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กฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

กลุ่มมิตรผล

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

จากผลการด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เห็นได้ว่า
กลุ่มมิตรผลให้ความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจที่
ครอบคลุมทั้ งทางด ้านเศรษฐกิจ สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ค ว บ คู ่ กั บ ก า ร ส ร ้ า ง ค ว า ม สั ม พั น ธ ์ อั น ดี ต ่ อ  
ผู ้มีส ่วนได้เสีย ซึ่งถือเป็นการด�าเนินธุรกิจเพื่อ  
“แก่นแท้ของการเติบโตอย่างยั่งยืน”
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เราจะเป็นบริษัทชั้นน�าระดับโลกในอุตสาหกรรมน�า้ตาลและ Bio-based  
โดยการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีร่วมกับการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ  
เพื่อสร้างคุณค่า สร้างอนาคตให้สังคม

วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์และปรัชญาองค์กร

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

เชื่อในคุณค่าของคน

ตั้งอยู่ในความเป็นธรรม

รับผิดชอบต่อสังคม

ปรัชญาองค์กร
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ทิศทางเชิงกลยุทธ ์

สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(COMPETITIVENESS) 

ความยั่งยืน 
(SUSTAINABILITY)

การเป็นองค์กรชั้นนำาระดับโลก 
(WORLD CLASS 

MANUFACTURING)

องค์กรสมรรถนะสูง 
(HIGH PERFORMANCE 

ORGANIZATION)

การเกษตรและการจัดการไร่สมัยใหม่ 
(MODERN FARMING AND 

FARMING PRACTICES)

การเติบโตขององค์กร
(GROWTH) 
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ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจไร่บริษัท

ธุรกิจน�้ำตำลในประเทศ

ธุรกิจน�้ำตำลและธุรกิจต่อเนื่องใน
ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน

ธุรกิจน�้ำตำลในอำเซียน

ธุรกิจน�้ำตำลในประเทศออสเตรเลีย

ธุรกิจน�้ำตำลในประเทศอินโดนีเซีย

ธุรกิจพลังงำน

ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้

ธุรกิจปุ๋ย

ธุรกิจขนส่งและคลังสินค้ำ

ธุรกิจอื่นๆ

11 กลุ่มธุรกิจของกลุ่มมิตรผล 
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สัดส่วนรายได้จากการขายของธุรกิจในประเทศ

23.67

5.77

รายได้ (ร้อยละ)

66.43

0.35

2.00

1.56

0.22
ธุรกิจน�า้ตาล

ธุรกิจไร่บริษัท

ธุรกิจปุ๋ย

ธุรกิจพลังงาน

ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้

ธุรกิจขนส่ง
และคลังสินค้า

ธุรกิจอื่นๆ
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หมายเหตุ : * ปริมาณของน�า้ตาลทรายขาวบริสุทธิ์ หมายถึง  
  ปริมาณของน�า้ตาลทรายขาว, น�้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 
   และน�้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์พิเศษ 

ธุรกิจน้ำาตาล
ธุรกิจพลังงาน
ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้
ธุรกิจปุ๋ย

ปริมาณการผลิตในการดำาเนินธุรกิจของไทยและต่างประเทศ

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

ไทย

สปป. 
ลาว

ไม้ปาร์ติเกิล
เคลือบเมลามีน

(ลบ.ม. / ปี)

161,357
ไม้ปาร์ติเกิล

(ลบ.ม. / ปี)

317,859

กระดาษ
เคลือบเมลามีน

(ลบ.ม. / ปี)

3,030

ไฟฟ้าชีวมวล
(เมกะวัตต์ชั่วโมง / ปี)

 1,700,000

ไม้เอ็มดีเอฟ
(ลบ.ม. / ปี)

679,634

ไม้เอ็มดีเอฟ
เคลือบเมลามีน

(ลบ.ม. / ปี)

63,114

ปุ๋ย 
(ตัน / ปี)

9,739

เอทานอล
(ลิตร / ปี)

 467,000,000
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ออสเตรเลีย

นำ้าตาลดิบ
(ตัน / ปี)

1,530,861 

นำ้าตาลทรายขาว
บริสุทธิ์ *
(ตัน / ปี)

1,041,729 

นำ้าตาลทรายขาว
บริสุทธิ์ *
(ตัน / ปี)

135,780

นำ้าตาลดิบ
(ตัน / ปี)

49,161

นำ้าตาลดิบ
(ตัน / ปี)

470,000
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ห่วงโซ่มูลค่าของกลุ่มมิตรผล
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ความยั่งยืน

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

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

รางวัลชนะเลิศ “Thailand ICT Excellence Awards 2018” 
สาขาโครงการเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน จากผลการดำาเนินงานของ 
“มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม (Mitr Phol ModernFarm)” 
โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

รางวัล CSR-DIW Continuous Award ปี 2561 
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศนียบัตรสำาหรับบริษัทที่ผ่านการรับรอง 
เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านทุจริตประจำาปี 2560
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

เศรษฐกิจ

รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี มอบให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการบริหารจัดการดีเด่นในสาขาความเป็นเลิศ 
ด้านการบริหารจัดการโดยรวม  
โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี มอบให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการบริหารจัดการดีเด่นในสาขาความเป็นเลิศ 
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  
โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำาปี 2561 
ประเภทการบริหารงานคุณภาพ
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลโรงงานนำ้าตาลดีเด่น 
โดยส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย 
กระทรวงอุตสาหกรรม

ความภูมิใจของกลุ่มมิตรผล
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สังคม

รางวลัสถานประกอบกิจการดเีด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวสัดิการแรงงาน 
โดยกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

รางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย 2561 
หรอื The Best Employer 2018 
โดยบริษัทเอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) จ�ากัด 

รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำางานระดับประเทศ
โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

รางวัลสร้างสรรค์สังคมไทย (Building a Good Society Award) 
โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ 

รางวัลองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำาปี 2561 
โดยส�านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
ร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการปลอดภัย 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
กระทรวงแรงงาน   

รางวัลการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุ
จากการทำางานให้เป็นศูนย์ 
(Zero Accident Campaign) ประจำาปี 2561
โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (องค์การมหาชน)

สิ่งแวดล้อม

รางวัลอ้อยรักษ์โลก ประจำาปี 2561 
โดยส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น�้าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัล ASEAN Energy Awards 2018 
โดยเลขาธิการอาเซียน

รางวลั Thailand Energy Awards 2018 
โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัต ิ
ตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มีการจัดสภาพแวดล้อมดีเด่น
(EIA MONITORING  AWARDS) 
โดยกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รางวัลดีเยี่ยมเครือข่ายผู้ร่วมโครงการ
โฮมบุญ เพื่อลดมลพิษ (ทางนำ้า) 
ณ แหล่งกำาเนิด ประจำาปี 2561 
โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว โครงการ 
ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการ 
สู่อุตสาหกรรมสีเขียว 
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศนียบัตรผ่านเกณฑ ์
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
ประจำาปี 2561
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการ
ประเมินการใช้นำ้าบาดาลตลอด
วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ 
(Water Footprint)
โดยกรมทรัพยากรน�้าบาดาล 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม
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หลักการเลือกประเด็นสาระสำาคัญและขอบเขต

กระบวนการคัดเลือกประเด็นสาระสำาคัญและขอบเขตผลกระทบ
ระ

ดับ
คว

าม
สำา

คัญ
ที่ม

ีต่อ
ผู้ม

ีส่ว
นไ

ด้เ
สีย

ระดับความสำาคัญที่มีต่อกลุ่มมิตรผล

ประเด็นที่มีนัยสำาคัญตำ่า                 ประเด็นที่มีนัยสำาคัญปานกลาง             ประเด็นที่มีนัยสำาคัญสูง

สูง

สูงตำ่า

 1.  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  และการบริหารจัดการน�้า
 2.  สิทธิมนุษยชน
 3.  การบริหารจัดการความปลอดภัย 
  อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 4.  การบริหารจัดการห่วงโซ่มูลค่าอย่างยั่งยืน
 5.  การพัฒนาและการดูแลพนักงาน
 6.  การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
  และการบริหารความเสี่ยงองค์กร
 7.  การบริหารจัดการนวัตกรรม
 8.  การลงทุนทางสังคม
 9.  บรรจุภัณฑ์
 10. สุขภาพและโภชนาการ
 11. การมีส่วนร่วมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
 12.  การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

10

2 1

7
8

9

1211

3

6
45

ขั้นตอนที่ 1 การระบุ (Identification)
ขั้นตอนที่ 2 การจัดลำาดับความสำาคัญ (Prioritization)
ขั้นตอนที่ 3 การกำาหนดขอบเขตการรายงานประเด็นที่เป็นสาระสำาคัญ
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบความถูกต้อง
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กลุ่มมิตรผล รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2561 (ฉบับย่อ)

MITR PHOL SUSTAINABILITY FRAMEWORK

CORPORATE

COMMUNITY

ENVIRONMENT

INNOVATION &

DIGITAL DRIVEN
ขับเคลื่อนด�วย

นวัตกรรมและดิจ�ทัล

สิ�งแวดล�อมคงอยู�

ชุมชนยั่งยืน

องค�กรโปร�งใสผสานความร�วมมือ

การดำาเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)
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รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2561 (ฉบับย่อ) กลุ่มมิตรผล

  
  

 

จดหมายไปรษณีย์
หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม

และสะดวกต่อผู้ร้องเรียน

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(E-mail)

cg@mitrphol.com

ถึง หน่วยงานธรรมาภิบาล

เว็บไซต์ภายนอก
www.mitrphol.com/whistleblowing

เว็บไซต์ภายใน Mymitrphol

* ผู้ร้องเรียนจะระบุชื่อและช่องทางการติดต่อ
 ในการแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือไม่ก็ได้

ลายลักษณ์อักษรหรือวาจา :

ช่องทางการร้องเรียน

ขั้นตอนดำาเนินการเมื่อพบการร้องเรียน
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กลุ่มมิตรผล รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2561 (ฉบับย่อ)

	 •	 ความเสี่ยงจากความผนัผวนของ
สภาพอากาศและสภาวะแวดล้อม 
ทางธรรมชาติ

	 •	 ความเสี่ยงจากการลงทนุและ 
การด�าเนนิงานในต่างประเทศ

	 •	ความเสี่ยงด้านคณุภาพและ
ความปลอดภยัของสนิค้า

	 •	ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม	

	 •	 ความเสี่ยงจากความผนัผวนของ
ราคาสนิค้าโภคภณัฑ์

	 •	 ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน
	 •	 ความเสี่ยงของการเกดิหนี้เสยีจาก

การให้เงนิสนบัสนนุชาวไร่อ้อย

•	 ความเสี่ยงจากการปรบัเปลี่ยนโครงสร้าง
	 อตุสาหกรรมน�้าตาลประเทศไทย
•	 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเรว็
	 ของเทคโนโลยี

ความเสี่ยงขององค์กร  
ความเสี่ยงจาก
การด�าเนินงาน

ความเสี่ยง
ทางการเงิน

ความเสี่ยง 
ด้านการปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย  

กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มมิตรผล

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
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รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2561 (ฉบับย่อ) กลุ่มมิตรผล

จำานวนพนักงานเข้าใหม่ของกลุ่มมิตรผล

829
คิดเป็นร้อยละ 71.77

595 คน

คิดเป็นร้อยละ 28.23

234 คน

จำานวนพนักงานกลุ่มมิตรผล

7,892 คน

คิดเป็นร้อยละ 76.18

6,012 คน

คิดเป็นร้อยละ 23.82

1,880 คน

คน

76.18

71.77

23.82

28.23

พนักงานชาย

พนักงานหญิง

อัตราการจ้างงานผู้พิการ

มีการจ้างงานผู้พิการทั้งสิ้น

มาตรา 33 ทำางานในโรงงาน

87 52 35คนคน คน

30 คน คน คน

•	 สร้างอาชพีและรายได้
•	 ได้รบัความสะดวก	ท�างานในพื้นที่ภูมลิ�าเนา
•	 มคีณุค่าในตนเอง

•	 ได้รบัโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ
•	 สร้างอาชพีและรายได้
•	 มคีณุค่าในตนเอง

มาตรา 33 ทำางานในชุมชน มาตรา 35 สนับสนุนให้เป็นผู้ประกอบการ

54 3

•	 สร้างอาชพีและรายได้
•	 ได้รบัความสะดวก	ท�างานในพื้นที่ภูมลิ�าเนา
•	 มคีณุค่าในตนเอง

พนักงานชาย พนักงานหญิง

ชาย

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน 

พนักงานหญิง

พนักงานชาย

จ�านวนพนักงานทั้งหมด

จ�านวนพนักงานเข้าใหม่ทั้งหมด

พนักงานชาย พนักงานหญิง

หญิง
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กลุ่มมิตรผล รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2561 (ฉบับย่อ)

การยกระดับเพ�่อกาวสูการเปนองคกรระดับสากล

การเสร�มสราง
ความผูกพันของพนักงาน การเพ�่มประสิทธิภาพ

องคกร

การพัฒนา
ข�ดความสามารถ

พนักงานสูระดับสากล

การยกระดับ
มาตรฐานและการบร�การ
ในงานทรัพยากรบุคคล

การเพ�่มผลิตภาพ
พนักงาน

• การบร�หารพนักงานมีศักยภาพสูงและผูสืบทอดตำแหนง
• การสงเสร�มศักยภาพของพนักงานรุนใหม
• การสรรหาและดึงดูดผูมีศักยภาพภายนอก
• การเตร�ยมความพรอมดานกำลังพล

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

• การนำเทคโนโลยีและระบบดิจิทัล
 มาใชงานทรัพยากรบุคคล
• การกำหนดกลยุทธในการบร�หารคาตอบแทน

• การยกระดับความผูกพันของพนักงาน
• การพัฒนาคุณภาพชีว�ตและบร�หารหนี้สินพนักงาน

• การพัฒนาองคกรไปสูการเปนองคกรระดับสากล
• การสงเสร�มและปลูกฝงวัฒนธรรมมิตรผล

การพัฒนาพนักงานควบคู่กับการพัฒนาองค์กร
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รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2561 (ฉบับย่อ) กลุ่มมิตรผล

ปัจจัยที่สร้างความผูกพันของพนักงาน

กำรบริหำรงำน
องค์กร

งำน

บุคลำกร

รำงวัล

คุณภำพชีวิต

โอกำส
ควำมก้ำวหน้ำ

การพัฒนาโอกาสความก้าวหน้า
และการเรียนรู้

การพัฒนาทิศทางขององค์กร 
และบริหารผลงาน

การพัฒนาผู้นำาและทีมงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคลากรและสมดุลในชีวิตการทำางาน

การพัฒนาเรื่องรางวัลและ
ผลตอบแทนที่เหมาะสม

การพัฒนางานที่ท้าทายและสร้าง 
ความภูมิใจให้กับพนักงาน
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กลุ่มมิตรผล รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2561 (ฉบับย่อ)

การดูแลและ
เยียวยา

ความมุ�งมั่น
ด�านสิทธิมนุษยชน

การประเมิน
ความเสี่ยงและ
ผลกระทบ

การจัดการและ
การบูรณาการ

การติดตามและ
รายงาน

ผลการดำเนินงาน

กลุ่มมิตรผลริเริ่มน�ากระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านตามหลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนส�าหรับธุรกิจแห่งสหประชาชาติ	 
มาใช้เป็นกรอบในการบรหิารจดัการด้านสทิธมินษุยชน 

กระบวนการตรวจสอบสทิธมินษุยชนอย่างรอบด้าน	
(Human Rights Due Diligence: HRDD) 

การสร้างวัฒนธรรมและการสื่อสาร

การดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
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รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2561 (ฉบับย่อ) กลุ่มมิตรผล

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานของพนักงานและผู้รับเหมา (LTIFR)
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การทํางาน

เปาหมายป 2562
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การทํางาน

เปาหมายป 2563

0.3 
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การทํางาน
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กลุ่มมิตรผล รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2561 (ฉบับย่อ)

1. ตอง 
  

5. หาม สูบบุหร�่ 6. หาม ดัดแปลงเคร�่องจักร
             และอุปกรณ 

7. หาม ใชโทรศัพท  
(ไมโทร / ไมถาย / ไมพ�มพ /

 ไมเลน / ไมใชหูฟ�ง)
ในพ�้นที่เสี่ยงตอการ

เกิดเพลิงไหมและระเบิด

ตอ
ง

4
3ห

าม

สวมใสเข็มขัดชนิดเต็มตัว
(Full Body Harness) 
แบบ 2 ตะขอ และคลองเกี่ยวตลอดระยะเวลา
ที่ปฏิบัติงานบนที่สูงตั้งแต 2 เมตรข�้นไป

เชน งานความรอนหร�อประกายไฟ งานบนที่สูง
ตั้งแต 2 เมตรข�้นไป งานที่อับอากาศ เปนตน

กอนการเขาซอมหร�อทำความสะอาดเคร�่องจักร

กอนการเคลื่อนยายยานพาหนะออกจากจ�ดจอด 
และคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดระยะเวลาเดินทาง
ทั้งนี้ใหรวมถึงยานพาหนะภายในโรงงานดวย

และจะตองทิ�งกนบุหร�่
ในภาชนะที่โรงงานจัดไวใหเทานั้น

หร�อการทำการ Bypass
ระบบ interlock ของระบบ

ควบคุมอัตโนมัติที่เกี่ยวของ
กับระบบความปลอดภัย โดยตองขอ

และไดรับการอนุมัติจากผูบังคับบัญชา
ระดับผูจัดการฝายเจาของพ�้นที่ข�้นไปกอน

ขณะปฏิบัติงานกับเคร�่องจักร
และการขับข�่ยานพาหนะทุกประเภท

ขออนุญาตทำงาน (Work Permit)
ทุกครั้งกอนปฏิบัติงานเสี่ยง

2. ตอง

3. ตอง 4. ตอง
หยุดเคร�่องจักร ตัดแยก
พลังงานไฟฟา ลม ไฮดรอลิก
พรอมทั้งล็อกกุญแจ และแขวนปาย
หามเดินเคร�่องจักรทุกครั้ง

คาดเข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) 
ทั้งผูขับและผูโดยสารทุกคน

ในพ�้นที่โรงงาน
เวนแตเปนพ�้นที่

ที่โรงงานกำหนดไวให

กฎพิทักษ์ชีวิต
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รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2561 (ฉบับย่อ) กลุ่มมิตรผล

คณุอสิระ	ว่องกุศลกจิ	ประธานกรรมการ	พร้อมด้วยคณะผู้บรหิารกลุ่มมติรผล	
ร่วมแสดงความยนิดใีนพธิลีงนามซื้อขายคาร์บอนเครดติกบัองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก	(องค์การมหาชน)	

น�าโดย	คณุประเสรฐิสขุ	จามรมาน	ผู้อ�านวยการ	ณ	วนัที่	29	ตลุาคม	2561

กลุ่มมติรผลมุ่งมั่นการลดผลกระทบของการด�าเนนิธรุกจิที่มตี่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ	โดยรเิริ่มโครงการต่างๆ	ดงันี้	

1.	ส่งเสริมการสร้างสังคมคาร์บอนต�่า	
กลุม่มติรผลส่งเสรมิการสร้างสงัคมคาร์บอนต�่าด้วยการลงนามซื้อขายคาร์บอนเครดติร่วมกบัภาคส่วนต่างๆ	ซึ่งกลุม่มติรผลเป็นผูข้ายคาร์บอน
เครดิตรายใหญ่ของประเทศตามนโยบายสร้างสังคมคาร์บอนต�่า	 โดยมีปริมาณคาร์บอนเครดิตที่ได้รับการรับรองรวม	 489,000	 
ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า		

ผลการด�าเนนิงานโครงการ	T-VER	ของกลุม่มติรผลที่ผา่นมามผีูซ้ื้อคารบ์อนเครดติเพื่อท�ากจิกรรมชดเชยคารบ์อน	และแสดงความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมจ�านวน	 26	 องค์กร	 มกีารขายคาร์บอนเครดติไปแล้วกว่า	 190,000	 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า	 หรอืคดิเป็นร้อยละ	 90	 ของ 
ตลาดคาร์บอนเครดติประเทศไทย	

การดำาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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กลุ่มมิตรผล รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2561 (ฉบับย่อ)

2.	โครงการโรงงานมิตรผล	ไบโอ-เพาเวอร์	(ด่านช้าง)	จ�ากัด	(Block	2)	
โครงการก่อสร้างโรงงานผลติพลงังานความร้อน	 (ไอน�้า)	 และผลติพลงังานไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลงิชวีมวลจากชานอ้อยของโรงงานน�้าตาลมติรผล	
โครงการนี้เป็นการติดตั้งระบบผลิตพลังงานความร้อนใหม่ทั้งระบบเรียกส่วนนี้ว่า	 “Block	 2”	 โดยจะใช้ชานอ้อยจากโรงงานน�้าตาลมิตรผลเป็น 
เชื้อเพลงิหลกัร่วม	 เชื้อเพลงิชวีมวลเสรมิอื่นๆ	ประมาณ	1,400	ตนัต่อวนั	 โครงการโรงงานมิตรผล	 ไบโอ-เพาเวอร์	 (ด่านช้าง)	 จ�ากดั	 (Block	 2)	
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของการผลติพลงังานความร้อนจากพลงังานหมนุเวยีนโดยใช้เชื้อเพลงิชวีมวล	ซึ่งทดแทนการผลติพลงังาน 
ความร้อนจากก๊าซธรรมชาต	ิ489,000	ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่าต่อปี

โครงการโรงงานมติรผล	ไบโอ-เพาเวอร์	(ด่านช้าง)	(Block	2)		
อ.ด่านช้าง	จ.สพุรรณบรุี
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โครงการโซลาร์	รูฟทอ็ป	บนหลงัคาของโรงเอทานอล	อ.ภูเขยีว	จ.ชยัภูมิ

4.	โครงการผลิตแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน
กลุ่มมิตรผลได้สร้างประโยชน์จากพื้นที่	 ที่ไม่เหมาะสมส�าหรับการ
ท�าการเกษตร	ที่ดนิเสื่อมสภาพ	หรอื	Waste	Land	มาใช้ประโยชน์
ในการติดตั้งแผงโซลาร ์ผลิตพลังงานแสงอาทิตย ์ประเภท 
โซลาร์ฟาร์มขนาด	 2	 เมกะวัตต์	 โครงการนี้สามารถลดการปล่อย	 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า	 1,500	 ตันคาร์บอนไดออกไซด ์
เทยีบเท่าต่อปี

3.	โครงการโซลาร	์รูฟท็อป 
ตดิตั้งแผงผลติพลงังานไฟฟ้าขนาด	989	กโิลวตัต์	โครงการดงักล่าว
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน	 และจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ 
การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคได้มากกว่า	1.3	ล้านหนว่ยตอ่ปี	เทยีบเท่ากบั
การลดใช้น�้ามนัดบิได้มากกว่า	100	ตนัต่อปี	และช่วยลดการปล่อย 
คาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า	 700	 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ต่อปี

การผลติแสงอาทติย์แบบตดิตั้งบนพื้นดนิ	อ.ด่านช้าง	จ.สพุรรณบรุี

การดำาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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5.		 โครงการมิตรผล	โมเดิร์นฟาร์ม	
มิตรผล	 โมเดิร์นฟาร์ม	 มีทฤษฎี	 4	 เสาหลัก	 โดยมีน�้าเป็นฐานที่ส�าคัญประกอบด้วย	 การปลูกพืชบ�ารุงดิน	 ลดการไถพรวน	 ลดการอัด 
หน้าดนิ	และลดการเผาใบอ้อยโดยใช้รถตดั			

	 	•			ลดต้นทนุการผลติลงกว่า	25%	ซึ่งจากเดมิอยู่ที่ไร่ละ	8,000	บาท	ลดลงมาอยู่ที่	5,000	-	6,000	บาทต่อไร่	
	 	•			การตดัอ้อยสด	1	ตนั	จะลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้	0.012	ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า
	 	•				กลุ่มมติรผลมปีรมิาณอ้อยสดจากมติรผล	โมเดริ์นฟาร์ม	จ�านวนทั้งสิ้น	4,204,926	ตนั	ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์		50,459.11 

				ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า

การจดัการไร่อ้อยแบบโมเดริ์นฟาร์ม	อ.ภูเขยีว	จ.ชยัภูมิ	
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การบริหารจัดการคู่ค้าสินค้ากลุ่มที่ต้องระวังและเฝ้าติดตาม

1
เป็นคู่ค้าที่ส่งมอบสนิค้าพเิศษ	ต้องผลติสนิค้าตามคณุสมบตัพิเิศษที่มติรผลก�าหนดไว้เท่านั้น	 
ในที่นี้เน้นสนิค้าที่เป็นปัจจยัเพื่อการผลติที่มผีลกระทบต่อความปลอดภยัของอาหาร	 
(Food	Contact)	เช่น	สารเคมใีนกระบวนการผลติและบรรจภุณัฑ์

เป็นผู้ขายน้อยรายที่มคีวามเชี่ยวชาญ	ผู้ขายจ�าเป็นต้องมเีทคโนโลยใีนการผลติสนิค้าตามที่กลุ่มมติรผลต้องการ

เป็นผู้ขายที่กลุ่มมติรผลมยีอดสั่งซื้อสูงมากกว่า	5	ล้านบาทต่อปี		

เป็นคู่ค้าวตัถดุบิรายใหญ่	ได้แก่	เกษตรกรชาวไร่รายใหญ่

2

3

4

การพัฒนาคู่ค้า 
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ระยะที่ 1 
การส่งเสรมิเทคโนโลยี 

เพิ่มผลผลติอ้อยด้วยระบบ 
การจดัการสญัญาชาวไร่ที่เป็นธรรม	 

(Fair	Contract	Farming)	 
ของกลุ่มมติรผล

ระยะที่ 2
การบรหิารจดัการ 
ระบบชลประทาน

และการใช้น�้าในไร่อ้อย

ระยะที่ 3
การบรหิารจดัการในไร่อ้อย 
เพื่อสร้างประสทิธภิาพและ 
ผลผลติสูงสดุของไร่อ้อย 

ด้วยโครงการท�าไร่อ้อยแบบใหม่	 
Mitr	Phol	ModernFarm	และการ
สร้างความยั่งยนืด้วยโครงการ 

ปลูกเพ(ร)าะสขุ

ระยะที่ 4 
การพฒันาชมุชนอย่างยั่งยนื	

เพื่อพฒันาด้านสงัคม	

การพัฒนาชาวไร่อ้อย เพื่อความยั่งยืน
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การสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า 

71.04

40.55

64.51

47.01

66.14

53.35

71.04

55.38

2558 2559 2560 2561

ธุรกิจน้ำาตาล

ร้อยละของลูกค้าที่พึงพอใจ

ร้อยละของลูกค้าที่ประเมินความพึงพอใจ

98.33

100

98.33

100

99

100

99

100

ธุรกิจไฟฟ้า

100

100

100

100

100

100

100

100

ธุรกิจเอทานอล

2558 2559 2560 2561

2558 2559 2560 2561

ร้อยละของลูกค้าที่พึงพอใจ

ร้อยละของลูกค้าที่ประเมินความพึงพอใจ

ร้อยละของลูกค้าที่พึงพอใจ

ร้อยละของลูกค้าที่ประเมินความพึงพอใจ
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80

88

81

83

80

100

80

100

ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้

83.94

88.88

88.39

75.00

91.10

70.00

92.23

84.80

ธุรกิจขนส่งและคลังสินค้า 

2558 2559 2560 2561

2558 2559 2560 2561

ร้อยละของลูกค้าที่พึงพอใจ

ร้อยละของลูกค้าที่ประเมินความพึงพอใจ

ร้อยละของลูกค้าที่พึงพอใจ

ร้อยละของลูกค้าที่ประเมินความพึงพอใจ
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ประเภทของการสนับสนุน 

งบประมาณ 

35.37
ล้านบาท ล้านบาทล้านบาท

เวลาในชั่วโมงการท�างาน
ที่พนักงานใช้ไปในกิจกรรมเพื่อสังคม

26.57
การให้ในรูปสิ่งของ

(การบริจาคสินค้าหรือการให้บริการ
การท�าโครงการความร่วมมือ  

หรืออื่นๆ)

14.73
งบประมาณ

ในการบริหารจัดการ 

8.93

การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

ล้านบาท

การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
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การพัฒนาระบบการผลิตและจ�าหน่ายผักอินทรีย์
การพัฒนาสู ่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ร่วมกับสามพรานโมเดลเป็นการท�างานร่วมกัน	 เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตสู่ระบบเกษตรอินทรีย	์ 
รวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู้กระบวนการและพฒันาผลผลติจากชมุชน	ก�าหนดเป้าหมายการด�าเนนิงานร่วมกนั	เพื่อพฒันามาตรฐานการรบัรอง 
เกษตรอนิทรยี์แบบมสี่วนร่วม	“เป็นมติร	PGS”

Participatory Guarantee Systems (PGS) 
IFOAM	ให้ค�านยิามสั้นๆ	ว่า	PGS	คอื	ระบบประกัน
คุณภาพในระดับท้องถิ่นที่ให้การรับรองผู้ผลิต	 
โดยเน้นการมีส ่วนร ่วมของผู ้มีส ่วนเกี่ยวข้อง	 
และตั้งอยู ่บนฐานของความเชื่อถือเครือข ่าย 
ทางสงัคมและการแลกเปลี่ยนความรู้

สรุปผลการดำาเนินงานของกลุ่มผู้ปลูกผัก

ยอดขาย
(บาท / ปี)

ปี

ตลาด
(แห่ง)

สมาชิก
(คน)

เป็น
มิตร

2557 2 68 2       60,000

2558 5 84 4       291,860

2559 11 254 9       814,378

2560 16 267 14       1,896,894

2561 16 294 17       2,808,214

เป็นมิตร ออร์แกนิก

กลุ่มผู้ปลูกผัก 
(กลุ่ม)
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ปัจจุบัน 
มีเกษตรกรเข้าร่วม
1,112 ราย

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จัดขึ้นในวาระครบรอบ	 60	 ปีของกลุ ่มมิตรผล	 
โดยน้อมน�าแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงในพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดลุยเดช	ซึ่งมุง่หวงัจะช่วยพฒันาคณุภาพชวีติของเกษตรกรชาวไร่อ้อย	ด้วยการ
ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้อันเกิดจากการท�าการเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่
ของตนเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องกบัพื้นที่ของเกษตรกร

เป้าหมายและกรอบระยะเวลา
ของโครงการ

2560

2561

2562

ยกระดับเป็น 
ศูนย์เรียนรู้
78 ศูนย์

ในพื้นที่ 
17 

จังหวัด

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

พฒันาเกษตรกรชาวไร่ของกลุ่มมติรผล
ให้เป็น	70	ศูนย์เรยีนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่

ขยายผลโครงการให้เกษตรกร
อย่างน้อย	700	ราย	ท�าเกษตรทฤษฎใีหม่	
ควบคู่กบัการปลูกอ้อย

ขยายโครงการให้เกษตรกรชาวไร่
ของกลุ่มมติรผล	7,000	ราย	
ท�าเกษตรทฤษฎใีหม่	
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ผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้ตราสินค้า 
“ชื่นใจ บาย มิตรผล”

ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาแล้ว

ยาหม่อง แชมพู

80 บาท
50 บาท

50 บาท

65 บาท

120 บาท

สบู่

90 บาท

ยาดม

80 บาท 180 บาท

กิจการเพื่อสังคม
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โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา 

คณุอสิระ	ว่องกศุลกจิ	ประธานกรรมการและผู้บรหิารกลุ่มมติรผล	 
เยี่ยมชมโรงเรยีนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรยีนร่วมพฒันา

กลุ่มมติรผลเน้นให้โรงเรยีนเป็นศนูย์การพฒันาชมุชน	เป็นโรงเรยีน
เพื่ออนาคต	ครูผู้สอนมีทกัษะการสอนสมยัใหม่	 โครงการดงักล่าว
ช่วยลดความเหลื่อมล�้า	 สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น 
เข้าถึงระบบการศึกษาที่มีคุณภาพที่พัฒนาการด้านการศึกษาให้
ยั่งยนื

ผู้บรหิารกลุ่มมติรผลร่วมลงนามบนัทกึความเข้าใจ
ว่าด้วยความร่วมมอืโครงการโรงเรยีนร่วมพฒันา	
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กลุ่มมติรผลจดังานประกวดผลงานนวตักรรม	Mitr	Phol	 Innovation	Day	มากว่า	17	ปี	 เพื่อส่งเสรมิและสนบัสนนุให้พนกังาน 
ทุกระดับในกลุ่มมิตรผลกล้าแสวงหาความคิดใหม่เชิงนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช	้ เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
และพฒันาอย่างต่อเนื่อง	ที่จะสร้างคณุค่าและความยั่งยนืให้เกดิขึ้น

ในปี	2561	มผีู้เข้าร่วมประกวดนวตักรรม	230	ทมี	และที่ได้รบัรางวลั	24	ทมี	ซึ่งแบ่งออกเป็น	4	ประเภท	ได้แก่	ประเภท	Kaizen	
8	โครการ	ประเภท	Best	Process	Improvement	9	โครงการ	ประเภท	New	Product	/	Service	Development	5	โครงการ	และ
ประเภท	New	Business	Excellence	2	โครงการ	

กลุ่มมติรผลมนีกัวจิยัเข้าร่วมโครงการจ�านวนทั้งสิ้น	14	คน	แบ่งเป็นการศกึษาระดบัปรญิญาโท	9	คน	และระดบัปรญิญาเอก	
5	คน

โครงการวิจัยของนักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนตามขอบเขตงานวิจัยของโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม	 
มี	4	หวัข้อหลกั	ได้แก่	
-	การพฒันาปรบัปรงุพนัธุ์อ้อย
-	การพฒันาเทคโนโลยใีนด้านการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลติภณัฑ์อ้อยและน�้าตาล
-	การพฒันาเพื่อเพิ่มมูลค่าของวสัดเุหลอืทิ้งด้วยกระบวนการ	Bio-Refinery
-	การสร้างเสรมิระบบการจดัส่งและจดัเกบ็วตัถดุบิ

กลุ่มมติรผลยงัได้ร่วมมอืกบัภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ	 คณะอตุสาหกรรมเกษตร	 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	 จดัท�าหลกัสูตร
การเรยีน	ซึ่งจะช่วยเอื้ออ�านวยให้นกัวจิยัสามารถท�างานวจิยัไปพร้อมกบัมกีารเรยีนการสอนในองค์กร	เสมอืนเป็นการยกหลกัสตูร
ในมหาวทิยาลยัมาอยู่ภายในสถานที่ท�างาน	

นวัตกรรม
กระบวนการ

นวัตกรรม
การบริหารและ

พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

นวัตกรรม
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ผลการด�าเนินงานนวัตกรรมธุรกิจ	ได้แก่

-		พันธุ์อ้อยสายพันธุ์ใหม่
	 พฒันาพนัธุอ้์อยสายพนัธุใ์หม่	คอื	พนัธุภ์เูขยีว	1	โดยอ้อยสายพนัธุน์ี้ถกูพฒันาขึ้นมาเพื่อรองรบัการใช้รถตดัในการเกบ็เกี่ยว	ให้ผลผลติอ้อย

เฉลี่ย	20-22	ตนั	 /	 ไร่	ความหวานเฉลี่ย	 13-14	 ซีซเีอส	มกีารแตกกอดแีละไว้ตอได้ดมีาก	สะสมน�้าตาลเรว็	ทรงกอตั้งตรงไม่หกัล้ม	
ต้านทานต่อโรคแส้ด�าและโรคใบจดุเหลอืง	

-		พัฒนาเครื่องมือตรวจวัดวัตถุดิบอ้อย	(Portable	NIR	Detector)
	 สามารถตรวจวดัองค์ประกอบในอ้อยได้รวดเรว็	ไม่ท�าลายตวัอย่าง	สามารถประเมนิตวัแปรต่างๆ	ที่เป็นตวัก�าหนดคณุภาพอ้อย	ได้แก่	

ปรมิาณน�้าตาลซูโครส	น�้าหนกัมวลแห้ง	ปรมิาณไฟเบอร์	ปรมิาณของแขง็ที่ละลายน�้าได้	

ในปี	2561	กลุ่มมิตรผลได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	ดังนี้	

น�า้เชือ่ม	“โกลเด้น	ไซรปั”	โดยน�้าเชื่อมนี้มาพร้อมกบักลิ่นหอมจากอ้อยธรรมชาตแิละสเีหลอืงทอง	มคีวามพเิศษ
ที่สสีนัและรสชาตกิลมกล่อมเฉพาะตวั	เหมาะกบัเครื่องดื่มหรอืขนมที่ต้องการให้มสีเีหลอืงอ่อนๆ

ไม้ซิงโครนัส	 นวัตกรรมใหม่แห่งงานตกแต่งภายใน	 ด้วยการออกแบบของลายไม้บนกระดาษและร่องลายลึก 
บนเพลท	 ที่คิดค้นและพัฒนาเพื่อให้เกิดการกดทับและประสานลายกันพอด	ี ผิวสัมผัสที่เสมือนไม้จริงสามารถใช้
ทดแทนการใช้งานไม้จรงิ

ไม้แลคเกอร์ไฮกรอส	 ผลิตภัณฑ์ที่มีผิวหน้าในเงาสะท้อน	 ซึ่งเกิดจากเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยมีระบบ 
เคลอืบผวิแลคเกอร์ลงบนไม้เอม็ดเีอฟเคลอืบเมลามนี	ช่วยเพิ่มความต้านทานต่อรอยขดีข่วนและการกระแทก

นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์

นวัตกรรม

นวัตกรรม
ธุรกิจ
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