 1.25 9.78 7.94 1.11 9.05

อายุ 30 - 50 ปี คน 866 342 1,208 939 360 1,299 1,032 400 1,432 1,171 424 1,595
ร้อยละ 41.88 16.54 58.41 40.54 15.54 56.09 38.97 15.11 54.08 42.06 15.23 57.29

อายุน้อยกว่า 30 ปี คน 356 282 638 441 337 778 552 405 957 538 399 937
ร้อยละ 17.21 13.64 30.85 19.04 14.55 33.59 20.85 15.29 36.14 19.33 14.33 33.66

ปฏิบัติการ คน 1,666 186 1,852 1,818 286 2,104 2,137 338 2,475 2,006 343 2,349

อายุมากกว่า 50 ปี คน 162 10 172 137 14 151 137 14 151 125 15 140
ร้อยละ 8.75 0.54 9.29 6.51 0.67 7.18 5.54 0.57 6.10 5.32 0.63 5.95

อายุ 30 - 50 ปี คน 924 129 1,053 1,002 181 1,183 1,062 199 1,261 1,039 196 1,235
ร้อยละ 49.89 6.97 56.86 47.62 8.60 56.23 42.91 8.04 50.95 44.27 8.30 52.57

อายุน้อยกว่า 30 ปี คน 580 47 627 679 91 770 938 125 1,063 841 133 974
ร้อยละ 31.32 2.54 33.86 32.27 4.33 36.60 37.90 5.05 42.95 35.81 5.67 41.48

เพศ ชาย 2,021 76.35 764 76.02 1,025 77.36 595 71.77

หญิง 626 23.65 241 23.98 300  22.64 234 28.23

รวม 2,647 100 1,005 100 1,325 100 829 100

อายุ น้อยกว่า 30 ปี 1,748 66.04 733 72.94 1,036 78.19 601 72.49

30-50 848 32.04 267 26.57 280 21.13 213 25.69

50 ปีขึ้นไป 51 1.93 5 0.50 9 0.68 15 1.82

รวม 2,647 100  1,005 100  1,325 100 829 100

พื้นที่ กรุงเทพฯ 308 11.64 124 12.34 98 7.40 123 14.84

อื่นๆ 2,339 88.36 881 87.66 1,227 92.60 706 85.16

รวม 2,647 100 1,005 100 1,325 100 829 100

ข้อมูลจ�านวนพนักงานในแต่ละระดับของกลุ่มมิตรผลจ�าแนกตามเพศ (405-1)

รำยละเอียด

จ�ำนวนพนักงำน

2558* 2559* 2560** 2561***

ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม

หมายเหตุ : *  ข้อมูลปี 2558 – 2559 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี 
 **  ข้อมูลปี 2560 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560
 *** ข้อมูลปี 2561 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561 

หมายเหตุ : *  ข้อมูลปี 2558 – 2559 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี 
 **  ข้อมูลปี 2560 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560
 *** ข้อมูลปี 2561 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561 กลุ่มมิตรผล
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ข้อมูลจ�านวนพนักงานพ้นสภาพของกลุ่มมิตรผล (401-1)

รายละเอียด 2558* 2559* 2560** 2561***
จ�านวน จ�านวน จ�านวน จ�านวนร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

พนักงานพ้นสภาพ

เพศ ชาย 736 72.66 576 74.90 620 74.60 632 70.14
หญิง 277 27.34 193 25.10 211 25.40 269 29.86
รวม 1,013 100 769 100 831 100 901 100

อายุ น้อยกว่า 30 ปี 606 59.82 403 52.41 512 61.61 551 61.15
30-50 372 36.72 340 44.21 306 36.82 337 37.40

50 ปีขึ้นไป 35 3.46 26 3.38 13 1.57 13 1.45
รวม 1,013 100 769 100 831 100 901 100

พื้นที่ กรุงเทพฯ 79 7.82 101 13.13 88 10.59 117 12.98
อื่นๆ 934 92.18 668 86.87 743 89.41 784 87.02
รวม 1,013 100 769 100 831 100 901 100

หมายเหตุ : *  ข้อมูลปี 2558 – 2559 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี 
 **  ข้อมูลปี 2560 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560
 *** ข้อมูลปี 2561 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561

2561***2560**2559*2558*คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน

 100 100 100 100

หมายเหตุ : * ข้อมูลปี 2558 - 2559 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี
 ** ข้อมูลปี 2560 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560 
 *** ข้อมูลปี 2561 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561

อัตราร้อยละของพนักงานที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงของเกี่ยวกับการร่วมเจรจาต่อรอง 
(คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน) (402-1)

หมายเหตุ : - NA (Not Available)  ไม่มีการจดัเกบ็ข้อมูลในประเดน็ดงักล่าว
 * ข้อมูลปี 2558 - 2559 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี
 ** ข้อมูลปี 2560 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560 
 *** ข้อมูลปี 2561 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561

การใช้สิทธิ์ลาคลอดหรือการเลี้ยงดูบุตรของพนักงานกลุ่มมิตรผล (401-3)

กรณีของการลา 
2558* 2559* 2560** 2561***

คน คน คน คนร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
เพศ

พนักงานที่มีสิทธิ์ลาคลอดหรือเลี้ยงดูบุตร ชาย 0 0 0 0 0 0 0 0

หญิง 2,070 100 2,231 100 2,575 100 1,880 100

พนักงานที่ใช้สิทธิ์ลาคลอดหรือ 

ลาเลี้ยงดูบุตร

ชาย 0 0 0 0 0 0 0 0

หญิง 60 2.90 65 2.91 69 2.68 66 3.51

พนักงานที่กลับมาปฏิบัติงานหลังจากใช้สิทธิ์

ลาคลอดหรือเลี้ยงดูบุตร

ชาย 0 0 0 0 0 0 0 0

หญิง 59 98.33 62 95.38 67 97.10 60 90.91

พนักงานที่กลับมาปฏิบัติงานหลังจากใช้สิทธิ์

ลาคลอดหรือเลี้ยงดูบุตรโดยได้รับการจ้างต่อ

อีก 12 เดือน

ชาย NA NA NA NA NA NA 0 0

หญิง 51 86.44 56 90.32 65 97.01 57 95

ร้อยละของพนกังานที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงของเกี่ยวกบัการร่วมเจรจาต่อรอง 
(คณะกรรมการสวสัดกิารแรงงาน)

กลุ่มมิตรผล รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561

139



ข้อมูลสิ่งแวดล้อม
ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตของกลุ่มมิตรผลจ�าแนกรายธุรกิจ

2561***2560**2559*2558*
วัตถุดิบหลัก (ตัน)กลุ่มธุรกิจ

ปี

ธุรกิจไร่ วัตถุดิบหมุนเวียน กากหม้อกรอง NR NR NR 6,108.3

Trash NR NR NR 4,671.4

น�้าวแีนส / ตะกอนวแีนส NR NR NR 30,086.2

ปุ๋ยเคมี NR NR NR 1,173.5

วัตถุดิบไม่หมุนเวียน สารก�าจัดวัชพืช NR NR NR 28.1

ธุรกิจน�า้ตาล วัตถุดิบหมุนเวียน อ้อย (ล้านตัน) 20.4 16.6 17.5 23.6

กากน�้าตาล NA NA NA 1.8

วัตถุดิบไม่หมุนเวียน น�้ามนัหล่อลื่น 578.9 472.4 563.4 726.6

Activated Carbon NA NA NA 12,628.1

เรซิ่น NA NA NA 1,347.1

กระสอบน�้าตาล NA NA NA 18,391.2

ปูนขาว NA NA NA 40,858.3

พลาสติก NA NA NA 4,239.4

อื่นๆ NA NA NA 873.5

สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต NA NA NA 18,561.0

ธรุกจิพลงังาน วัตถุดิบหมุนเวียน อ้อย (ล้านตัน) NA NA NA 0.3

กากน�้าตาล (ล้านตนั) 1.4 1.4 1.3 1.8

น�้าเชื่อมอ้อย 59,299.3 79,260.5 65,052.3 76,526.7

น�้าอ้อยใส 222,382.2 304,782.3 248,267.8 2,340.0

น�้าเชื่อม HTM 9,600.3 11,719.6 21,620.9 46,465.7

แป้งมันส�าปะหลัง NA NA NA 3,893.9

หัวมันส�าปะหลัง NA NA NA 354,644.4

เชื้อจุลินทรีย์ - - 0 48,134.6

รายละเอียด

2558* 2559* 2560** 2561***

เพศ

ข้อมูลความปลอดภัย
อัตราการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท�างานของพนักงานและผู้รับเหมา (403-9)

จ�านวนพนักงานและผู้รับเหมาที่ได้รับบาดเจ็บหรือ
เจ็บป่วยจากการท�างาน (คน) 

เจ็บป่วยจากการท�างาน ชาย 0 0 0 0

หญิง 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0

เจ็บป่วยที่เกี่ยวเนื่องกับการท�างานสูง

(ไม่รวมผู้เสียชีวิต)  

ชาย 0 0 0 0

หญิง 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0

หมายเหตุ : * ข้อมูลปี 2558 - 2559 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี
 ** ข้อมูลปี 2560 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560 
 *** ข้อมูลปี 2561 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561 กลุ่มมิตรผล
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2561***2560**2559*2558*
วัตถุดิบหลัก (ตัน)กลุ่มธุรกิจ

ปี

วัตถุดิบไม่หมุนเวียน น�้ามนัหล่อลื่น NA NA NA 26.0

Activated Carbon NA NA NA 15.2

เรซิ่น NA NA NA 25.5

RO Membrane NA NA NA 0.1

ใยแก้ว NA NA NA 6.3

จาระบี NA NA NA 3.5

ทรายหยาบ NA NA NA 22.6

น�้ามนัเครื่อง NA NA NA 5.8

น�้ามนัไฮดรอลกิ NA NA NA 8.0

น�้ามนัหม้อแปลง NA NA NA 75.7

อิฐทนไฟ / ปูนทนไฟ NA NA NA 5.0

น�้ามนัเบนซนิ NA NA NA 1,384.4

อื่นๆ NA NA NA 72.3

สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต 2,800 3,700 3,200 117,377.4

ธุรกิจวัสดุ

ทดแทนไม้

วัตถุดิบหมุนเวียน ไม้ยางพารา (ล้านตัน) 0.8 1.0 1.0 1.2

เศษไม้ / ขี้เลื่อย NA NA NA 54,780.4

กระดาษ Melamine 1,299 1,632 1,825 1,893.0

วัตถุดิบไม่หมุนเวียน กาว 52,914 64,770 63,561 72,895.0

น�้ามนัหล่อลื่น NA NA NA 16.1

น�้ามนั Thermal Oil NA NA NA 50.4

น�้ามนัเกยีร์ NA NA NA 1.0

สารเคมีอื่นๆ 3,951 4,668 4,333 5,940.7

วัตถุดิบรีไซเคิล เศษกระดาษเคลือบเมลามีน NR NR NR 121.4

ไม้ Fine Chips NR NR NR 34,768.6

เศษจากการตัดขอบ 5,484.4 6,004.3 5,887.6 6,102.7

ธุรกิจปุ๋ย วัตถุดิบหมุนเวียน กากหม้อกรอง 4,197.1 6,660.0 6,498.0 12,624.8

ตะกอนวีแนส 4,319.6 3,243.0 4,256.8 7,157.6

ดินเกาลีน 444.0 994.6 1,210.6 2,250.7

วัตถุดิบไม่หมุนเวียน น�้ามนัหล่อลื่น NA NA NA 0.4

จาระบี NA NA NA 0.5

ซิลิโคน NA NA NA 18.3

หมึกพิมพ์กระสอบ NA NA NA 0.004

ตัวท�าละลาย NA NA NA 0.017

ธุรกิจขนส่ง

และคลังสินค้า

วัตถุดิบหมุนเวียน NA NR NR NR NR

วัตถุดิบไม่หมุนเวียน ชะลอมพลาสติก NA NA NA 87.8

สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต NA NA NA 6.9

อื่นๆ NA NA NA NR

ธุรกิจอื่นๆ วัตถุดิบหมุนเวียน อ้อย NA NA NA 300.0

ปุ๋ยเคมี NA NA NA 30.0

ปุ๋ยอินทรีย์ NA NA NA 30.0

หมายเหตุ : - NA (Not Available)  ไม่มีการจดัเกบ็ข้อมูลในประเดน็ดงักล่าว
 - NR (Not Relevant) ข้อมูลในประเดน็ดงักล่าวไม่มคีวามเกี่ยวข้อง
 * ข้อมูลปี 2558 - 2559 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี
 ** ข้อมูลปี 2560 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560 
 *** ข้อมูลปี 2561 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561

กลุ่มมิตรผล รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561
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ธุรกิจไร่ ปรมิาณน�้าทั้งหมดจากแหล่งน�้าผวิดนิ NA NA NA 6,979 NA NA NA 5,537

ปรมิาณน�้าจดืทั้งหมด 
(<_  1,000 mg / L TDS)

NA NA NA 6,979 NA NA NA 5,537

ปรมิาณน�้าอื่นๆ (> 1,000 mg / L TDS) NA NA NA 0 NA NA NA 0

ปรมิาณน�้าทั้งหมดจากแหล่งน�้าบาดาล NA NA NA 83 NA NA NA 83

ปรมิาณน�้าจดื (<_  1,000 mg / L TDS) NA NA NA 83 NA NA NA 83

ปรมิาณน�้าอื่นๆ (> 1,000 mg / L TDS) NA NA NA 0 NA NA NA 0

ปรมิาณน�้าทั้งหมดจากองค์กรอื่น 
(Third-party water)

NA NA NA 0 NA NA NA 0

ปรมิาณน�้าจดื (<_  1,000 mg / L TDS) NA NA NA 0 NA NA NA 0

ปรมิาณน�้าอื่น  ๆ(> 1,000 mg / L TDS) NA NA NA 0 NA NA NA 0

NA NA NA 0

NA NA NA 0

รวมปริมาณน�้าทั้งหมด NA NA NA 7,062 NA NA NA 5,620

ธุรกิจ

น�า้ตาล

ปรมิาณน�้าทั้งหมดจากแหล่งน�้าผวิดนิ 6,950  8,490  8,480 7,710 3,940 6,470 5,960 5,360

ปรมิาณน�้าจดืทั้งหมด 
(<_  1,000 mg / L TDS)

6,950  8,490  8,480 7,710 3,940 6,470 5,960 5,360

ปรมิาณน�้าอื่นๆ (> 1,000 mg / L TDS) 0 0 0 0 0 0 0 0

ปรมิาณน�้าทั้งหมดจากแหล่งน�้าบาดาล 530 0 300 129 530 0 300 129

ปรมิาณน�้าจดื (<_  1,000 mg / L TDS) 530 0 300 129 530 0 300 129

ปรมิาณน�้าอื่นๆ (> 1,000 mg / L TDS) 0 0 0 0 0 0 0 0

ปรมิาณน�้าทั้งหมดจากองค์กรอื่น 
(Third-party water)

0 0 0 330 0 0 0 300

ปรมิาณน�้าจดื (<_  1,000 mg / L TDS) 0 0 0 330 0 0 0 300

ปรมิาณน�้าอื่นๆ (> 1,000 mg / L TDS) 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 300

0 0 0 0

รวมปริมาณน�้าทั้งหมด 7,480 8,490 8,780 8,169 4,470 6,470 6,260 5,789

ธุรกิจ
พลังงาน

ปรมิาณน�้าทั้งหมดจากแหล่งน�้าผวิดนิ 5,410 5,910 7,090 6,625 1,740 2,340 3,560 4,910

ปรมิาณน�้าจดืทั้งหมด 
(<_  1,000 mg / L TDS)

5,410 5,910 7,090 6,625 1,740 2,340 3,560 4,910

ปรมิาณน�้าอื่นๆ (> 1,000 mg / L TDS) 0 0 0 0 0 0 0 0

ปรมิาณน�้าทั้งหมดจากแหล่งน�้าบาดาล 640 570 110 158 640 570 110 154

ปรมิาณน�้าจดื (<_  1,000 mg / L TDS) 640 570 110 158 640 570 110 154

ปรมิาณน�้าอื่นๆ (> 1,000 mg / L TDS) 0 0 0 0 0 0 0 0

ปรมิาณน�้าทั้งหมดจากองค์กรอื่น 
(Third-party water)

0 0 0 2,155 0 0 0 2,155

ปรมิาณน�้าจดื (<_  1,000 mg / L TDS) 0 0 0 2,155 0 0 0 2,155

ปรมิาณน�้าอื่นๆ (> 1,000 mg / L TDS) 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2,155

0 0 0 0

รวมปริมาณน�้าทั้งหมด 6,050 6,480 7,200 8,938 2,380 2,910 3,670 7,219

ข้อมูลปริมาณน้�าที่น�ามาจากแหล่งต่างๆ จ�าแนกตามธุรกิจ (303-3)

รายละเอียดธุรกิจ ทุกพื้นที่ พื้นที่ขาดแคลนน�า้
2558* 2560** 2558* 2560**2559* 2561*** 2559* 2561***

ปริมาณน�า้ที่น�ามาจากพื้นที่ (เมกะลิตร)

น�้าผวิดนิ 

น�้าบาดาล

ปรมิาณน�้าทั้งหมด
จากองค์กรอื่น 
(Third-party water)

น�้าผวิดนิ 

น�้าบาดาล

ปรมิาณน�้าทั้งหมด
จากองค์กรอื่น 
(Third-party water)

น�้าผวิดนิ 

น�้าบาดาล

ปรมิาณน�้าทั้งหมด
จากองค์กรอื่น 
(Third-party water)
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รายละเอียดธุรกิจ ทุกพื้นที่ พื้นที่ขาดแคลนน�า้
2558* 2560** 2558* 2560**2559* 2561*** 2559* 2561***

ปริมาณน�้าที่น�ามาจากพื้นที่ (เมกะลิตร)

ธุรกิจ
วัสดุ
ทดแทน
ไม้

ปรมิาณน�้าทั้งหมดจากแหล่งน�้าผวิดนิ 0 0 0 0 0 0 0 0

ปรมิาณน�้าจดืทั้งหมด 
(<_  1,000 mg / L TDS)

0 0 0 0 0 0 0 0

ปรมิาณน�้าอื่นๆ (> 1,000 mg / L TDS) 0 0 0 0 0 0 0 0

ปรมิาณน�้าทั้งหมดจากแหล่งน�้า
บาดาล 

186 227 200 857 0 0 0 0

ปรมิาณน�้าจดื (<_  1,000 mg / L TDS) 186 227 200 857 0 0 0 0

ปรมิาณน�้าอื่นๆ (> 1,000 mg / L TDS) 0 0 0 0 0 0 0 0

ปรมิาณน�้าทั้งหมดจากองค์กรอื่น 
(Third-party water)

21 21 20 21 2 2 3 4

ปรมิาณน�้าจดื (<_  1,000 mg / L TDS) 21 21 20 21 2 2 3 4

ปรมิาณน�้าอื่นๆ (> 1,000 mg / L TDS) 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 3 4

0 0 0 0

รวมปริมาณน�้าทั้งหมด 207 247 219 877 2 2 3 4

ธรุกจิปุย๋ ปรมิาณน�้าทั้งหมดจากแหล่งน�้าผวิดนิ NA 0 0 0 NA 0 0 0

ปรมิาณน�้าจดืทั้งหมด 
(<_  1,000 mg / L TDS)

NA 0 0 0 NA 0 0 0

ปรมิาณน�้าอื่นๆ (> 1,000 mg / L TDS) NA 0 0 0 NA 0 0 0

ปรมิาณน�้าทั้งหมดจากแหล่งน�้าบาดาล NA 4 4 6 NA 4 4 6

ปรมิาณน�้าจดื (<_  1,000 mg / L TDS) NA 4 4 6 NA 4 4 6

ปรมิาณน�้าอื่นๆ (> 1,000 mg / L TDS) NA 0 0 0 NA 0 0 0

ปรมิาณน�้าทั้งหมดจากองค์กรอื่น 
(Third-party water)

NA 0 0 0.2 NA 0 0 0

ปรมิาณน�้าจดื (<_  1,000 mg / L TDS) NA 0 0 0.2 NA 0 0 0

ปรมิาณน�้าอื่นๆ (> 1,000 mg / L TDS) NA 0 0 0 NA 0 0 0

NA 0 0 0

NA 0 0 0

รวมปริมาณน�้าทั้งหมด NA 4 4 6 NA 0 0 0

ธุรกิจ
ขนส่ง
และ
คลังสินค้า

ปรมิาณน�้าทั้งหมดจากแหล่งน�้าผวิดนิ 0 0 0 0 0 0 0 0

ปรมิาณน�้าจดืทั้งหมด 
(<_  1,000 mg / L TDS)

0 0 0 0 0 0 0 0

ปรมิาณน�้าอื่นๆ (> 1,000 mg / L TDS) 0 0 0 0 0 0 0 0

ปรมิาณน�้าทั้งหมดจากแหล่งน�้าบาดาล 0 0 0 0 0 0 0 0

ปรมิาณน�้าจดื (<_  1,000 mg / L TDS) 0 0 0 0 0 0 0 0

ปรมิาณน�้าอื่นๆ (> 1,000 mg / L TDS) 0 0 0 0 0 0 0 0

ปรมิาณน�้าทั้งหมดจากองค์กรอื่น 
(Third-party water)

40 40 50 47 0 0 0 0

ปรมิาณน�้าจดื (<_  1,000 mg/L TDS) 40 40 50 47 0 0 0 0

ปรมิาณน�้าอื่นๆ (> 1,000 mg/L TDS) 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

รวมปริมาณน�า้ทั้งหมด 40 40 50 47 0 0 0 0

น�้าผวิดนิ 

น�้าบาดาล

ปรมิาณน�้าทั้งหมด
จากองค์กรอื่น 
(Third-party water)

น�้าผวิดนิ 

น�้าบาดาล

ปรมิาณน�้าทั้งหมด
จากองค์กรอื่น 
(Third-party water)

น�้าผวิดนิ 

น�้าบาดาล

ปรมิาณน�้าทั้งหมด
จากองค์กรอื่น 
(Third-party water)
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ธุรกิจ

อื่นๆ

ปรมิาณน�้าทั้งหมดจากแหล่งน�้าผวิดนิ NA NA NA 15 NA NA NA 15

ปรมิาณน�้าจดืทั้งหมด
(<_  1,000 mg / L TDS)

NA NA NA 15 NA NA NA 15

ปรมิาณน�้าอื่นๆ (> 1,000 mg / L TDS) NA NA NA 0 NA NA NA 0

ปรมิาณน�้าทั้งหมดจากแหล่งน�้าบาดาล NA NA NA 17 NA NA NA 17

ปรมิาณน�้าจดื (<_  1,000 mg / L TDS) NA NA NA 17 NA NA NA 17

ปรมิาณน�้าอื่นๆ (> 1,000 mg / L TDS) NA NA NA 0 NA NA NA 0

ปรมิาณน�้าทั้งหมดจากองค์กรอื่น 
(Third-party water)

NA NA NA 12 NA NA NA 8

ปรมิาณน�้าจดื (<_  1,000 mg / L TDS) NA NA NA 12 NA NA NA 8

ปรมิาณน�้าอื่นๆ (> 1,000 mg / L TDS) NA NA NA 0 NA NA NA 0

NA NA NA 8

NA NA NA 0

รวมปริมาณน�า้ทั้งหมด NA NA NA 41 NA NA NA 37

รายละเอียดธุรกิจ ทุกพื้นที่ พื้นที่ขาดแคลนน�า้
2558* 2560** 2558* 2560**2559* 2561*** 2559* 2561***

ปริมาณน�า้ที่น�ามาจากพื้นที่ (เมกะลิตร)

รายละเอียดธุรกิจ ทุกพื้นที่ พื้นที่ขาดแคลนน�า้
2558* 2560** 2558* 2560**2559* 2561*** 2559* 2561***

ปริมาณน�า้ที่น�ามาจากพื้นที่ (เมกะลิตร)

น�้าผวิดนิ 

น�้าบาดาล

ปรมิาณน�้าทั้งหมด
จากองค์กรอื่น 
(Third-party water)

ธุรกิจไร่ ปริมาณ
การปล่อย
น�า้ทิ้งลงสู่
แหล่งน�้า

ปรมิาณการปล่อยน�้าทิ้ง
ลงสู่แหล่งน�้าผวิดนิ 

NA NA NA 0

ปรมิาณการปล่อยน�้าทิ้ง
ลงสู่แหล่งน�้าใต้ดนิ

NA NA NA 0

ปรมิาณการปล่อยน�้าทิ้ง
สู่องค์กรอื่น

NA NA NA 0

รวมปรมิาณการ
ปล่อยน�้าทิ้งทั้งหมด

NA NA NA 0

ปริมาณน�้า
ที่ปล่อย
ออกนอก
องค์กร
ทั้งหมด

ปรมิาณน�้าจดืทั้งหมด 
(<_  1,000 mg / L TDS) 

NA NA NA 0 NA NA NA 0

ปรมิาณน�้าอื่นๆ
(> 1,000 mg / L TDS)

NA NA NA 0 NA NA NA 0

ธุรกิจ

น�้าตาล

ปริมาณ
การปล่อย
น�้าทิ้งลงสู่
แหล่งน�้า

ปรมิาณการปล่อยน�้าทิ้ง
ลงสู่แหล่งน�้าผวิดนิ 

0 0 0 0

ปรมิาณการปล่อยน�้าทิ้ง
ลงสู่แหล่งน�้าใต้ดนิ

0 0 0 0

ปรมิาณการปล่อยน�้าทิ้ง
สู่องค์กรอื่น

0 0 0 0

รวมปรมิาณการ
ปล่อยน�้าทิ้งทั้งหมด

0 0 0 0

ปริมาณน�้า
ที่ปล่อย
ออกนอก
องค์กร
ทั้งหมด

ปรมิาณน�้าจดืทั้งหมด 
(<_  1,000 mg / L TDS) 

0 0 0 0 0 0 0 0

ปรมิาณน�้าอื่นๆ
(> 1,000 mg / L TDS)

0 0 0 0 0 0 0 0

ปริมาณการปล่อยน้�าทิ้งของกลุ่มมิตรผลจ�าแนกตามธุรกิจ (303-4)

หมายเหตุ : - NA (Not Available)  ไม่มีการจดัเกบ็ข้อมูลในประเดน็ดงักล่าว
 * ข้อมูลปี 2558 - 2559 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี
 ** ข้อมูลปี 2560 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560 
 *** ข้อมูลปี 2561 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561
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รายละเอียดธุรกิจ ทุกพื้นที่ พื้นที่ขาดแคลนน�า้
2558* 2560** 2558* 2560**2559* 2561*** 2559* 2561***

ปริมาณน�้าที่น�ามาจากพื้นที่ (เมกะลิตร)

ปริมาณ
การปล่อย
น�้าทิ้งลงสู่
แหล่งน�า้

ปรมิาณการปล่อยน�้าทิ้ง
ลงสู่แหล่งน�้าผวิดนิ 

0 0 0 0

ปรมิาณการปล่อยน�้าทิ้ง
ลงสู่แหล่งน�้าใต้ดนิ

0 0 0 0

ปรมิาณการปล่อยน�้าทิ้ง
สู่องค์กรอื่น

229.0 93.3 227.8 189.9

รวมปรมิาณการ
ปล่อยน�้าทิ้งทั้งหมด

229.0 93.3 227.8 189.9

ปริมาณน�้า
ที่ปล่อย
ออกนอก
องค์กร
ทั้งหมด

ปรมิาณน�้าจดืทั้งหมด 
(<_  1,000 mg / L TDS) 

0 0 0 0 0 0 0 0

ปรมิาณน�้าอื่นๆ
(> 1,000 mg / L TDS)

0 0 0 0 0 0 0 0

ธุรกิจ
วัสดุ
ทดแทน
ไม้

ปริมาณ
การปล่อย
น�้าทิ้งลงสู่
แหล่งน�้า

ปรมิาณการปล่อยน�้าทิ้ง
ลงสู่แหล่งน�้าผวิดนิ 

40.6 63.8 73.9 59.1

ปรมิาณการปล่อยน�้าทิ้ง
ลงสู่แหล่งน�้าใต้ดนิ

0 0 0 0

ปรมิาณการปล่อยน�้าทิ้ง
สู่องค์กรอื่น

0 0 0 0

รวมปรมิาณการ
ปล่อยน�้าทิ้งทั้งหมด

40.6 63.8 73.9 59.1

ปริมาณน�้า
ที่ปล่อย
ออกนอก
องค์กร
ทั้งหมด

ปรมิาณน�้าจดืทั้งหมด 
(<_  1,000 mg / L TDS) 

40.6 63.8 73.9 59.1 0 0 0 0

ปรมิาณน�้าอื่นๆ
(> 1,000 mg / L TDS)

0 0 0 0 0 0 0 0

ธุรกิจ
ปุ๋ย

ปริมาณ
การปล่อย
น�้าทิ้งลงสู่
แหล่งน�้า

ปรมิาณการปล่อยน�้าทิ้ง
ลงสู่แหล่งน�้าผวิดนิ 

NA 0 0 0

ปรมิาณการปล่อยน�้าทิ้ง
ลงสู่แหล่งน�้าใต้ดนิ

NA 0 0 0

ปรมิาณการปล่อยน�้าทิ้ง
สู่องค์กรอื่น

NA 0 0 0

รวมปรมิาณการ
ปล่อยน�้าทิ้งทั้งหมด

NA 0 0 0

ปริมาณน�้า
ที่ปล่อย
ออกนอก
องค์กร
ทั้งหมด

ปรมิาณน�้าจดืทั้งหมด 
(<_  1,000 mg / L TDS) 

NA 0 0 0 NA 0 0 0

ปรมิาณน�้าอื่นๆ
(> 1,000 mg / L TDS)

NA 0 0 0 NA 0 0 0

ธุรกิจ
ขนส่ง
และ
คลังสินค้า

ปริมาณ
การปล่อย
น�้าทิ้งลงสู่
แหล่งน�า้

ปรมิาณการปล่อยน�้าทิ้ง
ลงสู่แหล่งน�้าผวิดนิ 

34.0 34.0 37.0 11.3

ปรมิาณการปล่อยน�้า
ทิ้งลงสู่แหล่งน�้าใต้ดนิ

0 0 0 0

ปรมิาณการปล่อยน�้าทิ้ง
สู่องค์กรอื่น

0 0 0 0

รวมปรมิาณการ
ปล่อยน�้าทิ้งทั้งหมด

34.0 34.0 37.0 11.3

ปริมาณน�้า
ที่ปล่อย
ออกนอก
องค์กร
ทั้งหมด

ปรมิาณน�้าจดืทั้งหมด 
(<_  1,000 mg / L TDS) 

34.0 34.0 37.0 11.3 0 0 0 0

ปรมิาณน�้าอื่นๆ
(> 1,000 mg / L TDS)

0 0 0 0 0 0 0 0

ธุรกิจ
พลังงาน



ธุรกิจ

อื่นๆ

ปริมาณ
การปล่อย
น�า้ทิ้งลงสู่
แหล่งน�้า

ปรมิาณการปล่อยน�้าทิ้ง
ลงสู่แหล่งน�้าผวิดนิ 

NA NA NA 0.8

ปรมิาณการปล่อยน�้าทิ้ง
ลงสู่แหล่งน�้าใต้ดนิ

NA NA NA 0

ปรมิาณการปล่อยน�้าทิ้ง
สู่องค์กรอื่น

NA NA NA 0

รวมปรมิาณการ
ปล่อยน�้าทิ้งทั้งหมด

NA NA NA 0.8

ปริมาณน�้า
ที่ปล่อย
ออกนอก
องค์กร
ทั้งหมด

ปรมิาณน�้าจดืทั้งหมด 
(<_  1,000 mg / L TDS) 

NA NA NA 0.8 NA NA NA 0.8

ปรมิาณน�้าอื่นๆ
(> 1,000 mg / L TDS)

NA NA NA 0 NA NA NA 0

รายละเอียดธุรกิจ ทุกพื้นที่ พื้นที่ขาดแคลนน�า้
2558* 2560** 2558* 2560**2559* 2561*** 2559* 2561***

ปริมาณน�า้ที่น�ามาจากพื้นที่ (เมกะลิตร)

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

ธุรกิจน�า้ตาล BOD (mg / l) 20 11.1 7.9 5.9 5.8
COD (mg / l) 120 89.3 78.7 65.5 60.5
TSS (mg / l) 50 28.6 21.4 12.7 19.1

ธุรกิจพลังงาน BOD (mg / l) 20 9.3 5.2 5.3 30.1
COD (mg / l) 120 134.8 70.8 65.9 122.3
TSS (mg / l) 50 314.4 255.2 13.8 49.6

ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ BOD (mg / l) 20 9.0 13.0 17.0 14.5
COD (mg / l) 120 95.0 95.0 90.0 83.4
TSS (mg / l) 50 11.0 22.0 25.0 33.6

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 3.5 5.0 13.0 2.7
COD (mg / l) 120 NR NR NR 35.4
TSS (mg / l) 50 6.9 9.1 10.0 9.1

ธุรกิจอื่นๆ BOD (mg / l) 20 NR NR NR 13.0
COD (mg / l) 120 NR NR NR 63.5
TSS (mg / l) 50 NR NR NR 25.0

คุณภาพน้�าหลังการบ�าบัดจ�าแนกตามกลุ่มธุรกิจ (303-4)

ค่าเฉลี่ยคุณภาพน�า้หลังการบ�าบัดในแต่ละปี
กลุ่มธุรกิจ คุณภาพน�้า ค่ามาตรฐาน

2558* 2560**2559* 2561***

หมายเหตุ : - NR (Not Relevant) ข้อมูลในประเดน็ดงักล่าวไม่มคีวามเกี่ยวข้อง
 * ข้อมูลปี 2558 - 2559 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี
 ** ข้อมูลปี 2560 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560 
 *** ข้อมูลปี 2561 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561
 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง ก�าหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน�้าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

หมายเหตุ : - NA (Not Available)  ไม่มีการจดัเกบ็ข้อมูลในประเดน็ดงักล่าว
 * ข้อมูลปี 2558 - 2559 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี
 ** ข้อมูลปี 2560 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560 
 *** ข้อมูลปี 2561 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561 กลุ่มมิตรผล
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ธุรกิจไร่ ปริมาณ
การใช้น�้า

ปริมาณน�้าทั้งหมดที่ใช้ NA NA NA 7,062 NA NA NA 5,620

การเปลี่ยนแปลงของ
ปรมิาณน�้าที่จดัเกบ็ 
(Change in water 
storage)

NA NA NA 0

ธุรกิจ

น�า้ตาล

ปริมาณ

การใช้น�้า

ปรมิาณน�้าทั้งหมดที่ใช้ 7,480 9,330 10,720 8,169 4,469 6,467 8,042 5,789

การเปลี่ยนแปลงของ
ปรมิาณน�้าที่จดัเกบ็ 
(Change in water 
storage)

0 0 0 0

ธุรกิจ
พลังงาน

ปริมาณ
การใช้น�้า

ปรมิาณน�้าทั้งหมดที่ใช้ 6,050 6,480 7,200 8,938 2,380 2,910 3,670 7,219

การเปลี่ยนแปลงของ
ปรมิาณน�้าที่จดัเกบ็ 
(Change in water 
storage)

0 0 0 0

ธุรกิจ
วัสดุ
ทดแทน
ไม้

ปริมาณ
การใช้น�า้

ปรมิาณน�้าทั้งหมดที่ใช้ 207 247 219 877 2 2 3 4

การเปลี่ยนแปลงของ
ปรมิาณน�้าที่จดัเกบ็ 
(Change in water 
storage)

0 0 0 0

ธุรกิจ
ปุ๋ย

ปริมาณ
การใช้น�้า

ปรมิาณน�้าทั้งหมดที่ใช้ NA 4 4 6 NA 0 0 0

การเปลี่ยนแปลงของ
ปรมิาณน�้าที่จดัเกบ็ 
(Change in water 
storage)

0 0 0 0

ธุรกิจ
ขนส่ง
และ

ปริมาณ
การใช้น�้า

ปรมิาณน�้าทั้งหมดที่ใช้ 40 40 50 47 0 0 0 0

การเปลี่ยนแปลงของ
ปรมิาณน�้าที่จดัเกบ็ 
(Change in water 
storage)

0 0 0 0

ธุรกิจ

อื่นๆ

ปริมาณ
การใช้น�้า

ปรมิาณน�้าทั้งหมดที่ใช้ NA NA NA 41 NA NA NA 37

การเปลี่ยนแปลงของ
ปรมิาณน�้าที่จดัเกบ็ 
(Change in water 
storage)

NA NA NA 0

ปริมาณการใช้น้�าทั้งหมดกลุ่มมิตรผลจ�าแนกตามธุรกิจ (303-5)

รายละเอียดธุรกิจ ทุกพื้นที่ พื้นที่ขาดแคลนน�า้

2558* 2560** 2558* 2560**2559* 2561*** 2559* 2561***

ปริมาณน�้าที่น�ามาจากพื้นที่ (เมกะลิตร)

คลังสินค้า

หมายเหตุ : - NA (Not Available)  ไม่มีการจดัเกบ็ข้อมูลในประเดน็ดงักล่าว
 * ข้อมูลปี 2558 - 2559 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี
 ** ข้อมูลปี 2560 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560 
 *** ข้อมูลปี 2561 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561
 ค่ามาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก�าหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน�้าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

กลุ่มมิตรผล รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561
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ธุรกิจไร่ ปริมาณเชื้อเพลิงใช้แล้วหมดไปทั้งหมด (million MJ) NA NA NA 0.09

ปริมาณเชื้อเพลิงที่สามารถทดแทนได้ทั้งหมด (million MJ) NA NA NA 7.24

ปริมาณพลังงานที่ซื้อจาก
ภายนอกซึ่งผลิตจาก
เชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหมดไป 
(Non-renewable energy 
purchased) (million MJ) 

พลังงานไฟฟ้า (Electricity) (million MJ) NR NR NR 1.20

ไอน�้าแรงดนัต�่าที่โรงไฟฟ้าขาย 
(Exhaust Steam)

NR NR NR NR

ไอน�้าที่โรงไฟฟ้าผลติได้ (Live Steam) NR NR NR NR

ปริมาณพลังงานที่ขายซึ่ง
ผลิตจากเชื้อเพลิงใช้แล้ว
หมดไป (Non-renewable 
energy sold) (million MJ) 

พลังงานไฟฟ้า (Electricity) (million MJ) NR NR NR NR

ไอน�้าแรงดนัต�่าที่โรงไฟฟ้าขาย
(Exhaust Steam)

NR NR NR NR

ไอน�้าที่โรงไฟฟ้าผลติได้ (Live Steam) NR NR NR NR

รวมพลังงานทั้งหมด (million MJ) NA NA NA 8.54

ธุรกิจน�า้ตาล ปริมาณเชื้อเพลิงใช้แล้วหมดไปทั้งหมด (million MJ) 44.90 48.70 47.07 34.27

ปริมาณเชื้อเพลิงที่สามารถทดแทนได้ทั้งหมด (million MJ)  33,722.58 36,331.74 31,008.94 4,105.91

ปริมาณพลังงานที่ซื้อจาก
ภายนอกซึ่งผลิตจาก
เชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหมดไป 
(Non-renewable energy 
purchased) (million MJ)

พลังงานไฟฟ้า (Electricity) (million MJ) 24.31 20.38 20.25 28.13

ไอน�้าแรงดนัต�่าที่โรงไฟฟ้าขาย 
(Exhaust Steam)

NR NR NR NR

ไอน�้าที่โรงไฟฟ้าผลติได้ (Live Steam) NR NR NR NR

ปริมาณพลังงานที่ขายซึ่ง
ผลิตจากเชื้อเพลิงใช้แล้ว
หมดไป (Non-renewable 
energy sold) (million MJ) 

พลังงานไฟฟ้า (Electricity) (million MJ) NR NR NR NR

ไอน�้าแรงดนัต�่าที่โรงไฟฟ้าขาย
(Exhaust Steam)

NR NR NR NR

ไอน�้าที่โรงไฟฟ้าผลติได้ (Live Steam) NR NR NR NR

รวมพลังงานทั้งหมด (million MJ) 33,767.48 36,380.43 31,056.00 4,168.31

ธุรกิจพลังงาน ปริมาณเชื้อเพลิงใช้แล้วหมดไปทั้งหมด (million MJ) 238.23 225.22 267.14 48.36

ปริมาณเชื้อเพลิงที่สามารถทดแทนได้ทั้งหมด (million MJ) 39,440.75 36,590.71 40,240.98 56,756.31

ปริมาณพลังงานที่ซื้อจาก
ภายนอกซึ่งผลิตจาก
เชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหมดไป 
(Non-renewable energy 
purchased) (million MJ) 

พลังงานไฟฟ้า (Electricity) (million MJ) NA NA NA 5,063.36

ไอน�้าแรงดนัต�่าที่โรงไฟฟ้าขาย 
(Exhaust Steam)

NR NR NR NR

ไอน�้าที่โรงไฟฟ้าผลติได้ (Live Steam) NR NR NR NR

ปริมาณพลังงานที่ขายซึ่ง
ผลิตจากเชื้อเพลิงใช้แล้ว
หมดไป (Non-renewable 
energy sold) (million MJ) 

พลังงานไฟฟ้า (Electricity) (million MJ) NR NR NR NR

ไอน�้าแรงดนัต�่าที่โรงไฟฟ้าขาย
(Exhaust Steam)

NR NR NR NR

ไอน�้าที่โรงไฟฟ้าผลติได้ (Live Steam) NR NR NR NR

รวมพลังงานทั้งหมด (million MJ) 39,678.98 36,815.93 40,508.12 61,868.03 

ธุรกิจวัสดุ
ทดแทนไม้

ปริมาณเชื้อเพลิงใช้แล้วหมดไปทั้งหมด (million MJ) 399.44 462.24 362.5 20.54

ปริมาณเชื้อเพลิงที่สามารถทดแทนได้ทั้งหมด (million MJ) - - - 3,771.25

ปริมาณพลังงานที่ซื้อจาก
ภายนอกซึ่งผลิตจาก
เชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหมดไป 
(Non-renewable energy 
purchased) (million MJ) 

พลังงานไฟฟ้า (Electricity) (million MJ) 381.74 424.94 344.01 502.96

ไอน�้าแรงดนัต�่าที่โรงไฟฟ้าขาย 
(Exhaust Steam)

NR NR NR NR

ไอน�้าที่โรงไฟฟ้าผลติได้ (Live Steam) NR NR NR NR

ปริมาณพลังงานที่ขายซึ่ง
ผลิตจากเชื้อเพลิงใช้แล้ว
หมดไป (Non-renewable 
energy sold) (million MJ)

พลังงานไฟฟ้า (Electricity) (million MJ) NR NR NR NR

ไอน�้าแรงดนัต�่าที่โรงไฟฟ้าขาย
(Exhaust Steam)

NR NR NR NR

ไอน�้าที่โรงไฟฟ้าผลติได้ (Live Steam) NR NR NR NR

รวมพลังงานทั้งหมด (million MJ) 399.44 462.24 362.5 4,294.77 

ข้อมูลการใช้พลังงานจ�าแนกตามรายธุรกิจ (302-1)

ปริมาณในแต่ละปี
กลุ่มธุรกิจ ประเภทของพลังงาน

2558* 2560**2559* 2561***

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561 กลุ่มมิตรผล
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ปริมาณในแต่ละปี
กลุ่มธุรกิจ ประเภทของพลังงาน

2558* 2560**2559* 2561***

ธุรกิจปุ๋ย ปริมาณเชื้อเพลิงใช้แล้วหมดไปทั้งหมด (million MJ) - NR NR NR

ปริมาณเชื้อเพลิงที่สามารถทดแทนได้ทั้งหมด (million MJ) - 1.74 1.91 25.82

ปริมาณพลังงานที่ซื้อจาก
ภายนอกซึ่งผลิตจาก
เชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหมดไป 
(Non-renewable energy 
purchased) (million MJ) 

พลังงานไฟฟ้า (Electricity) (million MJ) - 1.74 1.91 2.04

ไอน�้าแรงดนัต�่าที่โรงไฟฟ้าขาย 
(Exhaust Steam)

- NR NR NR

ไอน�้าที่โรงไฟฟ้าผลติได้ (Live Steam) - NR NR NR

ปริมาณพลังงานที่ขายซึ่ง
ผลิตจากเชื้อเพลิงใช้แล้ว
หมดไป (Non-renewable 
energy sold) (million MJ) 

พลังงานไฟฟ้า (Electricity) (million MJ) - NR NR NR

ไอน�้าแรงดนัต�่าที่โรงไฟฟ้าขาย
(Exhaust Steam)

- NR NR NR

ไอน�้าที่โรงไฟฟ้าผลติได้ (Live Steam) - NR NR NR
รวมพลังงานทั้งหมด (million MJ) - NR NR 27.87

ธุรกิจขนส่ง
และคลังสินค้า

ปริมาณเชื้อเพลิงใช้แล้วหมดไปทั้งหมด (million MJ) 31.13 28.24 27.89 5.74

ปริมาณเชื้อเพลิงที่สามารถทดแทนได้ทั้งหมด (million MJ) NA NA NA 14.88

ปริมาณพลังงานที่ซื้อจาก
ภายนอกซึ่งผลิตจาก
เชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหมดไป 
(Non-renewable energy 
purchased) (million MJ)

พลังงานไฟฟ้า (Electricity) (million MJ) 30.88 28.07 27.86 7.75

ไอน�้าแรงดนัต�่าที่โรงไฟฟ้าขาย 
(Exhaust Steam)

NR NR NR NR

ไอน�้าที่โรงไฟฟ้าผลติได้ (Live Steam) NR NR NR NR

ปริมาณพลังงานที่ขายซึ่ง
ผลิตจากเชื้อเพลิงใช้แล้ว
หมดไป (Non-renewable 
energy sold) (million MJ)

พลังงานไฟฟ้า (Electricity) (million MJ) NR NR NR NR

ไอน�้าแรงดนัต�่าที่โรงไฟฟ้าขาย
(Exhaust Steam)

NR NR NR NR

ไอน�้าที่โรงไฟฟ้าผลติได้ (Live Steam) NR NR NR NR
รวมพลังงานทั้งหมด (million MJ) 31.13 28.24 27.89 28.38

ธุรกิจอื่นๆ ปริมาณเชื้อเพลิงใช้แล้วหมดไปทั้งหมด (million MJ) 0.59 0.98 1.03 0.008

ปริมาณเชื้อเพลิงที่สามารถทดแทนได้ทั้งหมด (million MJ) NR NR NR 0.082

ปริมาณพลังงานที่ซื้อจาก
ภายนอกซึ่งผลิตจาก
เชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหมดไป 
(Non-renewable energy 
purchased) (million MJ)

พลังงานไฟฟ้า (Electricity) (million MJ) 0.59 0.98 1.03 0.000002

ไอน�้าแรงดนัต�่าที่โรงไฟฟ้าขาย 
(Exhaust Steam)

NR NR NR NR

ไอน�้าที่โรงไฟฟ้าผลติได้ (Live Steam) NR NR NR NR

ปริมาณพลังงานที่ขายซึ่ง
ผลิตจากเชื้อเพลิงใช้แล้ว
หมดไป (Non-renewable 
energy sold) (million MJ) 

พลังงานไฟฟ้า (Electricity) (million MJ) NR NR NR NR

ไอน�้าแรงดนัต�่าที่โรงไฟฟ้าขาย
(Exhaust Steam)

NR NR NR NR

ไอน�้าที่โรงไฟฟ้าผลติได้ (Live Steam) NR NR NR NR
รวมพลังงานทั้งหมด (million MJ) 0.59 0.98 1.03 0.09

หมายเหตุ : - NA (Not Available)  ไม่มีการจดัเกบ็ข้อมูลในประเดน็ดงักล่าว
 - NR (Not Relevant) ข้อมูลในประเดน็ดงักล่าวไม่มคีวามเกี่ยวข้อง
 * ข้อมูลปี 2558 - 2559 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี
 ** ข้อมูลปี 2560 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560 
 *** ข้อมูลปี 2561 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561
 ค่าความร้อนสุทธขิองเชื้อเพลงิ (Net Calori  f i  c Values (NCV)) : 1 kWh = 3.6 MJ และ 1 tonne  = 2,676 MJ

กลุ่มมิตรผล รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561
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ปริมาณพลังงานที่ใช้ (million MJ)
กลุ่มธุรกิจ ประเภทของพลังงาน

2558* 2560**2559* 2561***

ธุรกิจไร่ ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการขนส่งวัตถุดิบโดยองค์กรภายนอก NR NR NR NR

ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการขนส่งผลิตภัณฑ์โดยองค์กรภายนอก NA NA NA 10.16

ปริมาณพลังงานที่ใช้การเดินทางโดยเครื่องบิน NR NR NR NR

ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการขนส่งพนักงานโดยรถยนต์ NA NA NA 0.71

ธุรกิจน�้าตาล ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการขนส่งวัตถุดิบโดยองค์กรภายนอก NR NR NR 213.61

ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการขนส่งผลิตภัณฑ์โดยองค์กรภายนอก NA NA NA 1,833.34

ปริมาณพลังงานที่ใช้การเดินทางโดยเครื่องบิน NA NA NA 41.69

ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการขนส่งพนักงานโดยรถยนต์ NA NA NA 13.65

ธุรกิจพลังงาน ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการขนส่งวัตถุดิบโดยองค์กรภายนอก NR NR NR 698.72

ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการขนส่งผลิตภัณฑ์โดยองค์กรภายนอก NA NA NA 435.34

ปริมาณพลังงานที่ใช้การเดินทางโดยเครื่องบิน NA NA NA 11.11

ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการขนส่งพนักงานโดยรถยนต์ NA NA NA 10.70

ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการขนส่งวัตถุดิบโดยองค์กรภายนอก NA NA NA 224.81

ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการขนส่งผลิตภัณฑ์โดยองค์กรภายนอก NA NA NA 68.75

ปริมาณพลังงานที่ใช้การเดินทางโดยเครื่องบิน NA NA NA 0.69

ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการขนส่งพนักงานโดยรถยนต์ NA NA NA 1.28

ธุรกิจปุ๋ย ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการขนส่งวัตถุดิบโดยองค์กรภายนอก NA NA NA 0.11

ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการขนส่งผลิตภัณฑ์โดยองค์กรภายนอก NR NR NR NR

ปริมาณพลังงานที่ใช้การเดินทางโดยเครื่องบิน NA NA NA NR

ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการขนส่งพนักงานโดยรถยนต์ NA NA NA 6.31

ธุรกิจขนส่งและ
คลังสินค้า

ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการขนส่งวัตถุดิบโดยองค์กรภายนอก NR NR NR NR

ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการขนส่งผลิตภัณฑ์โดยองค์กรภายนอก NR NR NR NR

ปริมาณพลังงานที่ใช้การเดินทางโดยเครื่องบิน NR NR NR NR

ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการขนส่งพนักงานโดยรถยนต์ NA NA NA 2.21

ธุรกิจอื่นๆ ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการขนส่งวัตถุดิบโดยองค์กรภายนอก NA NA NA 1.30

ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการขนส่งผลิตภัณฑ์โดยองค์กรภายนอก NA NA NA 0.19

ปริมาณพลังงานที่ใช้การเดินทางโดยเครื่องบิน NA NA NA 6,923.46

ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการขนส่งพนักงานโดยรถยนต์ NA NA NA 103.04

ข้อมูลการใช้พลังงานภายนอกองค์กรของกลุ่มมิตรผล (302-1)

หมายเหตุ : - NA (Not Available)  ไม่มีการจดัเกบ็ข้อมูลในประเดน็ดงักล่าว
 - NR (Not Relevant) ข้อมูลในประเดน็ดงักล่าวไม่มคีวามเกี่ยวข้อง
 * ข้อมูลปี 2558 - 2559 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี
 ** ข้อมูลปี 2560 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560 
 *** ข้อมูลปี 2561 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561
 ค่าความร้อนสทุธขิองเชื้อเพลงิ (Net Calori  f i  c Values (NCV)) : น�้ามนัดเีซล (B5) 1 Litre = 35.778 MJ (DEDE)
 น�้ามนั Gasohol 91 : 1 Litre = 30.462 MJ  ระยะการเดนิทางภายในประเทศ : 1 คนต่อ 1 Km = 2.4206 MJ (TGO)
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น�้าหนัก (ตัน)
กลุ่มธุรกิจ

การก�าจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
(Waste Management) 2558* 2560**2559* 2561***

การจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของกลุ่มมิตรผล (306-2)

ธุรกิจไร่ วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ที่เป็นอันตราย 
(Hazardous 
waste)

การน�ากลับมาใช้ใหม่ (Reuse) NA NA NA NR
การน�าไปรีไซเคิล (Recycle) NA NA NA NR
การท�าปุ๋ยหมัก (Composting) NA NA NA NR
การน�ากลับคืนมาใหม่ (Recovery) NA NA NA NR
การเผา (Incineration) NA NA NA NR
การฝังกลบ (Landfif i ll) NA NA NA NR
อื่นๆ (Others) NA NA NA NR

วัสดุที่ไม่ใช้
แล้วที่ไม่เป็น
อันตราย 
(Non-
Hazardous 
waste)

การน�ากลับมาใช้ใหม่ (Reuse) NA NA NA 0.03
การน�าไปรีไซเคิล (Recycle) NA NA NA NR
การท�าปุ๋ยหมัก (Composting) NA NA NA NR
การน�ากลับคืนมาใหม่ (Recovery) NA NA NA NR
การเผา (Incineration) NA NA NA NR
การฝังกลบ (Landfif i ll) NA NA NA NR
อื่นๆ (Others) NA NA NA NR

ธุรกิจน�า้ตาล วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ที่เป็นอันตราย 
(Hazardous 
waste)

การน�ากลับมาใช้ใหม่ (Reuse) NA NA NA NR
การน�าไปรีไซเคิล (Recycle) 180.1 121.9 172.2 15,270.3
การท�าปุ๋ยหมัก (Composting) NA NA NA NR
การน�ากลับคืนมาใหม่ (Recovery) 128.7 94.7 88.7 117.7
การเผา (Incineration) NA NA NA 47.6
การฝังกลบ (Landfif i ll) 316.5 288.6 476.5 15,714.2
อื่นๆ (Others) 25.1 10.2 7.1 54.8

วัสดุที่ไม่ใช้
แล้วที่ไม่เป็น
อันตราย 
(Non-
Hazardous 
waste)

การน�ากลับมาใช้ใหม่ (Reuse) NA NA NA 1,601.6
การน�าไปรีไซเคิล (Recycle) NA NA NA 86,965,743.1
การท�าปุ๋ยหมัก (Composting) 368,352.7 55,684.4 84,019.4 114,467,646.5
การน�ากลับคืนมาใหม่ (Recovery) NA NA NA 1,164,427.1
การเผา (Incineration) NA NA NA 37.9
การฝังกลบ (Landfif i ll) 5,544.0 3,444.8 5,016.4 6,148.8
อื่นๆ (Others) 858,894.2 3,042.5 3,589.3 20,269.7

ธุรกิจพลังงาน วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ที่เป็นอันตราย 
(Hazardous 
waste)

การน�ากลับมาใช้ใหม่ (Reuse) NA NA NA 7.5
การน�าไปรีไซเคิล (Recycle) 71.5 39.0 62.6 5.2
การท�าปุ๋ยหมัก (Composting) NA NA NA NR
การน�ากลับคืนมาใหม่ (Recovery) 3.0 12.8 30.1 14.6
การเผา (Incineration) NA NA NA 10.3
การฝังกลบ (Landfif i ll) 45.1 24.9 28.3 30.1
อื่นๆ (Others) 82.0 131.7 42 1.13

วัสดุที่ไม่ใช้
แล้วที่ไม่เป็น
อันตราย 
(Non-
Hazardous 
waste)

การน�ากลับมาใช้ใหม่ (Reuse) NA NA NA NR
การน�าไปรีไซเคิล (Recycle) NA NA NA 7,896.2
การท�าปุ๋ยหมัก (Composting) 139,291.0 179,209.9 57,194.7 1,035,689.5
การน�ากลับคืนมาใหม่ (Recovery) NA NA NA 31,724.9
การเผา (Incineration) NA NA NA 63.1
การฝังกลบ (Landfif i ll) 111,650.0 123,458.8 133,058.4 1,258.5
อื่นๆ (Others) 1,138,450.3 961,507.1 1,172,670.1 243,842.5

ธุรกิจวัสดุ
ทดแทนไม้

วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ที่เป็นอันตราย 
(Hazardous 
waste)

การน�ากลับมาใช้ใหม่ (Reuse) NA NA NA NR
การน�าไปรีไซเคิล (Recycle) 45.2 34.5 41.2 NR
การท�าปุ๋ยหมัก (Composting) NA NA NA NR
การน�ากลับคืนมาใหม่ (Recovery) 11.7 8.3 12.3 25,636.2
การเผา (Incineration) NA NA NA NR
การฝังกลบ (Landfif i ll) 24.2 10.5 4.1 NR
อื่นๆ (Others) 152.6 111.5 61.6 NR

กลุ่มมิตรผล รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561
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วัสดุที่ไม่ใช้
แล้วที่ไม่เป็น
อันตราย 
(Non-
Hazardous 
waste)

การน�ากลับมาใช้ใหม่ (Reuse) NA NA NA NR
การน�าไปรีไซเคิล (Recycle) NA NA NA 135,225.9
การท�าปุ๋ยหมัก (Composting) 0 0 107.0 NR
การน�ากลับคืนมาใหม่ (Recovery) NA NA NA NR
การเผา (Incineration) NA NA NA NR
การฝังกลบ (Landfif i ll) 0 28.3 25.2 77.5
อื่นๆ (Others) 0 0 21,568.1 39.3

ธุรกิจปุ๋ย วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ที่เป็นอันตราย 
(Hazardous 
waste)

การน�ากลับมาใช้ใหม่ (Reuse) NA NA NA NR
การน�าไปรีไซเคิล (Recycle) NA NA NA NR
การท�าปุ๋ยหมัก (Composting) NA NA NA NR
การน�ากลับคืนมาใหม่ (Recovery) NA NA NA NR
การเผา (Incineration) NA NA NA NR
การฝังกลบ (Landfif i ll) NA NA NA NR
อื่นๆ (Others) NA NA NA NR

วัสดุที่ไม่ใช้
แล้วที่ไม่เป็น
อันตราย 
(Non-
Hazardous 
waste)

การน�ากลับมาใช้ใหม่ (Reuse) NA NA NA NR
การน�าไปรีไซเคิล (Recycle) NA NA NA 17.0
การท�าปุ๋ยหมัก (Composting) 50.0 60.0 24.0 16.5
การน�ากลับคืนมาใหม่ (Recovery) NA NA NA NR
การเผา (Incineration) NA NA NA NR
การฝังกลบ (Landfif i ll) 0 0 0 13.0
อื่นๆ (Others) 0 0 0 NR

ธุรกิจขนส่ง
และคลังสินค้า

วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ที่เป็นอันตราย 
(Hazardous 
waste)

การน�ากลับมาใช้ใหม่ (Reuse) NA NA NA 34.3
การน�าไปรีไซเคิล (Recycle) 0.7 0.7 0.7 NR
การท�าปุ๋ยหมัก (Composting) NA NA NA NR
การน�ากลับคืนมาใหม่ (Recovery) NA NA NA NR
การเผา (Incineration) NA NA NA NR
การฝังกลบ (Landfif i ll) NA NA NA NR
อื่นๆ (Others) NA NA NA 62.9

วัสดุที่ไม่ใช้
แล้วที่ไม่เป็น
อันตราย 
(Non-
Hazardous 
waste)

การน�ากลับมาใช้ใหม่ (Reuse) NA NA NA NR
การน�าไปรีไซเคิล (Recycle) NA NA NA NR
การท�าปุ๋ยหมัก (Composting) NA NA NA NR
การน�ากลับคืนมาใหม่ (Recovery) NA NA NA 13.5
การเผา (Incineration) NA NA NA NR
การฝังกลบ (Landfif i ll) NA NA NA NR
อื่นๆ (Others) NA NA NA NR

ธุรกิจอื่นๆ วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ที่เป็นอันตราย 
(Hazardous 
waste)

การน�ากลับมาใช้ใหม่ (Reuse) NA NA NA NR
การน�าไปรีไซเคิล (Recycle) NA NA NA NR
การท�าปุ๋ยหมัก (Composting) NA NA NA NR
การน�ากลับคืนมาใหม่ (Recovery) NA NA NA NR
การเผา (Incineration) NA NA NA NR
การฝังกลบ (Landfif i ll) NA NA NA NR
อื่นๆ (Others) NA NA NA NR

วัสดุที่ไม่ใช้
แล้วที่ไม่เป็น
อันตราย 
(Non-
Hazardous 
waste)

การน�ากลับมาใช้ใหม่ (Reuse) NA NA NA NR
การน�าไปรีไซเคิล (Recycle) NA NA NA NR
การท�าปุ๋ยหมัก (Composting) NA NA NA NR
การน�ากลับคืนมาใหม่ (Recovery) NA NA NA NR
การเผา (Incineration) NA NA NA NR
การฝังกลบ (Landfif i ll) NA NA NA 8.6
อื่นๆ (Others) NA NA NA NR

น�้าหนัก (ตัน)
กลุ่มธุรกิจ

การก�าจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
(Waste Management) 2558* 2560**2559* 2561***

หมายเหตุ : - NA (Not Available)  ไม่มีการจดัเกบ็ข้อมูลในประเดน็ดงักล่าว
 * ข้อมูลปี 2558 - 2559 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี
 ** ข้อมูลปี 2560 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560 
 *** ข้อมูลปี 2561 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561
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ธุรกิจไร่ NOx (ppm)  ≤ <_  200 NR NR NR NR
SOx (ppm)  ≤  <_  60 NR NR NR NR
CO (ppm)  <_  690 NR NR NR NR
TSP (mg / m3)1  ≤<_  120 NR NR NR NR
TSP (mg / m3) 2 ≤<_  320 NR NR NR NR
Cd <_  0.03 NR NR NR NR

ธุรกิจน้�าตาล NOx (ppm)  <_  200 74.70 112.00 83.40 58.70
SOx (ppm)  <_  60 1.35 5.90 12.00   2.61
CO (ppm)  <_  690 397.67 327.80 306.00 182.50
TSP (mg / m3)1 <_  120 34.80 18.80 6.40 23.83
TSP (mg / m3) 2 <_  320 NA NA NA NA
Cd <_  0.03 NR NR NR NR

ธุรกิจพลังงาน NOx (ppm) <_  200 66.56 62.37 66.84 113.89
SOx (ppm) <_  60 1.91 2.20 1.89 6.15
CO (ppm)  <_  690 206.64 172.57 127.16 353.66
TSP (mg / m3)1  ≤<_  120 23.09 28.09 19.77 41.76
TSP (mg/m3) 2 <_  320 61.5 17.4 1.1 11.80
Cd <_  0.03 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ NOx (ppm)  <_  200 10 11 15 38.58
SOx (ppm)  <_  60 1 2 2 3.36
CO (ppm)  <_  690 233 264 132 110.11
TSP (mg / m3)1  ≤<_  120 84 130 160 79.74
TSP (mg / m3) 2 <_  320 NA NA NA NA
Cd <_  0.03 NR NR NR NR

ธุรกิจปุ๋ย NOx (ppm) <_  200 NR NR NR NR
SOx (ppm)  <_  60 NR NR NR NR
CO (ppm)  <_  690 NR NR NR NR
TSP (mg / m3)1  <_  120 NR NR NR NR
TSP (mg / m3) 2 <_  320 NR NR NR NR
Cd <_  0.03 NR NR NR NR

ธุรกิจขนส่งและคลังสินค้า NOx (ppm) <_  200 NR NR NR NR
SOx (ppm) <_  60 NR NR NR NR
CO (ppm)  <_  690 NR NR NR NR
TSP (mg / m3)1  <_  120 NR NR NR NR
TSP (mg / m3) 2 <_  320 NR NR NR NR
Cd <_  0.03 NR NR NR NR

ธุรกิจอื่นๆ NOx (ppm) <_  200 NR NR NR NR
SOx (ppm) <_  60 NR NR NR NR
CO (ppm)  ≤<_  690 NR NR NR NR
TSP (mg / m3)1  <_  120 NR NR NR NR
TSP (mg / m3) 2 <_  320 NR NR NR NR
Cd <_  0.03 NR NR NR NR

ค่าเฉลี่ยคุณภาพในอากาศ
กลุ่มธุรกิจ ค่ามาตรฐานคุณภาพจากปล่อง

2558* 2560**2559* 2561***

คุณภาพอากาศจากปล่องโรงงานของกลุ่มมิตรผล (305-7)

หมายเหตุ : - NA (Not Available)  ไม่มีการจดัเกบ็ข้อมูลในประเดน็ดงักล่าว
 - NR (Not Relevant) ข้อมูลในประเดน็ดงักล่าวไม่มคีวามเกี่ยวข้อง
 * ข้อมูลปี 2558 - 2559 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี
 ** ข้อมูลปี 2560 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560 
 *** ข้อมูลปี 2561 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561
 - ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง ก�าหนดค่าปรมิาณของสารเจอืปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลติ ส่ง หรอื
  จ�าหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2547
  1 โรงไฟฟ้าใหม่ตามนิยามของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก�าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต  
  ส่ง หรอืจ�าหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2547
  2 โรงไฟฟ้าเก่าตามนิยามของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก�าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต  
  ส่ง หรอืจ�าหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2547
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ธุรกิจไร่ หมวดค่าด�าเนนิการ
ของระบบบ�าบดัอากาศ
และน�้า

การก�าจัดการก�าจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว NA NA NA 240

ค่าบ�าบดัมลภาวะ (อากาศและน�้า)  NA NA NA NR

ค่าบ�ารุงรักษาอุปกรณ์และ
วัสดุในการปฏิบัติงาน 

NA NA NA NR

ค่าวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม NA NA NA NR

หมวดส่งเสริม
และพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม

ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม NR NR NR NR

ค่าบริการระบบบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม

NA NA NA NR

ค่าใบรับรองระบบบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก  

NA NA NA NR

โครงการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม NA NA NA NR

ค่าบริการอื่นๆ NA NA NA NR
รวม NA NA NA 240

ธุรกิจน�้าตาล หมวดค่าด�าเนนิการ
ของระบบบ�าบดัอากาศ
และน�้า

การก�าจัดการก�าจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 4,880,000 4,870,000 3,950,000 7,545,547

ค่าบ�าบดัมลภาวะ (อากาศและน�้า)  3,050,000 11,900,000 15,300,000 48,310,280

ค่าบ�ารุงรักษาอุปกรณ์และ
วัสดุในการปฏิบัติงาน 

36,390,000 8,680,000 8,320,000 8,693,549

ค่าวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 0 8,190,000 6,570,000 9,064,168

หมวดส่งเสริม
และพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม

ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม 80,000 160,000 460,000 194,305

ค่าบริการระบบบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม

4,760,000 1,410,000 840,000 1,462,450

ค่าใบรับรองระบบบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก  

1,300,000 770,000 700,000 1,265,168

โครงการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม 51,040,000 8,300,000 177,760,000 25,860,204

ค่าบริการอื่นๆ 0 2,610,000 390,000 794,568

รวม 101,500,000 46,890,000 214,290,000 103,190,244

ธุรกิจพลังงาน หมวดค่าด�าเนนิการ
ของระบบบ�าบดัอากาศ
และน�้า

การก�าจัดการก�าจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 11,390,000 7,880,000 8,970,000 6,852,528

ค่าบ�าบดัมลภาวะ (อากาศและน�้า)  2,210,000 2,210,000 2,870,000 36,946,876

ค่าบ�ารุงรักษาอุปกรณ์และ
วัสดุในการปฏิบัติงาน 

3,800,000 3,800,000 4,180,000 17,079,978

ค่าวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 4,400,000 4,310,000 5,040,000 5,385,918

หมวดส่งเสริม
และพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม

ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม 530,000 250,000 180,000 270,043

ค่าบริการระบบบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม

1,280,000 1,150,000 2,130,000 3,829,206

ค่าใบรับรองระบบบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก  

90,000 210,000 210,000 1,016,378

โครงการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม 1,730,000 2,860,000 2,620,000 49,617,681

ค่าบริการอื่นๆ 2,470,000 1,980,000 1,720,000 7,137,441

รวม 27,900,000 24,650,000 27,920,000 128,136,053

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม (บาท)
กลุ่มธุรกิจ ประเภทค่าใช้จ่ายในการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม

2558* 2560**2559* 2561***

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจวัสดุ
ทดแทนไม้

หมวดค่าด�าเนนิการ
ของระบบบ�าบดัอากาศ
และน�้า

การก�าจัดการก�าจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 105,810.00 86,622.50 176,937.50 6,354,043

ค่าบ�าบัดมลภาวะ (อากาศและน้�า)  NA NA NA 19,750

ค่าบ�ารุงรักษาอุปกรณ์และ
วัสดุในการปฏิบัติงาน 

NA NA NA NR

ค่าวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม NA NA NA 918,035

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561 กลุ่มมิตรผล
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หมวดส่งเสริมและ
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม NA NA NA 134,397

ค่าบริการระบบบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม

NA NA NA NR

ค่าใบรับรองระบบบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก  

NA NA NA 65,000

โครงการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม NA NA NA 238,840

ค่าบริการอื่นๆ NA NA NA NR

รวม 105,810.00 86,622.50 176,937.50 7,730,066

ธุรกิจปุ๋ย หมวดค่าด�าเนินการ
ของระบบบ�าบัดอากาศ
และน้�า

การก�าจัดการก�าจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว NA NA NA NR

ค่าบ�าบดัมลภาวะ (อากาศและน�้า)  NA NA NA NR

ค่าบ�ารุงรักษาอุปกรณ์และ
วัสดุในการปฏิบัติงาน 

818,206.20 1,769,889.15 2,789,153.49 NR

ค่าวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม NA NA NA 140,000

หมวดส่งเสริมและ
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม 10,000 370,000 320,000 NR

ค่าบริการระบบบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม

30,000 40,000 50,000 NR

ค่าใบรับรองระบบบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก  

60,000 41,000.00 80,000 NR

โครงการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม NA NA NA NR

ค่าบริการอื่นๆ NA NA NA NR

รวม 918,206.2 2,220,889.15 3,239,153.49 140,000

ธุรกิจขนส่งและ
คลังสินค้า

หมวดค่าด�าเนินการ
ของระบบบ�าบัดอากาศ
และน้�า

การก�าจัดการก�าจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 18,000.00 18,000.00 18,000.00 113,000

ค่าบ�าบดัมลภาวะ (อากาศและน�้า)  NA NA 65,000.00 NR

ค่าบ�ารุงรักษาอุปกรณ์และ
วัสดุในการปฏิบัติงาน 

NA NA NA NR

ค่าวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 96,400.00 101,000.00 101,000.00 328,000

หมวดส่งเสริมและ
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม NA NA NA NR

ค่าบริการระบบบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม

NA NA NA NR

ค่าใบรับรองระบบบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก  

NA NA NA NR

โครงการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม NA NA NA NR

ค่าบริการอื่นๆ 263,541.00 338,441.00 312,226.00 NR

รวม 377,941 457,441 496,226 441,000

ธุรกิจอื่นๆ หมวดค่าด�าเนินการ
ของระบบบ�าบัดอากาศ
และน้�า

การก�าจัดการก�าจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว NA NA NA NR

ค่าบ�าบดัมลภาวะ (อากาศและน�้า)  75,000.00 75,000.00 75,000.00 NR

ค่าบ�ารุงรักษาอุปกรณ์และ
วัสดุในการปฏิบัติงาน 

NA NA NA NR

ค่าวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 16,200.00 16,200.00 16,200.00 70,805

หมวดส่งเสริมและ
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม NA NA NA NR

ค่าบริการระบบบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม

NA NA NA NR

ค่าใบรับรองระบบบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก  

NA NA NA NR

โครงการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม NA NA NA NR

ค่าบริการอื่นๆ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 NR

รวม 191,200.00 191,200.00 191,200.00 70,805

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม (บาท)
กลุ่มธุรกิจ ประเภทค่าใช้จ่ายในการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม

2558* 2560**2559* 2561***

หมายเหตุ : - NA (Not Available)  ไม่มีการจดัเกบ็ข้อมูลในประเดน็ดงักล่าว
 - NR (Not Relevant) ข้อมูลในประเดน็ดงักล่าวไม่มคีวามเกี่ยวข้อง
 * ข้อมูลปี 2558 – 2559 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี 
 ** ข้อมูลปี 2560  หมายถงึ ระยะเวลา 1 พ.ย.2559 – 31 ต.ค. 2560
 *** ข้อมูลปี 2561  หมายถงึ ระยะเวลา 1 พ.ย.2560 – 31 ต.ค. 2561
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ดัชนีข้อมูลตามกรอบการรายงาน

GRI 
Content Index
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GRI Content Index (102-55)

GRI Standard Disclosures
Page 

Number
Omissions

Direct 
Answer

External 
Assurance

GRI 101: Foundation 2016 

General Disclosures

GRI 102: 
General Disclosures
2016

Organization Profile

102-1 Name of the organization 6

102-2 Activities, brands, products, and services 10-16

102-3 Location of headquarters 26

102-4 Location of operations 14-16

102-5 Ownership and legal form 26-27

102-6 Markets served 17

102-7 Scale of the organization 14-16

102-8 Information on employees and other workers 58

102-9 Supply chain 20-21

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

102-11 Precautionary Principle or approach 51-53, 56-57

102-12 External initiatives 22-25

102-13 Membership of associations 22-25, 38

Strategy

102-14 Statement from senior decision-maker 4-5

102-15 Key impacts, risks, and opportunities 4-5, 9

Ethics and Integrity

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

7-8

Governance    

102-18 Governance structure 43

Stakeholder Engagement

102-40 List of stakeholder groups 29-31

102-41 Collective bargaining agreements 67

102-42 Identifying and selecting stakeholders 29

102-43 Approach to stakeholder engagement 29-31

102-44 Key topics and concerns raised 29-31

No significant 
changes

“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.”
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GRI Standard Disclosures
Page 

Number
Omissions

Direct 
Answer

External 
Assurance

Reporting Practice

102-45 Entities included in the consolidated financial 
statements

33-34

102-46 Defining report content and topic Boundaries 33, 36

102-47 List of material topics 36

102-48 Restatements of information 33

102-49 Changes in reporting 33

102-50 Reporting period 33

102-51 Date of most recent report 33

102-52 Reporting cycle 33

102-53 Contact point for questions regarding the report 37

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

33

102-55 GRI content index 156-163

102-56 External assurance - No External 
Assurance

Economic Performance

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 16-18

103-2 The management approach and its components 16-18

103-3 Evaluation of the management approach 16-18

GRI 201: 
Economic 
Performance 2016 

201-1 Direct economic value generated and distributed 16

Procurement Practices

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 105-107

103-2 The management approach and its components 105-107

103-3 Evaluation of the management approach 105-107

GRI 204: 
Procurement 
Practices 2016 

204-1 Proportion of spending on local suppliers 107
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Anti-corruption

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 42-49

103-2 The management approach and its components 42-49

103-3 Evaluation of the management approach 42-49

GRI 205: Anti-
corruption 2016 

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

44

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken 48

Materials

GRI 103: 
Management 
Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 81

103-2 The management approach and its components 81

103-3 Evaluation of the management approach 81

GRI 301: 
Materials 2016 

301-1 Materials used by weight or volume 81

Energy

GRI 103: 
Management 
Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 84

103-2 The management approach and its components 84

103-3 Evaluation of the management approach 84

GRI 302: 
Energy 2016 

302-1 Energy consumption within the organization 85

Water

GRI 103: 
Management 
Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 82

103-2 The management approach and its components 82

103-3 Evaluation of the management approach 82

GRI 303: 
Water and 
Effluents 2018

303-1 Interactions with water as a shared resource 82

303-2 Management of water discharge-related impacts 87

GRI Standard Disclosures
Page 

Number
Omissions

Direct 
Answer

External 
Assurance

303-3 Water withdrawal 83

303-4 Water discharge 87

303-5 Water consumption 83
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Emissions

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 95-96

103-2 The management approach and its components 95-96

103-3 Evaluation of the management approach 95-96

GRI 305: 
Emissions 2016 

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 99

305-5 Reduction of GHG emissions 96-98

305-7 Nitrogen oxides (NO
X
), sulfur oxides (SO

X
), and 

other significant air emissions
90-91

Effluents and Waste

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 87

103-2 The management approach and its components 87

103-3 Evaluation of the management approach 87

GRI 306: Effluents 
and Waste 2016

306-1 Water discharge by quality and destination 87

306-2 Waste by type and disposal method 88-89

Environmental Compliance

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 100-103

103-2 The management approach and its components 102-103

103-3 Evaluation of the management approach 103

GRI 307: 
Environmental 
Compliance 2016

307-1 Non-compliance with environmental laws and 
regulations

103

GRI Standard Disclosures
Page 

Number
Omissions

Direct 
Answer

External 
Assurance
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Supplier Environmental Assessment

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 105

103-2 The management approach and its components 106-108

103-3 Evaluation of the management approach 108

GRI 308: 
Supplier 
Environmental 
Assessment 2016

308-1 New suppliers that were screened using 
environmental criteria

107

Employment

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 57

103-2 The management approach and its components 57

103-3 Evaluation of the management approach 57

GRI 401: 
Employment 2016

401-1: New employee hires and employee turnover 58, 138-139

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

67

401-3: Parental leave 140

Labor/Management Relations

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 64-67

103-2 The management approach and its components 64-67

103-3 Evaluation of the management approach 64-67

GRI 402: Labor/
Management 
Relations 2016

402-1 Minimum notice periods regarding operational 
changes

67

GRI Standard Disclosures
Page 

Number
Omissions

Direct 
Answer

External 
Assurance
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Occupational Health and Safety

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 71-73

103-2 The management approach and its components 71-73

103-3 Evaluation of the management approach 71-73

GRI 403: 
Occupational 
Health and Safety 
2018

403-1 Occupational health and safety management system 78

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

71

403-3 Occupational health services 72

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

72-73

403-5 Worker training on occupational health and safety 78-79

403-6 Promotion of worker health 72

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

76

403-9 Work-related injuries 74-77

Training and Education

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 59-61

103-2 The management approach and its components 59-61

103-3 Evaluation of the management approach 59-61

GRI 404: 
Training and 
Education 2016 

404-1 Average hours of training per year per employee 64

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

59-63

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

64

GRI Standard Disclosures
Page 

Number
Omissions

Direct 
Answer

External 
Assurance
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Diversity and Equal Opportunity

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 57-58

103-2 The management approach and its components 57-58

103-3 Evaluation of the management approach 57-58

GRI 405: 
Diversity and 
Equal Opportunity 
2016 

405-1 Diversity of governance bodies and employees 58

Supplier Social Assessment

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 105

103-2 The management approach and its components 106-108

103-3 Evaluation of the management approach 108
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