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Message from Chairman of the Mitr Phol Group (2-22)

สารประธานกรรมการกลุ่่�มมิตรผลุ่ (2-22)

ท่่ามกลางสถานการณ์์การระบาดของโควิิด-19 ท่่�ยัังคงอย่ั่และ 
การเปล่�ยันแปลงสภาพภมิ่อากาศหรอืภาวิะโลกรวินท่่�สง่ผลกระท่บ
กบัท่กุชีวิ่ิต นบัเปน็ควิามท้่าท่ายัในการดำาเนนิธุรุกจิของกลุม่มติรผล 
ซึ่่�งนำาไปส่่การปรับกลยุัท่ธุใ์ห้สอดรับกบัสถานการณ์ท่์่�เกดิข่�น เพื�อให้
สามารถรับมือกับควิามเปล่�ยันแปลงได้อยั่างยัั�งยัืน

Amid the prolonged COVID-19 outbreak and the climate 
change crisis which affects every life, pose the challenges in 
Mitr Phol Group’s business operation. Such crisis stimulates 
the Company to adjust the strategy to cope with the current 
situation and to handle the changes sustainably.
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ด้วิยัควิามแน่วิแน่ในการให้ควิามสำาคัญ และพร้อมสนับสนุนต่อ 
ผ่ม้ส่ว่ินได้เสย่ัท่กุกลุม่ ในรอบปท่ี่�ผา่นมา บรษิัทั่ได้มก่ารพฒันาทั่กษัะ
บุคลากร ด้วิยัการจัดหลักส่ตรหลากหลายัท่่�จำาเป็นต่อการท่ำางาน 
ร่ปแบบใหม่ผ่านการเร่ยันร่้ออนไลน์ การนำาเท่คโนโลยั่ดิจิทั่ลมาใชี้
ในการบริหารจัดการองค์กรตลอดห่วิงโซ่ึ่อุปท่าน เพื� อให้เกิด
ประสิท่ธุภิาพและประโยัชีน์ส่งสุด ลดการใชี้ท่รัพยัากรท่่�ไม่จำาเป็น 
เชีน่ การนำาโปรแกรมวิิเคราะห์ขอ้มล่เพื�อการตัดสินใจในการบริหาร
ต้นทุ่นมาใชี้ การสนับสนุนระบบชีลประท่านให้กับชีาวิไร่อ้อยัด้วิยั
การขุดบ่อนำาเพื�อรับมือกับสภาวิะแล้ง ให้เกษัตรกรได้ม่นำาใชี้อยั่าง
พอเพ่ยัง ตลอดทั่�งนำาองค์ควิามร่้ นวัิตกรรมและเท่คโนโลยั่ มาเพื�อ
เพิ�มผลผลติใหช้ีาวิไรอ้่อยั การพฒันาชุีมชีนให้มค่วิามยัั�งยันื อย่่ัด่มส่ขุ  
ตลอดทั่�งใหค้วิามช่ีวิยัเหลือชุีมชีนและกลุม่เปราะบางท่่�ได้รบัผลกระท่บ 
ด้านเศรษัฐกจิจากสถานการณ์โ์ควิิด-19 อยัา่งต่อเนื�องผ่านโครงการ
กองทุ่นมิตรผล-บ้านป่ รวิมใจชี่วิยัไท่ยัส้่ภัยั COVID-19 ด้วิยัการ 
จัดท่ำาถงุยัังชีพ่ “มติรปนัสขุ” ซ่ึ่�งถงุยังัชีพ่นั�นยังัได้ชีว่ิยักลบัไปพฒันา
เศรษัฐกิจของชุีมชีน ผ่านการจ้างงานด้วิยัการให้ชุีมชีนตัดเยั็บถุง 
ท่่�ท่ำาจากกระสอบนำาตาลมติรผลรไ่ซึ่เคิล และสนบัสนนุเครื�องอุปโภค
บรโิภคท่่�ผลติในชุีมชีน นอกจากนั�นบรษิัทั่ยังัได้รว่ิมลงท่นุนวัิตกรรม
อาหารแหง่อนาคตแบรนด์ Meat Avatar ซึ่่�งเป็น Food Tech Startup 
ของประเท่ศไท่ยั ผลติผลติภัณ์ฑ์์เนื�อสตัว์ิท่่�ผลติจากพชืี (Plant-based 
Meat) สนับสนุนการบริโภคท่างเลือกใหม่ท่่�ใส่ใจสุขภาพและ 
สิ�งแวิดลอ้ม สว่ินการบรหิารจัดการสิ�งแวิดลอ้ม บริษัทั่มแ่ผนดำาเนนิ
งานท่่�ชีัดเจนในการให้ควิามสำาคัญกับการใชี้ท่รัพยัากรอย่ัางยัั�งยัืน 
และการรับมือต่อการเปล่�ยันแปลงสภาพภ่มิอากาศ ตั� งแต่
กระบวินการในการจัดการวัิตถุดิบ การบริหารจัดการนำา การจัดการ
คุณ์ภาพอากาศ การจัดการของเส่ยั ลดการส่ญเส่ยัของอาหารและ
ขยัะอาหาร ส่งเสริมควิามหลากหลายัท่างช่ีวิภาพ การอนุรักษ์ั
พลังงาน และการส่งเสริมการใชี้พลังงานท่ดแท่น

ในนามของกลุ่มมิตรผล ผมขอขอบคุณ์ทุ่กท่่านท่่�สนับสนุน 
การดำาเนินงานและให้ควิามเชีื�อมั�นต่อการดำาเนินธุุรกิจอย่ัางยัั�งยัืน 
ของ กลุ่มมิตรผลมาอยั่างต่อเนื�อง และให้คำามั�นในการดำาเนินธุรุกิจ
ด้วิยัธุรรมาภิบาล กำากับด่แลกิจการท่่�ด่ และสร้างสมดุลในมิติ
เศรษัฐกิจ สังคม สิ�งแวิดล้อม และพร้อมร่วิมมือกับทุ่กภาคส่วิน 
เพื�อรับมือต่อการเปล่�ยันแปลงสภาพภ่มิอากาศ เพื�อนำาพาองค์กร
และประเท่ศไปส่่ควิามยัั�งยัืนต่อไป 

With robust effort in prioritizing and supporting stakeholders 
of all groups during the previous year, and to develop 
employees, the Company arranged various training courses 
which deemed necessity for new working style via an online 
platform, applying digital technology to the organizational 
management that cover the entire supply chain to generate 
the best efficiency and benefits. Reduction of unnecessary 
consumption of resources, for instance, applying data analysis 
program in deciding for cost management, digging water 
ponds in preparation for drought season in support for 
irrigation system to sugarcane farmers and ensuring that they 
will have sufficient water resource. More than above,  
the Company has provided knowledge elements, innovation 
and technology to boost up productivity for sugarcane farmers, 
to develop communities for sustainability and to leverage 
their well-being. The Company continuously hands over the 
help to communities and vulnerable groups being affected 
by the economic situation as a result of COVID-19 pandemic 
via the Mitr Phol-Banpu Solidarity to Aid Thailand on 
COVID-19 Confrontation fund. The fund provides people with 
“Mitr Pan Sook” survival bags. Originally, the making of 
survival bag involves the hiring of community residents in 
sewing Mitr Phol’s recycled sugar sacks. Commodities 
products arranged in the survival bags are purchased from 
the community products as well. These procedures contribute 
in stimulating community economy. In addition, the Company 
has invested in the food innovation of the future ‘Meat Avatar’ 
the food tech startup of Thailand that produces the plant-based  
meat, creating a choice for those who care for a healthy diet 
and environment. Regarding the environmental management, 
the Company has set an explicit work plan which emphasizes 
the sustainable use of resources and the response plan  
to the climate change starting from raw material management 
process, water management, air quality management,  
waste management, a cutback in food loss and food waste, 
the promotion for biodiversity, energy conservation and 
promotion for alternative energy. 

On behalf of the Mitr Phol Group, I would like to send  
my thankful appreciation to everyone for your support in our 
operation and your trust in Mitr Phol Group’s sustainable 
business operation. We do give the commitment to conduct 
business with the good corporate governance and to create 
the balance in economic, social and environmental aspects. 
We are ready to collaborate with all sectors to cope with  
the climate change crisis, leading the organization and our 
nation to achieve the sustainability future.

นายบรรเทิิง ว่�องก่ศลุ่กิจ
Mr. Buntoeng Vongkusolkit

ประธานกรรมการกลุ่่�มมิตรผลุ่
Chairman of the Mitr Phol Group
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About Mitr Phol Group (2-1)

ร้�จักมิตรผลุ่ (2-1)

กลุ่มมิตรผลส่งมอบผลิตภัณ์ฑ์์คุณ์ภาพ มาตรฐานควิามยัั�งยัืนระดับ
โลก และให้ควิามสำาคัญต่อสิ�งแวิดล้อม โดยัม่นวัิตกรรมและ
เท่คโนโลยั่ดิจิทั่ลขับเคลื�อนธุุรกิจในการเพิ�มม่ลค่าอ้อยั เพื�อสร้าง
ผลผลิตคุณ์ภาพมาตรฐานโลก และยัังนำาธุรุกิจไปส่่แนวิคิด “เปล่�ยัน
สิ�งไร้ค่า...เป็นสิ�งท่่�มค่ณุ์ค่า” (From Waste to Value) กอ่ใหเ้กดิการพฒันา
ต่อยัอดจากนำาตาลไปส่ ่ไฟฟา้ช่ีวิมวิล เอท่านอล วัิสดุท่ดแท่นไม ้ปุ�ยั 
และธุรุกิจชี่วิภาพ 

Mitr Phol Group delivers quality product with the world class 
sustainability standard. We realizes the importance of 
environment exitsence and apply digital innovation and 
technology to stimulate business by adding value to 
sugarcane to have the product of the world standard. 
Furthermore, the concept “From Waste to Value” can be 
added to the business and brought forward to various 
development i.e., sugar product into biomass power-ethanol, 
wood substitute, fertilizers and bio-business. 

ธุรุกิจกลุ่มมิตรผลม่ 7 ประเภท่ ได้แก่ ธุรุกิจไร่บริษััท่, ธุรุกิจนำาตาล, 
ธุรุกิจพลังงาน, ธุรุกิจวัิสดุท่ดแท่นไม้, ธุรุกิจปุ�ยั, ธุรุกิจด้านการขนส่ง
และคลังสินค้า และธุรุกิจอื�นๆ 

Mitr Phol Group’s business is divided into 7 categories: Sugar, 
Energy, Wood Substitute, Fertilizer, Transportation and 
Warehouses and other business.

7
กลุ่มธุรกิจ
Business Groups

ธุรกิจอื�นๆ
Other businesses

11 บริษัท 
companies

ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้
Wood substitute materials business

8 บริษัท 
companies

ธุรกิจพลังงาน
Renewable energy business

36 บริษัท 
companies

ธุรกิจปุ�ย
Fertilizer business

4 บริษัท 
companies

ธุรกิจนํ�าตาล
Sugar business

10 บริษัท 
companies

ธุรกิจไร่บริษัท
Farming business

2 บริษัท 
companies

ธุรกิจขนส่งและคลังสินค้า
Logistics and warehouse business

5 บริษัท 
companies

อ่านรายัละเอ่ยัดเพิ�มเติมได้ท่่� “ธุรุกิจมิตรผล”
For more information, please visit “Mitr Phol’s Business”

https://www.mitrphol.com/sustainability/economic-business-operations
https://www.mitrphol.com/sustainability/economic-business-operations
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Strategic Direction (2-23)

ทิิศทิางเชิิงกลุ่ย่ทิธ์ (2-23)

สร�างการเติบโตอย�างยั�งยืน 
เป็นองค์กรในธุุรกิจเกษัตร (Agricultural Based) ท่่�สร้าง 
การเติบโตอยั่างยัั�งยัืนในอุตสาหกรรมนำาตาล รวิมถ่งการ
พัฒนาต่อยัอดไปส่่ธุุรกิจ Bio-based ท่่�เป็นผลิตภัณ์ฑ์์ท่่�ม่
ม่ลค่าส่ง

Profitable & Sustainable Growth  
To be the agricultural based organization that cultivates 
a sustainable in sugar industry, as well as the continuous 
expansion toward bio-based technology with high value 
products.

สร�างคว่ามสามารถในการแข่�งข่ัน 
เพิ�มข่ดควิามสามารถในการแข่งขันอย่ัางยัั�งยัืน โดยัการ 
เพิ�มประสิท่ธุิภาพ การควิบคุมต้นทุ่นอยั่างต่อเนื�อง และ 
จากการร่วิมมือกับพันธุมิตรระดับโลก ในการพัฒนา
ผลิตภัณ์ฑ์์ท่่�ม่ควิามสามารถในการแข่งขันส่ง

Competitiveness  
The competence to enhance the competitiveness in 
sustainable range, by optimising the cost management 
constantly, and by collaborating with the world class 
alliance in developing the products with great 
competitiveness.

เป็นองค์กรแห่�งคว่ามยั�งยืน 
สร้างควิามร่วิมมือกับผ่้ม่ส่วินได้เส่ยั ในการพัฒนาชุีมชีน 
สงัคม และสิ�งแวิดล้อม การบรหิารจัดการท่รพัยัากรธุรรมชีาติ
อยั่างยัั�งยัืน โดยัยั่ดหลักธุรรมาภิบาล 

Sustainable Organization
Collaborate with stakeholders to develop communities, 
societies, and environment. Sustainable management 
of natural resources adhering to the good corporate 
governance. 

เป็นองค์กรชิั�นนำาระดัับโลุ่ก 
มุ่งส่่ควิามเป็นเลิศ โดยัใชี้ Digital Technology และม่
วัิฒนธุรรมองค์กรท่่�สร้างสรรค์นวัิตกรรม การแลกเปล่�ยัน
ควิามร่้ การท่ำางานเป็นท่่ม ควิามสามารถในการปรับตัวิ 
เพื�อเพิ�มประสิท่ธุภิาพของคนทั่�งองค์กร 

World Class Organization
Strive for excellence with digital technology. Having a 
corporate culture that creates innovation, technology 
transfer, teamwork- improving and build up resilience 
throughout the entire organization. 

เป็นองค์กรชิั�นนำาดั�านการ 
ลุ่ดัการปลุ่ดัปลุ่�อยก๊าซเรือนกระจก 
เป็นผ่้นำาในด้านการลดการปลดปล่อยัก๊าซึ่เรือนกระจก และ
การบรหิารจัดการทั่�งระบบหว่ิงโซึ่อุ่ปท่านท่่�ได้รบัการรบัรอง
ในระดับมาตรฐานสากล เพื�อส่งเสริมและต่อยัอดผลิตภัณ์ฑ์์ 
Bio-based ท่่�มก่ารปลดปลอ่ยักา๊ซึ่เรอืนกระจกใหก้บัทั่�งระบบ
อุตสาหกรรม

To be the Leading Low GHG 
Emission Organization
To be the leader of low GHG emission organization and 
for the whole supply chain thus, being recognized 
internationally, with a purpose to promote and develop 
bio-based products which emits low GHG emission to 
the whole industrial system.

ก�าว่ห่น�าดั�ว่ยการเกษตร 
แลุ่ะการจัดัการไร�สมัยให่ม� 
มุ่งมั�นพัฒนาและส่งเสริมการท่ำาไร่แบบเกษัตรสมัยัใหม่  
ม่ระบบการจัดการไร่ท่่�ทั่นสมัยั เพื�อให้ชีาวิไร่ม่ผลผลิตต่อไร่ 
และผลตอบแท่นเพิ�มข่�น 

Modern Farming & Farming 
Practices
Determined to developing and promoting modern 
farming with contemporary farming management, to 
improve yield and return for farmers. 

เป็นผ้�นำาดั�านการผลุ่ิต 
ใชีเ้ท่คโนโลยัแ่ละนวัิตกรรมระดับแนวิหน้าในการผลิตสนิค้า
ท่่�ม่คุณ์ภาพ รวิมทั่�งยักระดับมาตรฐานด้านควิามปลอดภัยั 
และสิ�งแวิดล้อม

Best-in-Class Manufacturing
Apply top-notch technology and innovation to produce 
quality products leverage safety and environmental 
standards.
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Su
gar Cane Leaf

ใบอ้อย 

Carbon Credit

คาร์บอนเครดิตAshขี�เถ้า

เปลือกไม้
Bark

ยีส
ต

์ และผลิตภัณฑ์ยีสต์

Yeast and Yeast Specialty นํ�ากากส่า

Vinasseชานอ้อย
Bagasse

กากนํ� าต
าล

Molass
es

ก
าก

หม้อกรอง

Filter Cake

ผลิตภัณฑ์ต่อยอด
High Value Added 

Products
• สารให้ความหวาน

ทดแทนนํ�าตาล
Sweetener 
(Sugar Replacement)

• กรดแลกติก
Lactic Acid

• โพรไบโอติกส์ /พรีไบโอติกส์
Probiotics / Prebiotics

• เครื�องสําอาง / 
ผลิตภัณฑ์บํารุงผิว
Cosmetic / Skin Care

กากมันTapioca Waste

โรงงานอาหารสัตว์
Animal Feed Plant

โรงเอทานอล
Ethanol Plant

โรงงานแป�งมันสําปะหลัง
Tapioca Flour Plant

โรงงานปุ�ยอินทรีย์
Organic Fertilizer Plant

โรงงานวัสดุทดแทนไม้
Wood Substitute Materials Plant

โรงงานนํ�าตาล
Sugar Plant

โรงไฟฟ�าชีวมวล
Biomass Power Plant

ไร่อ้อย
Sugar Cane Farm

มันสําปะหลัง
Tapioca

ต้นยางพารา
ที�หมดนํ�ายางแล้ว

Rubber Tree
that no longer produce latex

กากหม้อกรอง
Filter Cake นํ�ากากส่า

Vinasse

ยีสต์ และ
ผลิตภัณฑ์ยีสต์

Yeast and 
Yeast Specialty

กากมัน
Tapioca Wasteปุ�ยอินทรีย์

Organic Fertilizer
ขี�เถ้า
Ash

ชานอ้อย
Bagasse

อ้อย
Sugar Cane

กากนํ�าตาล
Molasses

เปลือกไม้
Bark

ใบอ้อย
Sugar Cane

Leaf

Mitr Phol Value Chain (2-6)

ห่�ว่งโซ�ม้ลุ่ค�า (2-6)
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MITR PHOL SUSTAINABILITY FRAMEWORK

Mitr Phol Sustainability Framework

กรอบการพััฒนาเพืั�อคว่ามยั�งยืน 
ข่องกลุ่่�มมิตรผลุ่
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MITR PHOL SUSTAINABILITY FRAMEWORK

อ่านรายัละเอ่ยัดเพิ�มเติมได้ท่่� “กรอบการพัฒนาเพื�อควิามยัั�งยัืนของกลุ่มมิตรผล”
For more information, please visit “Mitr Phol Sustainability Framework”

https://www.mitrphol.com/sustainability/framework
https://www.mitrphol.com/sustainability/framework
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About this Report
เก่�ยว่กับรายงานฉบับน่�

ข่อบเข่ตการรายงาน (2-3) (3-1)

ร า ยั ง า น ฉ บั บ น่� ไ ด้ นำา เ ส น อ ผ ล ก า ร ดำา เ นิ น ง า น ตั� ง แ ต่ วัิ น ท่่�  
1 พฤศจิกายัน 2563 ถ่ง 31 ตลุาคม 2564 ครอบคลุมการดำาเนนิงาน
ของกลุ่มมิตรผลและบริษััท่ยั่อยัภายัในประเท่ศไท่ยัเท่่านั�น  
ซึ่่�งแบ่งการนำาเสนอข้อม่ลออกเป็น 7 กลุ่มธุุรกิจ ซึ่่�งประกอบด้วิยั  
ธุุรกิจไร่บริษััท่ 2 บริษััท่, ธุุรกิจนำาตาล 10 บริษััท่, ธุุรกิจพลังงาน  
36 บริษััท่, ธุุรกิจวัิสดุท่ดแท่นไม้ 8 บริษััท่, ธุุรกิจปุ�ยั 4 บริษััท่,  
ธุรุกิจขนส่งและคลังสินค้า 5 บริษััท่ และธุรุกิจอื�นๆ 11 บริษััท่ 

Scope of Report (2-3) (3-1)

This report presents our performance from 1 November 2020 
to 31 October 2021, covering Mitr Phol Group’s and 
subsidiar ies’  performance within Thai land only.  
The information is divided into seven business groups:  
farming business-2 farming companies, sugar business-10 
sugar manufacturing companies, renewable energy 
business-36 renewable energy companies, wood substitute 
materials business-8 wood substitutes material manufacturing 
companies, fertilizer business-4 fertilizer manufacturing 
companies, logistics, and warehouse business-5 logistics and 
warehouse companies, and other business-11 companies.

กลุม่มิตรผลได้จัดท่ำารายังานควิามยัั�งยันื เพื�อเปิดเผยัผลการดำาเนินงาน
ด้านควิามยัั�งยัืนใน 3 มิติ ได้แก่ เศรษัฐกิจ สังคม และสิ�งแวิดล้อม  
ให้ผ่้ม่ส่วินได้เส่ยัได้รับร่้เป็นประจำาทุ่กปี โดยัใช้ีกรอบการรายังาน
ของ Global Reporting Initiative Standards 2021 (GRI Standard)  
ในการเปิดเผยัผลการดำาเนินงาน

We have been publishing the Sustainability Report intending 
to  d i s c lo s e  i t s  sus ta inab i l i t y  pe r fo rmance  to  
the stakeholders, which covers three-dimension namely 
economy, society, and environment. Mitr phol Group has 
reported in accordance with the GRI Standards.

ประเดั็นทิ่�ม่นัยสำาคัญข่องกลุ่่�มมิตรผลุ่ (3-2)

1.	 การสนัับสนัุนัชุุมชุนัและสังคม 
 Corporate Citizenship & Philanthropy
2.	 การกำากับดููแลกิจการที่่�ดู่และการบริหารความเส่�ยง 
 Corporate Governance & Risk Management
3.	 การบริหารจัดูการนัำ�าและนัำ�าเส่ย 
 Water & Wastewater Management
4.	 การบริหารจัดูการความปลอดูภััย	อาชุ่วอนัามัย 
	 และสภัาพแวดูล้อมในัการที่ำางานั 
 Occupational Health & Safety
5.	 การม่ส่วนัร่วมต่่อผูู้้ม่ส่วนัไดู้เส่ย 
 Stakeholder Engagement
6.	 นัวัต่กรรม 
 Innovation
7.	 กลยุที่ธ์์ดู้านัการเปล่�ยนัแปลงสภัาพภัูมิอากาศ 
 Climate Strategy
8.	 ดูิจิที่ัลและเที่คโนัโลย่ 
 Digitization and Technology
9.	 การบริหารจัดูการห่วงโซ่่อุปที่านั 
 Supply Chain Management
10.	 เศรษฐกิจหมุนัเว่ยนั 
 Circular Economy
11.	 สุขภัาพและโภัชุนัาการ 
 Health & Nutrition
12.	 การบริหารจัดูการพลังงานั 
 Energy Management
13.	 แนัวปฏิิบัต่ิดู้านัแรงงานัและดู้านัสิที่ธ์ิมนัุษยนัชุนั 
 Labor Practices & Human Rights
14.	 การพัฒนัาที่รัพยากรมนัุษย์ 
 Human Capital Development
15.	 การดููแลรักษาพนัักงานั 
 Talent Attraction & Retention
16.	 โอกาสที่างการต่ลาดู 
 Market Opportunities 
17.	 ความรับผู้ิดูชุอบต่่อผู้ลิต่ภััณฑ์์ 
 Product Stewardship

Identifying Materiality of  
Mitr Phol Group (3-2)

ระดับนัยสําคัญที�มีต่อกลุ่มมิตรผล
Significance to Mitr Phol Group

สูง
High

ประเด็นที�มีนัยสําคัญตํ�า ประเด็นที�มีนัยสําคัญปานกลาง ประเด็นที�มีนัยสําคัญสูง

ตํ�า
Low

สูง
High

ระ
ดับ

นัย
สํา

คัญ
ที� ม

ีต
่อผ

ู้มีส่
วน

ได
้เสี

ย
In

flu
en

ce
 o

n 
St

ak
eh

ol
de

rs
 D

ec
is

io
ns

Low significant and Influence Moderate significant and Influence High significant and Influence



M
itr Phol Group | Sustainability Report 20

21 

13

Stakeholder Engagement
การม่ส�ว่นร�ว่มข่องผ้�ม่ส�ว่นไดั�เส่ย

“มก่ารบรหิารจัดการด้านสิ�งแวิดลอ้มท่่�ชีดัเจน 
และให้ควิามสำาคัญกับการท่ำาธุุรกิจภายัใต้ 
แนวิควิามคิด Zero Waste การขับเคลื�อน 
เรื�องเศรษัฐกิจชี่วิภาพ เศรษัฐกิจหมุนเว่ิยัน  
และเศรษัฐกิจส่เข่ยัวิ (Bio-Circular-Green 
Economy;  BCG Economy) และการ 
ลดการปล่อยัก๊าซึ่เรือนกระจก” 

ดัร.ค่ร่จิต นาครทิรรพั 
Dr. Kurujit Nakornthap
ผ้�อำำานวยการสถาบัันปิโตรเลุ่ียมแห่�งประเทศไทย 
Executive Director, Petroleum Institute of Thailand 

“Establ ish expl ic it  environmental 
management approach and address  
the importance of business operation 
under the Zero Waste, Bio-Circular-Green 
Economy; BCG Economy and reduction of 
the greenhouse gas emission” 

“กลุ่มมิตรผล ม่ผลิตภัณ์ฑ์์ท่่�หลากหลายั อย่่ัใน
กระแสของโลก และม่กระบวินการผลิตท่่� 
ลดผลกระท่บต่อสิ� งแวิดล้อม รวิมไปถ่ง 
ม่การกำาหนดเป้ าหมายัด้านบรรจุ ภัณ์ฑ์์ 
ท่่�เป็นมิตรต่อสิ�งแวิดล้อมท่่�ชีัดเจน”

นายพังษ์ดัิศว่ร์ ว่ัชิรเมธ่ว่รนันทิ์ 
Mr. Pongdit Vacharameteevoranun
ผ้�อำำานวยการโครงการบัริห่ารความยั�งยืนอำงค์กร  
บัริษััท ปตท. นำ�ามันแลุ่ะการค�าปลุ่ีก จำำากัด (มห่าชน)
Sustainability Management Project Director,  
PTT Oil and Retail Business Public Company Limited

“Mitr Phol Group holds strength in variety 
of products delivered to the global scale, 
the production process that minimizes 
environmental impacts, precise goal on 
creating eco-friendly packaging.”

“กลุ่มมิตรผล ม่การบริหารจัดการห่วิงโซ่ึ่
อุปท่าน การคิดค้นนวัิตกรรมและเท่คโนโลย่ั 
ชี่วิยัเพิ�มประสิท่ธุิภาพในการดำาเนินงานและ
ควิามสามารถในการแข่งขัน”

นายอเลุ่็กซานเดัอร์ นนทิ์ แลุ่งเฟลุ่ต์
Mr. Alexander Nondh Langfeldt
ห่ัวห่น�าเจำ�าห่น�าที�บัริห่าร บัริห่ารความสัมพัันธ์ลุ่้กค�าธ่รกิจำ 
บัริษััท ธนาคารทห่ารไทยธนชาต จำำากัด (มห่าชน)

Head of Corporate & Commercial Banking Customer Relationship Management 
TMBThanachart Bank Public Company Limited

“Mitr Phol Group has in place the supply 
chain management, innovation and 
technology to enhance performance of our 
operation and competitiveness.”



ผลดำำ�เนิินิง�นิ

มิิติิเศรษฐกิิจ
Economic Dimension Performance



Corporate
องค์์กิรโปร่งใสผสานค์วามิร่วมิมิือ

เข้้าร่่วมเป็็นเคร่ือข้่าย และสนับสนุน 
การ่ดำำาเนินงานต่่างๆ เพืื่�อให้้เกิดำความร่่วมมือ
และการ่ข้ับเคลื�อนในร่ะดำับป็ร่ะเทศและสากล 
Join the network and support operation 
to initiate cooperation and to drive the 
network in national and international 
scale

ไดำร้่บัการ่สื�อสาร่และร่บัทร่าบจร่ร่ยาบร่ร่ณ  
นโยบาย และแนวป็ฏิิบัต่ิเก่�ยวกับ 
การ่กำากับดำูแลกิจการ่ข้องกลุ่มมิต่ร่ผล
received and acknowledge the  
MP Code of Conduct, Policy and 
Guideline

ลงทุนดำ้านการ่วิจัยและพัื่ฒนา
Investment in research and development

ล้านบาท 
million baht146.22

% ข้องพื่นักงาน
% of Mitr Phol People100

ข้องพื่นักงานท่�เข้้าร่ับการ่ทดำสอบผ่านการ่เต่ร่่ยม   
ความพื่ร่้อมเร่ื�องภััยไซเบอร่์ วิธี่การ่สังเกต่ การ่ป็้องกันภััย 
และการ่ต่อบสนองและร่ับมืออย่างถููกวิธี่ ผ่านร่ะบบ 
E-Learning
of the employees passing the readiness test for 
cyber threat, observation method and the correct 
response, via the E-Learning platform

มูลค่าการ่จัดำซื�อจัดำจ้างท่�เป็็นมิต่ร่ต่่อสิ�งแวดำล้อม 
Green procurement

จำานวน 
amount 

พัื่นล้านบาท 
billion baht1.9

จากคู่ค้า  
from 

ร่าย 
suppliers109

ล้านบาท 
million baht7.3 จำานวนเงิน 

amount

%81
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Good Corporate Governance and  
Corporate Risk Management (3-3)

กิารกิำากิับดููแลกิิจกิารที่่�ดู่และ 
กิารบริหารค์วามิเส่�ยงองค์์กิร (3-3)

ค์วามิที่้าที่าย 
ท่่ามกลางสถานการณ์์การระบาดของโควิิด-19 ท่่�ส่งผลกระท่บ 
ต่่อเศรษฐกิจและสังคมทั่� วิโลก ก่อให้้ เกิดการดำา เนินชี่ วิิต่ 
แบบวิิถ่ชี่วิิต่ให้ม่ (New Normal) ท่่�ท่ำาให้้ทุ่กคนลดการเดินท่าง  
และต้่องท่ำางานจากบ้านมากข้�น ท่ำาให้้เร่งการใชี้ระบบออนไลน์ 
มากข้�น นับเป็็นควิามท้่าท่ายของบริษัท่ท่่�จะรักษามาต่รฐาน 
การดำาเนินธุุรกิจ ด้วิยควิามรับผิดชีอบ โป็ร่งใส และเป็็นธุรรม  
พร้อมกำาห้นดนโยบายและมาต่รการบริห้ารควิามเส่�ยงองค์กรท่่�ม่
ควิามยดืห้ยุน่ เพื�อป็รบัตั่วิให้ทั้่นท่่วิงท่่สอดคลอ้งกบัท่กุสถานการณ์์ 
เพื�อนำาพาธุรุกิจให้้ดำารงอย่่ได้อย่างยั�งยืน

Challenges
Amid the ongoing COVID-19 pandemic, affecting economy 
and society in global scale, people have adopted a new  
normal lifestyle that minimizing the traveling and diverting 
to work mostly from home, which consequently accelerates 
the use of online platforms. It is challenging for the company 
to maintain the business operational standards with  
responsibility, transparency and fairness, and simultaneously  
set flexible policy and risk management in order to adjust 
accordingly under any circumstances in due time, to carry on 
the sustainable business operation.

กิารดูำาเนินงานที่่�สำาค์ัญ 
ดู้านกิารกิำากิับดููแลกิิจกิาร
กลุ่มมิต่รผล ให้้ควิามสำาคัญในการดำาเนินงานอย่างม่ป็ระสิท่ธุภิาพ 
มค่วิามโป็รง่ใส และสามารถให้ต้่รวิจสอบได้ สอดคลอ้งกบัห้ลักการกำากบั
ดแ่ลกจิการท่่�ด่ จ้งได้มก่ารท่บท่วินการดำาเนนิการด้านการกำากบัดแ่ล
กจิการอย่างสมำาเสมอ เพื�อให้ทั้่นต่่อสภาพแวิดล้อมท่่�เป็ล่�ยนแป็ลงไป็

Key Performance in  
Corporate Governance
Setting the priority on the importance of effective and transparent 
operation which is verifiable and consistent to the good corporate 
governance, Mitr Phol Group regularly reviews the corporate 
governance to keep up with changing environment.

1.	การจััดทำำานโยบายและแนวปฏิิบติัิ 
	 ด้านการกำากับดแูลกิจัการ	(2-23)(2-24)(2-25) 

ม่การป็รับป็รุงและท่บท่วินนโยบายและแนวิป็ฏิิบัติ่ท่่�เก่�ยวิข้อง 
ได้แก่ นโยบายต่่อต้่านการทุ่จริต่และคอร์รัป็ชัีน นโยบายด้าน 
สิท่ธุมินุษยชีน จรรยาบรรณ์มิต่รผล แนวิป็ฏิิบัติ่ในการร้องเร่ยน 
และกระบวินการในการต่รวิจสอบข้อร้องเร่ยน 

1. Establishing Corporate Governance Policy  
 and Practice  (2-23)(2-24)(2-25)

The Board of Directors has approved the review and revision 
of related policies and practices which are the Anti-Corruption 
Policy, Human Rights Policy, Mitr Phol Code of Conduct, 
Whistleblowing Guideline and Grievance Process. 

2.	จัรรยาบรรณมิติิรผล	(2-23)(2-26) 

ม่การป็รับป็รุงเนื� อห้าของจรรยาบรรณ์มิต่รผล เพื� อให้้ม่ 
ควิามสอดคล้องกับสภาวิะแวิดล้อมในการดำาเนินธุุรกิจ 
และสังคม เชี่น แนวิท่างการต่่อต้่านการทุ่จริต่และคอร์รัป็ชีัน 
ป็ระเด็นสิท่ธุิมนุษยชีนท่่�สำาคัญ เป็็นต้่น และม่การสื� อสาร 
เพื�อสร้างการรับร่้ทั่�งภายในและภายนอกองค์กร ผ่านการจัด
กิจกรรมและวิิธุ่การสื�อสารในห้ลายร่ป็แบบผ่านชี่องท่างต่่างๆ 
รวิมถ้งได้ม่การจัดท่ำาสื�อป็ระชีาสัมพันธุ์ ภายใต้่แนวิคิด ชีื�อ  
“จรรณ์ยาบรรณ์ เดอะซ่ีร่ส์” เพื�อสื�อสารถ้งป็ระเด็นสำาคัญใน
แต่่ละป็ี โดยต่ลอดป็ี 2564 ได้เน้นยำาป็ระเด็นด้านสิท่ธุมินุษยชีน 
จ้งได้จัดท่ำาสื�อ “จรรณ์ยาบรรณ์ เดอะซ่ีร่ส์” เรื�อง มิต่รผลกับ 
สิท่ธุมินุษยชีน ข้�น

2. Mitr Phol Code of Conduct (2-23)(2-26) 

Mitr Phol Code of Conduct has been improved to conform 
with context of business operation and society, for example, 
the anti-corruption guideline, important human rights issues. 
The revision version is then communicated to raise 
recognition within internal and external extend via variety of 
activities and communication formats. Moreover, to 
emphasize Mitr Phol People for their awareness in Mitr Phol 
Code of Conduct, the Company has prepared publicity media 
under the name “Code of Conduct the Series” to disseminate 
important topics in each year.  “Code of Conduct the Series” 
under the title: Mitr Phol and Human Rights has been used 
for communication throughout 2021 to highlight the human 
rights issues.

GHGGHG
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การจัดหลักสูตรอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ยังสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการลดการเดินทางได้
Online training course helps reducing GHG emission by

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า
tCO₂e 1 105 ต้น

trees

เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้
The effect is equal to plantingGHG

GHG
GHG

กิารดูำาเนินงานที่่�สำาค์ัญดู้านกิารบริหารค์วามิเส่�ยงองค์์กิร
Key Performance on Enterprise Risk Management
ในป็ี 2564 ได้ม่การวิิเคราะห้์และกำาห้นดป็ัจจัยควิามเส่�ยงท่่�สำาคัญรวิมทั่�งม่การระบุควิามเส่�ยงท่่�เกิดข้�นให้ม่ ดังน่�
Followings are significant risk factors and emerging risks of Mitr Phol Group in 2021.

ปจััจััยความิเสี่่�ยงท่ำ�สี่ำาคัญ
Risk Factors

ความิเสี่่�ยงท่ำ�เกิดขึ้้�นใหมิ	่
Emerging Risks

ความผันผวนของ
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์
Commodity Price 
Fluctuations

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19
COVID-19 outbreak 

ความมั�นคงทางวัตถุดิบ
Raw material security

ความปลอดภัยของสินค้า
Product Safety

การสนับสนุนป�จจัย
การผลิตแก่ชาวไร่อ้อย
Supporting the factors of 
production to 
sugarcane farmers.

การปฏิบัติตาม กฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ที�เกี�ยวข้อง
Compliance with relevant laws,
rules and regulations.

ความมั�นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
Cybersecurity

การรับมือต่อภาวะโลกรวน
Climate Action

อ่านรายละเอ่ยดเพิ�มเติ่มได้ท่่� “การกำากับด่แลกิจการท่่�ด่และการบริห้ารควิามเส่�ยงองค์กร”
For more information, please visit “Good Corporate Governance and Corporate Risk Management” 

https://www.mitrphol.com/sustainability/economic-grc
https://www.mitrphol.com/sustainability/economic-grc
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Customers and Consumers (3-3)

ลูกิค์้าและผู้บริโภค์ (3-3)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า
tCO₂e 17

1,790 ต้น
trees

เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้
The effect is equal to planting

การบริโภคผลิตภัณฑ์ มีท อวตารในป� 2564
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

In 2021, the consumption of
Meat Avatar product help to

cut the GHG emission by

GHG

ค์วามิที่้าที่าย 
จากปั็ญห้าสถานการณ์ก์ารระบาดของโควิิด-19 ผนวิกกับพฤติ่กรรม
การบริโภคท่่�ให้ค้วิามสนใจและใสใ่จในเรื�องสขุภาพมาอยา่งต่่อเนื�อง  
สง่ผลให้ก้ลุม่ผ่บ้ริโภคให้ค้วิามสำาคัญในเรื�องควิามป็ลอดภัยในผลิต่ภัณ์ฑ์์ 
เพิ�มข้�นนอกเห้นือจาก คุณ์ภาพ และมาต่รฐาน ดังนั�นการคิดค้น  
พฒันา และผลิต่สนิค้าท่่�ต่อบสนองต่่อควิามคาดห้วัิงของกลุม่ลก่ค้า 
และผ่บ้รโิภค และกระบวินการผลิต่ท่่�ป็ลอดภัยได้มาต่รฐานจ้งนบัเป็น็
ควิามท้่าท่ายของกลุม่มิต่รผล เพื�อสรา้งควิามพง้พอใจ และช่ีวิยให้ ้
การดำาเนนิธุรุกจิเติ่บโต่และยั�งยนื

Challenges
The COVID-19 situation and consumers’ behavior which 
intend to health care constantly. They prioritize product safety 
in addition to quality and standard. Therefore, the research, 
development and product development in response to 
customer and consumer groups plus safe production  
process that meet required standard are the challenge for 
Mitr Phol Group to create satisfaction and to grow and sustain 
business operation.

กิารดูำาเนินงานที่่�สำาค์ัญ
ผลิติภััณฑ์์เน้�อสี่ัติว์จัำาแลง	“มิท่ำ	อวติาร”

การลดการบริโภคเนื�อสัต่ว์ิ และหั้นมาบริโภคผลิต่ภัณ์ฑ์์อาห้ารท่่� 
ท่ำามาจากพืชีแท่น (Plant-based Food) เป็็นอ่กห้น้�งกระแสของ 
การบริโภค กลุ่มมิต่รผลจ้งได้ร่วิมกับม่ท่ อวิต่าร (Meat Avatar)  
สรา้งท่างเลือกให้้ผ้่บรโิภคได้รบัป็ระท่านอาห้ารเพื�อสขุภาพมากข้�น
ในผลิต่ภัณ์ฑ์์เนื�อสัต่ว์ิจำาแลงภายใต้่ชีื�อผลิต่ภัณ์ฑ์์ “ม่ท่ อวิต่าร  
(Meat-Avatar)” โดยกลุ่มมิต่รผลได้สนับสนุนการพัฒนานวัิต่กรรม
อาห้ารแห้่งอนาคต่ผ่านการส่งเสริมการวิิจัยและพัฒนา การเพิ�ม
ศักยภาพด้านกระบวินการผลิต่ และเชีื� อมโยงเครือข่ายธุุรกิจ 
เพื�อขยายฐานลก่ค้าซี้�งผลิต่ภัณ์ฑ์์ มท่่ อวิต่าร นอกจากจะต่อบโจท่ย์
ล่กค้าและผ้่บริโภคท่่�ต้่องการด่แลสุขภาพแล้วิ ผลิต่ภัณ์ฑ์์ดังกล่าวิ 
ยังม่ส่วินชี่วิยรับมือต่่อการเป็ล่�ยนแป็ลงสภาพภ่มิอากาศด้วิย 
การลดการป็ลดป็ล่อยก๊าซีเรือนกระจกอ่กด้วิย

อ่านรายละเอ่ยดเพิ�มเติ่มได้ท่่� “ล่กค้าและผ่้บริโภค”
For more information, please visit “Customers and Consumers”

Key Performance
Food	Served	in	simulation	of	meat	“Meat-Avatar”

The trend of reducing meat consumption and replace with 
plant-based food has become popular among consumers. 
Seeing such a situation, Mitr Phol decided to join hands with 
Meat Avatar to create the choice of healthy food served in 
simulation of meat under the name “Meat-Avatar”.  
Mitr Phol Group supports future food innovation by promoting 
researches and development, enhancing production  
capacity and connecting business network to expand  
customer base. The product Meat Avatar, in addition to  
meet the preference of customers and consumers on 
healthcare, the product is a part that cope with  
climate change by reducing the greenhouse gas emission.

GHGGHG

https://www.mitrphol.com/page_detail.php?p=1&topic=87
https://www.mitrphol.com/sustainability/economic-customers
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2.	 โครงการพัฒันาระบบกระจัายนำาบาดาล 
	 เพั้�อการเกษติรด้วยพัลังงานแสี่งอาทิำติย	์
 Solar-Powered Groundwater Distribution  
	 System	Development	Project	for	Agriculture

ค์วามิที่้าที่าย 
ในชี่วิงป็ี 2564 ท่่�ผ่านมานั�นจะยังคงพบกับควิามท้่าท่ายจาก
สถานการณ์์การระบาดของโควิิด-19 ป็ระกอบกับสภาวิะเศรษฐกิจ
ในด้านต่่างๆ รวิมไป็ถ้งกระแสของสภาวิะการณ์ก์ารเป็ล่�ยนแป็ลงของ
สภาพภ่มิอากาศท่่�เกิดจากพฤติ่กรรมและกิจกรรมต่่างๆของมนุษย์
ท่่�ท่ำาให้้ห้ลายป็ระเท่ศ ห้ลายองค์กร ห้ันมาให้้ควิามสนใจในเรื�อง 
สิ�งแวิดล้อมมากยิ�งข้�น กลุม่มิต่รผลได้ต่ระห้นักถ้งควิามท้่าท่ายต่่างๆ 
ท่่�เกิดข้�นจ้งได้ม่ระบบบริห้ารควิามเส่�ยงของค่่ค้าต่ามกลุ่มป็ระเภท่
สินค้าและบริการ

Challenges
The unfavorable situation from COVID-19 in 2021 plus 
economic conditions, climate changes caused by human 
behaviors and activities, many countries and organizations 
are now divert their attention more on environmental issue. 
With due awareness of these challenges, Mitr Phol Group has 
implemented the Supply Position Model - the supplier risk 
management based on type of product and service.

คิดเป�น
or

ในป� 2564 มีมูลค่าการจัดซื�อจัดจ้างที�เป�นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม
In 2021, Our Green Procurement is

จากคู่ค้า    ราย
from    suppliers

จำนวน     พันล้านบาท
amount    billion baht1.9

109

เป�าหมายป� 2565
2022 Target 

จากจำนวนคู่ค้าเดิม
ที�มีการสั�งซื�อจากป�ก่อนหน้า
From existing suppliers in 
previous year

มีการจัดซื�อจัดจ้าง 
ที�เป�นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม
Increase in green procurement

10%

10% ของมูลค่าการจัดซื�อจัดจ้างตลอดทั�งป� 
of the entire year procurement

1.	 โครงการการจััดซื้้�อจััดจ้ัางสี่เ่ขึ้ย่ว
 Green Procurement

Sustainable Supply Chain Management (3-3)

กิารบริหารจัดูกิารห่วงโซ่่อุปที่าน (3-3)

กิารดูำาเนินงานที่่�สำาค์ัญ  
Key Performance

มีจำนวนบ่อบาดาลสะสม
Accumulated
groundwater wells 

บ่อ
wells

ติดตั�งโซล่าเซลล์
Solar panels were installed 

ชุด
sets

17,487
1,119

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
Reduce the GHG emission 

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ป�
tCO₂e/year 1,865

GHG

GHG
GHG

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
Reduce the GHG emission

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
tCO₂e 11,900

เป�าหมายป� 2568
2025 Target
ส่งเสริมโซล่าร์เซลล์ให้กับเกษตรกรจำนวน
Solar panels distribution to farmers

ชุด
sets7,195

GHG

เป�าหมายป� 2565
2022 Target

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
Reduce the GHG emission

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ป�
tCO₂e/year 2,500

ส่งเสริมโซล่าร์เซลล์ให้กับเกษตรกรจำนวน
Solar panels distribution to farmers

ชุด
sets1,500

GHG

อ่านรายละเอ่ยดเพิ�มเติ่มได้ท่่� “การบริห้ารจัดการห้่วิงโซี่อุป็ท่าน”
For more information, please visit “Sustainable Supply Chain Management” 

GHG

https://www.mitrphol.com/sustainability/economic-supply-chain
https://www.mitrphol.com/sustainability/economic-supply-chain
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Innovation and Digital Technology (3-3)

นวัติกิรรมิและเที่ค์โนโลย่ดูิจิที่ัล (3-3)

ค์วามิที่้าที่าย 
นวัิต่กรรมและเท่คโนโลยดิ่จิทั่ลมบ่ท่บาท่ท่่�สำาคัญต่่อการขับเคลื�อน
ธุรุกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ�งในช่ีวิงสถานการณ์ก์ารระบาดของโควิิด-19  
ท่่�เราได้นำาเอาเท่คโนโลย่เข้ามาสนับสนุนการป็ฏิิบัติ่งานได้แบบ 
ไร้รอยต่่อ รวิมไป็ถ้งควิามพยายามในการคิดค้นและนำานวัิต่กรรม 
มาแก้ไขป็ัญห้าภาวิะโลกรวินท่่�ทั่�วิโลกต้่องร่วิมมือกันแก้ป็ัญห้า 
อย่างยั�งยืน ซี้�งจากสถานการณ์์ดังกล่าวินับเป็็นควิามท้่าท่ายของ 
กลุม่มติ่รผลท่่�ต้่องป็รบัตั่วิ ดำาเนนิงานเชีงิรุก และแสวิงห้าแนวิท่างและ
เครื�องมอืท่่�ทั่นสมยัเพื�อต่อบสนองต่่อการเป็ล่�ยนแป็ลงได้อยา่งทั่นท่่วิงท่่ 
รวิมไป็ถ้งการพัฒนาองค์กร พัฒนาผลิต่ภัณ์ฑ์์ พัฒนากระบวินการ
ท่ำางาน ต่ลอดจนพัฒนาพนักงานจ้งเป็็นสิ�งท่่�เราดำาเนินงานมา 
อย่างต่่อเนื�องควิบค่่ไป็กับการป้็องกันภัยคุกคามท่างไซีเบอร์ทั่�งใน 
ส่วินข้อม่ลองค์กรและข้อม่ลส่วินบุคคล เพื�อนำาพาองค์กรก้าวิส่่ 
ควิามมั�นคง ป็ลอดภัย และยั�งยนื 

Challenges
Innovation and digital technology has a potent role in  
driving business, especially during the COVID-19 outbreak. 
Mitr Phol has seamlessly applied the technology to support 
business operation plus our endeavor to seek and bring about 
the right innovation to resolve the global warming crisis in 
which the whole world must cooperate for sustainable 
solution. Such a situation poses a challenge for Mitr Phol to 
adjust, implement the protective operation while looking for 
solution and advance tools to cope with the change in a timely 
manner. We also carry on developing our organization, 
products, work procedures, as well as personnel in parallel 
with preventing cyber threat for corporate and personal data 
to lead the entity toward the security, safety and sustainability.

กิารดูำาเนินงานที่่�สำาค์ัญ
1.	 การขัับเคล่ื่�อนธุุรกิจด้้วยนวัตกรรม

สารอุ้้�มน้ำำ�าจากชาน้ำอุ้�อุ้ย
Super Absorbent Bagasse

รากอุ้�อุ้ยเจริญแทรกเข้�าไปใน้ำสารอุ้้�มน้ำำ�าจากชาน้ำอุ้�อุ้ย เพ่ื่�อุ้ดููดูน้ำำ�า
The sugarcane root grows into the absorbent to absorb water.

•	 สารอุ้มนำาจากชานอ้อย	
ด้วิยแนวิคิดการนำาของเห้ลือจากการเกษต่รกลับมาใชี้ 
ในการเกษต่รกรรมโดยนำามาท่ำาเป็็นวัิสดุกักเก็บควิามชีื�น
ท่ดแท่นการใช้ีผลิต่ภัณ์ฑ์์ป็ิโต่รเล่ยมและเพื�อลดการต่กค้าง
ของสารเคม่ต่่างๆ ในสิ�งแวิดล้อม ซี้�งได้ม่การศ้กษาการนำา 
ชีานอ้อย อันเป็็นผลพลอยได้จากกระบวินการผลิต่นำาต่าล  
มาใชี้เป็็นส่วินป็ระกอบของสารอุ้มนำา ท่ำาให้้สารอุ้มนำา 
จากชีานอ้อยสามารถยอ่ยสลายได้เองต่ามธุรรมชีาติ่ สามารถ
ด่ดซีับนำาไว้ิได้มากกว่ิา 150 เท่่าและป็ลดป็ล่อยนำาให้้แก่ 
รากพืชีได้  โดยสารอุ้มนำาจากชีานอ้อยสามารถใชี้ ใน 
การบริห้ารจัดการนำาสำาห้รับการเพาะป็ล่กพืชีและช่ีวิยใน 
การยืดอายุการอย่่รอดของพืชีในสภาวิะแล้งได้ 

• Super Absorbent Bagasse 
By reusing agricultural waste into moisture absorbent, 
in substitute for petroleum products and to minimize 
chemical residue in the environment, Mitr Phol has studied 
bagasse, the byproducts from the sugar production process, 
and invented into a component of water absorbent. 
Accordingly, the water absorbent from bagasse is naturally 
biodegradable, with the capacity to absorb water by  
over 150 times and release the water to the root  
system of the plant. The Super Absorbent Bagasse can be  
used in a water management system for plantation and  
can extend the life of the plant during the dry season.

1. Driving Business with Innovation

Key Performance
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2.	 การพััฒนาระบบงานด้้วยเทคโนโลื่ยีดิ้จิทัลื่

•	 โครงการพััฒนาระบบงานบัญชีอ้อย
กลุม่มิต่รผล รว่ิมกับ ธุนาคารท่ห้ารไท่ยธุนชีาต่ จำากดั (มห้าชีน) 
ได้พฒันาระบบการจ่ายเงินสง่เสริมให้ช้ีาวิไร่ ห้รอืเงินบำารุงอ้อย 
เพื�อให้้การบริห้ารจัดการด้านอ้อยม่ป็ระสิท่ธุิภาพ อำานวิย
ควิามสะดวิกให้้กับชีาวิไร่ห้มดภาระเรื� องเงินลงทุ่นและ 
เพิ�มสภาพคล่องท่างการเงินได้ โดยการนำาระบบดิจิทั่ล
ท่รานส์ฟอร์เมชีั�น (Digital Transformation) ในร่ป็แบบ
กระเป็๋าเงินอิเล็กท่รอนิกส์ (E-Wallet) และบัต่รชีาวิไร่
อิเล็กท่รอนิกส์มาเป็็นตั่วิชี่วิย นอกจากน่�ชี่วิยลดการใชี้
กระดาษในการออกเช็ีคและใบเสร็จรับเงิน ลดควิามเส่�ยงใน
การถือเงนิสด และลดขั�นต่อนการท่ำางานในการเบกิจ่ายเงนิสด

ลดการใช้กระดาษ
Reduce the use of paper 

160,000 แผ่น/ป�
sheets/year

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า/ป�
tCO₂e/year 0.15 16 ต้น

trees

เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้
The effect is equal to planting

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
Reduce GHG emission GHG

GHG
GHG

2. System Development with Digital Technology

• Sugancane Accounting System Development Project
Mitr Phol Group joins hands with TMBThanachart Bank 
Public Company Limited in developing the advance 
payment system for sugarcane or supporting fund for 
sugarcane to optimize the sugarcane management, to 
facilitate sugarcane farmers, minimizing their burden 
on investment and to increase their financial liquidity. 
The advance payment is based on digital transformation, 
creating the E-Wallet and Farmer E-Card. The system 
will reduce the use of paper when issuing check and 
receipt, reducing risk of carrying cash and minimizing 
procedures of cash payment.

3.	 การยกระดั้บความมั�นคงปลื่อด้ภััยทางไซเบอร์
 The operation on leveraging cybersecurity

ความเป�นส่วนตัว
Privacy

ความปลอดภัยทางไซเบอร์
Cybersecurity

ธรรมาภิบาลข้อมูล
Data Governance

321

อ่านรายละเอ่ยดเพิ�มเติ่มได้ท่่� “นวัิต่กรรมและเท่คโนโลย่ดิจิทั่ล”
For more information, please visit “Innovation and Digital Technology”

•	 การจัด้ตั�งคณะกรรมการความปลื่อด้ภััยทางไซเบอร์	ซ่�งมกีารขับัเคล่ื่�อนงานที�สำาคัญ	3	ด้้าน
Appoint Cyber Security Committee to move three major operations below.

GHGGHG

https://www.mitrphol.com/sustainability/economic-innovation-and-digital
https://www.mitrphol.com/sustainability/economic-innovation-and-digital


ผลดำำ�เนิินิง�นิ

มิิติิสัังคมิ
Social Dimension Performance



Community
ชุุมิชุนยั่ั�งยั่ืน

สร้้างโอกาสให้้กับผู้้้พิิการ้ 
ด้้วยการ้จ้้างงานผู้้้พิิการ้ 
Create opportunities with 
employment

คน 
people with  
disabilities

81 
19.93 ชั่ั�วโมง/คน/ปีี 

hours/person/year

ชั่ั�วโมงการ้ฝึึกอบร้มของพินักงานกลุ่่�มมิตร้ผู้ลุ่โด้ยเฉลุ่่�ย 
An average training hours of Mitr Phol personnel 

ส�งเสร้ิมการ้ทำำาเกษตร้กร้ร้มยั�งยืน 
แลุ่ะการ้ร้วมกลุ่่�มเพืิ�อสร้้างอาชั่่พิ
Promote sustainable  
agriculture and forming  
a career group

มีีกลุ่่�มีอาชีีพ 
Career 

กลุ่่�มี 
groups15

มีีเงิินทุ่นหมี่นเวีียนในชี่มีชีน 
Working capital within the  
community 

ลุ่้านบาทุ/ปีี 
million baht/year1.41

สัด้ส�วนของการ้สนับสน่นสังคมแลุ่ะชั่่มชั่น
Type of Philanthropic Activities

12.07 % 

สนับสน่นกิจกรรมีร�วีมีกับหน�วียงิานต่�างิๆ 
เพ่�อทุำาปีระโยชีน์ให้กับชี่มีชีน 
Commercial Initiatives

ลุ่งิทุ่นทุางิสังิคมี 
Community Investments

86.32 % 

บริจาค 
Charitable Donations

1.61 % 

100 % 

ให้้การ้สนับสน่นชั่่มชั่นแลุ่ะสังคม
Philanthropic Contributions 

เวีลุ่าของิพนักงิานทุี�เข้าร�วีมีโครงิการ 
Time: employee volunteering during 
paid working hours

1.66 ลุ่้านบาทำ 
million baht

ค�าบริหารจัดการ 
Management overheads 

ลุ่้านบาทำ 
million baht40.97

บริจาคเงิินสด 
Cash contributions 

ลุ่้านบาทำ 
million baht130.56

บริจาคสิ�งิของิ 
In-kind giving: product or services 
donations, projects/partnerships or similar 

64.13 ลุ่้านบาทำ 
million baht

237.32
ลุ่้านบาทำ

million baht



จำนวน
amount

สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
To generate income for farmers

584,996 บาท
baht

ด้านการจัดการชุมชนอย่างยั�งยืน
Sustainable Community
Management

ด้านการพัฒนาระบบเกษตร
และอาหารปลอดภัย
Community Agriculture System and 
Safe Food Development

ด้านการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน
Community Economic System 
Development
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Society and Community (3-3)

สัังคมิและชุุมิชุน (3-3)

ความิท้้าท้ายั่ 
การเติิบโติท่ี่�ยั่่�งยั่ืนของกลุ่่�มมิติรผลุ่ต้ิองอาศ่ัยั่ความร�วมมือของ 
ที่่กภาคส่�วน บริษั่ที่จึึงต้ิองหาแนวที่างในการส่ร้างค่ณค�าร�วม แลุ่ะ 
ติอบส่นองความต้ิองการของผ้้มส่่�วนได้้เส่ย่ั่ พร้อมกบ่การขบ่เคลุ่ื�อน 
การพฒ่นาชุ่มชุนอยั่�างยั่่�งยั่นืใหก้บ่ส่ง่คมแลุ่ะชุ่มชุนโด้ยั่รอบ เพื�อให้
ชุ่มชุนมค่ณ่ภาพชุวิ่ติท่ี่�ด่้ แลุ่ะพึ�งพาตินเองได้้  พรอ้มท่ี่�งการยั่กระด่้บ
พฒ่นาส่นิค้าของชุ่มชุนไปส่้�วิส่าหกจิึเพื�อส่ง่คม หรอืร�วมกน่ส่นบ่ส่นน่
ผลุ่ติิภ่ณฑ์์ของผ้ป้ระกอบการธุร่กจิึเพื�อส่ง่คม เพื�อเส่ริมความเขม้แขง็ 
ใหก่้บส่่งคมแลุ่ะชุ่มชุน ส่ำาหรบ่ส่ถานการณ์การระบาด้ของโควิด้-19  
ย่ั่งคงส่�งผลุ่กระที่บติ�อเนื�องในด้้านเศัรษัฐกิจึแลุ่ะส่ง่คม บริษัท่ี่ยั่ง่คง 
เดิ้นหน้าชุ�วยั่เหลุ่อืที่ก่ภาคส่�วน แลุ่ะร�วมขบ่เคลุ่ื�อนเศัรษัฐกจิึ ส่ง่คม  
แลุ่ะประเที่ศัไที่ยั่ให้กลุ่บ่คืนส่้�ภาวะปกติิส่ข่โด้ยั่เรว็แลุ่ะยั่่�งยั่นื  

Challenges
Realizing that sustainable growth requires cooperation from 
all sectors, the Company considers the way to create shared 
value and response to stakeholders’ need along with driving 
sustainable community development for society and 
neighboring communities. The purpose is to provide 
communities with a good life quality and self-sufficient,  
as well as raising community product development to social 
businesses or collaboratively supporting the goods of social 
business entrepreneurs to improve society and community 
amid the COVID-19 outbreak which has continued to have 
an impact on the economy and culture. The Company continues 
to assist all sectors and takes part in stimulating economy,  
society and Thailand to resume to peace quickly and sustainably. 

การดำำาเนินงานท้่�สัำาคัญ

1.	การพัฒันาชุุมชุนเพั่�อความยั่ั�งยั่น่	

การพ่ฒนาชุ่มชุนเพื�อความยั่่�งยั่ืน ปัจึจ่ึบ่นด้ำาเนินโครงการ 
ในพื� นท่ี่�  23 ติำาบลุ่ 8 จ่ึงหว่ด้ ครอบคลุ่่ม 284 หม้�บ้าน  
25,500 ครอบครว่ มก่ารขบ่เคลุ่ื�อนงานผ�าน 3 เปา้หมายั่หลุ่ก่ ด่้งน่�

1. Sustainable Community Management  

There are Community Development for Sustainability projects 
in 23 sub-districts, 8 provinces, covering 284 villages,  
25,500 families, driven through the following three main goals:

Key Performance

2.	การจััดตัั้�ง	บรษัิัท	ปลููกเพัาะสุุข	จัำากัด	 
	 ภายั่ใต้ั้การดำาเนินงานในพั่�นท่�แปลูงกินผักั

2. Plook Por Suk Co., Ltd. is formed for  
 the purpose of operating vegetable plots



งบประมาณ
กองทุนฯ
Budget

พันล้านบาท
billion baht1

ให้ความช่วยเหลือ
Helped and supported 

ล้านบาท
million baht

รวมมูลค่า
Total value 

380> หน่วยงาน
agencies

ในพื�นที�
In 40 จังหวัด

provinces

520>

สาขาเทคโนโลยีการจัดการฟาร์ม
และการเก็บเกี�ยวสมัยใหม่ 
Modern Farming and 
Harvesting Technology

1 สาขาเทคโนโลยีการผลิต
เกษตรอุตสาหกรรม 
Agriculture Processing 
Technology

2 สาขาอากาศยานเพื�อการเกษตร
Aviation for Agriculture3

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เกษตรอุตสาหกรรม
Agriculture Information 
Management Technology

5สาขาการจัดการคลังสินค้าและ
กระจายสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม
Agriculture Warehousing 
and Distribution

4
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อ�านรายั่ลุ่ะเอ่ยั่ด้เพิ�มเติิมได้้ท่ี่� “ส่่งคมแลุ่ะชุ่มชุน”
For more information, please visit “Society and Community”

หลุ่่กส่้ติรเที่คโนโลุ่ยั่่เกษัติรอ่ติส่าหกรรมส่ม่ยั่ใหม� เป็นหลุ่่กส่้ติร
เที่คโนโลุ่ยั่เ่พื�อเกษัติรอ่ติส่าหกรรม นก่ศักึษัาท่ี่�เรย่ั่นในหลุ่ก่ส่ต้ิรน่�
จึะม่พื�นฐานที่างการเกษัติรแบบครบวงจึร โด้ยั่ม ่5 ส่าขาวิชุา ได้้แก�

Robotics and AI For Agriculture (RAIFA) course is  
a technology course for industrial agriculture. Students 
enrolled in this program will have a comprehensive 
agricultural foundation in five areas of study which are:

3.	 โครงการเพั่�อสุังคมแลูะชุุมชุน 3. For Society and Community Project

• Thai Education Development Project through the RAIFA 
Curriculum for Excellence in Technology for Agro-Industry

•	 โครงการพััฒนาการศึึกษาไทย	ผ่า่นหลัักสููตร	RAIFA	 
เพั่�อความเป็็นเลิัศึด้้านเทคโนโลัยีเพั่�อเกษตรอุตสูาหกรรม

• Mitr Phol-Banpu Solidarity to Aid Thailand on 
COVID-19 Confrontation Endowment

•	 กองทุนมิตรผ่ลั-บ้้านปู็	รวมใจช่ว่ยไทย	สูู้ภััย	COVID-19

https://www.mitrphol.com/sustainability/social-society-and-community
https://www.mitrphol.com/sustainability/social-society-and-community


ร้อยละพื�นที�ปฏิบัติงานที�มีความเสี�ยงด้านสิทธิมนุษยชน
Percentage of operational site that expose to human rights risks 

กิจกรรมในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท
The Company’s supply chain activities 

กิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท
The Company’s business activities

การมีมาตรการควบคุม
ความเสี�ยงด้านสิทธิมนุษยชน
measurement that cover 
human rights risk

100%

พื�นที�ที�มีความเสี�ยงด้านสิทธิมนุษยชน
the area expose to 
human rights risks

28.13%
การมีมาตรการควบคุม
ความเสี�ยงด้านสิทธิมนุษยชน
measurement that cover 
human rights risk

100%

พื�นที�ที�มีความเสี�ยงด้านสิทธิมนุษยชน
the area expose to 
human rights risks

28.13%

หมายเหตุ:  ในปัจจุบันธุรกิจภายในประเทศของบริษัทไม่มีผู้ร่วมธุรกิจ (Business Partner)
Remark:  At present, there is no business partner in domestic business.
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Human Rights (2-23) (3-3)

สิัท้ธิิมินุษยั่ชุน (2-23) (3-3)

ความิท้้าท้ายั่ 
การด้ำาเนินธุ่รกิจึในปัจึจ่ึบ่น ถ้กข่บเคลุ่ื� อนให้เติิบโติควบค้�ก่บ 
ความรบ่ผิด้ชุอบที่างส่ง่คมในมิติิติ�างๆ ซึึ่�งประเด็้นด้้านสิ่ที่ธุมินษ่ัยั่ชุน
จ่ึด้ได้้ว�าเป็นเรื�องท่ี่�ม่ความลุ่ะเอ่ยั่ด้อ�อนแลุ่ะได้้ร่บความส่นใจึ อ่กท่ี่�ง
การลุ่ะเมิด้สิ่ที่ธุิมน่ษัยั่ชุนยั่่งม่โอกาส่เกิด้ขึ�นได้้ในที่่กระด่้บชุ่�นของ
กิจึกรรมที่างธุร่กิจึ การด้้แลุ่แลุ่ะเฝ้้าระว่ง รวมถึงการบริหารจ่ึด้การ
ความเส่่�ยั่งของกิจึกรรมในห�วงโซึ่�อ่ปที่าน จึึงเป็นความท้ี่าที่ายั่ 
ท่ี่�ส่ำาค่ญของกลุ่่�มมิติรผลุ่ เพื�อให้ม่�นใจึได้้ว�าการด้ำาเนินธุ่รกิจึต่ิ�งอย้ั่�
บนการค่้มครองส่ิที่ธุมิน่ษัยั่ชุนของผ้้ม่ส่�วนได้้ส่�วนเส่่ยั่ที่่กฝ้่ายั่

Challenges 
Business operation nowadays is driven together with a social 
responsibility that covers different dimensions. However, 
human rights are considered a sensitive matter that comes to 
the light of attention. Human rights violation could occur at 
every level of business activities. Therefore, the monitoring 
and managing risks of activities within the supply chain is  
a challenging task for Mitr Phol Group to ensure that our 
business is conducted with protection for human rights of  
all stakeholders.

การดำำาเนินงานท้่�สัำาคัญ

การปรบัปรุงแลูะทบทวนนโยั่บายั่ด้านสุิทธิิมนุษัยั่ชุน

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษั่ที่ได้้อน่ม่ติิให้ม่การปร่บปร่งแลุ่ะ
ที่บที่วนนโยั่บายั่ด้้านส่ิที่ธุมิน่ษัยั่ชุน (Human Rights Policy) รวม
ถึงได้้ระบ่ประเด็้นสิ่ที่ธุมินษ่ัยั่ชุนท่ี่�ส่ำาค่ญในจึรรยั่าบรรณมติิรผลุ่ ให้
ม่ความครอบคลุ่่มแลุ่ะส่ะท้ี่อนถึงส่ภาพแวด้ลุ่้อมแลุ่ะส่ถานการณ์ท่ี่�
เกดิ้ขึ�นในปจัึจ่ึบ่นใหม้แ่นวปฏิิบติ่ิท่ี่�ชุด่้เจึนแลุ่ะรด่้กม่ อ่นจึะเปน็การ
ป้องก่นแลุ่ะส่�งเส่ริมงานด้้านสิ่ที่ธุิมน่ษัยั่ชุน รวมท่ี่�งส่ร้างความ 
เชุื�อม่�นให้ก่บผ้้ม่ส่�วนได้้ส่�วนเส่่ยั่อ่กด้้วยั่

Improvement and Review on Human Rights Policy

In 2021, the Board of Directors has approved for improvement 
and review of human rights policy, and determined important 
human rights issues in the Mitr Phol’s Code of Conduct to 
ensure the comprehensiveness and reflection on current 
environment and situation, to guide precise and strict 
guideline. Such measure will prevent and promote  
Human rights operation, while building trust among 
stakeholders.

Key Performance

อ�านรายั่ลุ่ะเอ่ยั่ด้เพิ�มเติิมได้้ท่ี่� “ส่ิที่ธุมิน่ษัยั่ชุน”
For more information, please visit “Human Rights”

https://www.mitrphol.com/sustainability/social-human-rights
https://www.mitrphol.com/sustainability/social-human-rights


พนักงาน
Employees

ผู้รับเหมา
Contractors

บาดเจ็บถึงขั�นหยุดงาน
Lost-time injuries

อัตราบาดเจ็บถึงขั�นหยุดงาน
LTIFR

14
12

0.77
0.96 

เป�าหมาย ป� 2564
2021 Target

0.6
0.6

ราย/ 1 ล้านชั�วโมงการทำงาน
Cases/ 1 Million Working hours

ราย/ 1 ล้านชั�วโมงการทำงาน
Cases/ 1 Million Working hours

ราย
Cases
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Management of Security, Safety,  
Occupational Health and Working Environment (3-3)

การบริหารจััดำการความิปลอดำภััยั่  
อาชุ่วอนามิยัั่ และสัภัาพแวดำลอ้มิในการท้ำางาน (3-3)

อ�านรายั่ลุ่ะเอ่ยั่ด้เพิ�มเติิมได้้ท่ี่� “นโยั่บายั่ด้้านความม่�นคง ความปลุ่อด้ภ่ยั่ อาชุ่วอนาม่ยั่ แลุ่ะส่ิ�งแวด้ลุ่้อม”
For more information, please visit “Security, Safety, Occupational Health and Environment Policy”

ความิท้้าท้ายั่ 
อ่ บ่ ติิ เ ห ติ่ ส่ า ม า ร ถ เ กิ ด้ ขึ� น ไ ด้้ ที่่ ก ท่ี่� แ ลุ่ ะ ที่่ ก เ ว ลุ่ า ห า ก ข า ด้ 
ความระม่ด้ระว่งหรือความรอบคอบในการด้ำาเนินชุ่วิติ ส่�งผลุ่ให้เกิด้
การบาด้เจ็ึบจึนนำามาซึ่ึ�งความส่้ญเส่่ยั่ชุ่วิติหรืออว่ยั่วะบางส่�วนของ
ร�างกายั่น่�น ซึ่ึ�งเป็นสิ่�งท่ี่�ไม�ส่ามารถประเมินม้ลุ่ค�าได้้ ยิั่�งไปกว�าน่�น
ความส่ญ้เส่ย่ั่ด่้งกลุ่�าว ยั่ง่ส่�งผลุ่กระที่บระยั่ะยั่าวติ�อส่ภาพจิึติใจึท่ี่�งต่ิว
ของผ้้ประส่บอ่บ่ติิเหติ่แลุ่ะบ่คคลุ่ใกลุ้่ชุิด้ ด่้งน่�นความติระหน่กแลุ่ะ
ความม่จิึติส่ำานึกในเรื�องความปลุ่อด้ภ่ยั่จึึงเป็นส่ิ�งท่ี่�ที่่กคนต้ิองให้ 
ความส่ำาค่ญ โด้ยั่เฉพาะอยั่�างยิั่�งผ้้ท่ี่� ต้ิองปฏิิบ่ติิงานในพื�นท่ี่�ท่ี่�ม่ 
ความเส่่�ยั่งหรือเก่�ยั่วข้องก่บเครื�องจ่ึกรอ่ปกรณ์ติ�างๆ เพื�อไม�ให้เกิด้
ความส้่ญเส่่ยั่ติ�อชุ่วิติแลุ่ะที่ร่พยั่์ส่ิน น่บเป็นความท้ี่าที่ายั่ท่ี่�ส่ำาค่ญ 
ท่ี่�ต้ิองส่ร้างความร�วมมือจึากที่่กกลุ่่�มผ้้ม่ส่�วนได้้เส่่ยั่เพื�อส่�งเส่ริมเรื�อง
ความม่�นคง ความปลุ่อด้ภ่ยั่ อาชุ่วอนาม่ยั่ แลุ่ะส่ภาพแวด้ลุ้่อมใน 
การที่ำางานท่ี่�ด่้ฝ้งัรากลุ่กึในต่ิวบ่คคลุ่ จึนที่ำาใหอ่้บติ่ิเหต่ิเปน็ศัน้ยั่ใ์หไ้ด้้

Challenges 
Without caution or prudence, accidents can happen anywhere 
and anytime in daily life, causing injury or even loss of life or  
parts of the body, which is priceless. In worse case, the effect 
of such loss could become a long-term trauma for the one  
who experiences the accident and surrounding person.  
For this reason, the awareness and consciousness in safety is  
the matter everyone should pay attention to, especially those 
who working in the area of risk or related to equipment and 
machine, to prevent loss of life and property. It is a challenging 
task to gather cooperation from all stakeholders to promote  
the security, safety, occupational health and working 
environment, and to cultivate the correct attitude to  
our personnel to accomplish the zero accident.

อ�านรายั่ลุ่ะเอ่ยั่ด้เพิ�มเติิมได้้ท่ี่� “การบรหิารจ่ึด้การความม่�นคง ความปลุ่อด้ภ่ยั่ อาชุว่อนาม่ยั่ แลุ่ะส่ภาพแวด้ลุ้่อมในการที่ำางาน” 
For more information, please visit “Management of Security, Safety, Occupational Health and Work Environment” 

การดำำาเนินงานท้่�สัำาคัญ Key Performance

1.	สุถิิติั้ด้านความมั�นคง	ความปลูอดภัยั่	อาชุว่อนามยัั่	 
	 แลูะสุภาพัแวดลู้อมในการทำางาน	(403-9)

1. Security, Safety, Occupational Health and  
 Work Environment Statistics (403-9)

• Lost Time Injury Frequency Rate – LTIFR (403-9)•	 อัตราการบ้าด้เจ็บ้ถึึงขั้ั�นหยุด้งาน	(403-9)

https://www.mitrphol.com/sustainability/policy-sshe
https://www.mitrphol.com/sustainability/policy-sshe
https://www.mitrphol.com/sustainability/social-sshe
https://www.mitrphol.com/sustainability/social-sshe
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Employee Management (3-3)

การบริหารจััดำการพนักงาน (3-3)

ความิท้้าท้ายั่ 
พน่กงานเป็นที่ร่พยั่ากรท่ี่�ม่ค่ณค�าแลุ่ะเป็นผ้้ข่บเคลุ่ื�อนองค์กร 
ไปส่้�เป้าหมายั่ แลุ่ะด้้วยั่บริบที่ที่างส่่งคมท่ี่�ม่การเปลุ่่�ยั่นแปลุ่ง 
ติลุ่อด้เวลุ่าแลุ่ะรวด้เร็ว การเติร่ยั่มความพร้อมในเรื�องการบริหาร
จ่ึด้การพน่กงานให้ร่บมือก่บส่ถานการณ์ติ�างๆ ได้้อยั่�างท่ี่นที่�วงท่ี่ 
เป็นสิ่�งท่ี่�กลุ่่�มมิติรผลุ่ให้ความส่ำาค่ญ เราจึึงต้ิองปร่บเปลุ่่�ยั่นองค์กร
ให้ม่ร้ปแบบท่ี่�คลุ่�องต่ิว หรือเร่ยั่กว�า Agile Organization ให้ส่อด้ร่บ
กบ่ส่ถานการณท่์ี่�เปลุ่่�ยั่นแปลุ่งไปได้้อยั่�างเหมาะส่ม โด้ยั่ได้้เพิ�มท่ี่กษัะ
ความร้้ ความส่ามารถให้ก่บพน่กงาน ผ�านกระบวนการหม่นเว่ยั่น
ติำาแหน�งงาน (Job rotation) แลุ่ะการอบรม (Training) เพื�อเพิ�ม 
ข่ด้ความส่ามารถ ส่ร้างความเชุ่�ยั่วชุาญในงาน ส่�งเส่ริมภาวะผ้้นำา  
แลุ่ะพ่ฒนาท่ี่กษัะด้้านดิ้จิึท่ี่ลุ่ให้แก�พน่กงานในองค์กร ยั่ิ�งไปกว�าน่�น
บรษิัท่ี่ได้้ใหค้วามส่ำาค่ญติ�อการปฏิิบติ่ิอยั่�างเหมาะส่มแลุ่ะเที่�าเท่ี่ยั่มกน่ 
อ่นแส่ด้งถึงการยั่อมร่บในความหลุ่ากหลุ่ายั่ แลุ่ะยั่่งรวมไปถึงการ
ด้แ้ลุ่พนก่งานแลุ่ะครอบครว่ด้้วยั่การใหส้่ว่ส่ดิ้การแลุ่ะส่ทิี่ธุปิระโยั่ชุน์
ติ�างๆ ท่ี่�ส่อด้คลุ้่องกบ่บรบิที่ในชุ�วงส่ถานการณ์น่�นๆ ซึ่ึ�งเปน็ส่�วนหนึ�ง
ในการส่ร้างความผ้กพ่นของพน่กงานท่ี่�ม่ติ�อองค์กร

Challenges 
Employees are a valuable resource that drive the organization 
toward the goal. With constant and rapid change of social 
context, preparing employee management to cope with 
fluctuating situation in a timely manner is what Mitr Phol 
Group priorities. That leads to the transformation into Agile 
Organization to conform with changing situation by the 
process that enhances employees’ knowledge and skill 
through job rotation and trainings. Our aim is to leverage the 
capacity, create expertise in work, promote leadership and 
develop digital skill to the employee. Moreover, the Company 
emphasises the importance of proper and equal treatment 
principle which demonstrate our acceptance of diversity, 
including the care for employees and their families, which 
reflects through welfares and benefits which provided to 
conform the different situation in each period. These efforts 
to build up employees’ bonding to the organization.

การดำำาเนินงานท้่�สัำาคัญ

1.	การสุ่งเสุรมิความหลูากหลูายั่แลูะความเท่าเท่ยั่ม
ของพันักงานในองค์กร	(2-6)(2-7)

กลุ่่�มมิติรผลุ่ได้้กำาหนด้นโยั่บายั่ด้้านความหลุ่ากหลุ่ายั่ เพื�อแส่ด้งถึง 
เจึตินารมณ์ถึงพน่กงานที่่กคนได้้ร่บการปฏิิบ่ติิอยั่�างเหมาะส่ม 
ในส่ถานท่ี่�ที่ำางาน โด้ยั่ไม�มก่ารแบ�งแยั่กหรือเลืุ่อกปฏิิบติ่ิ อ่กท่ี่�งย่ั่ง
ส่น่บส่น่นแลุ่ะส่�งเส่ริมให้เกิด้ความเที่�าเท่ี่ยั่มก่นระหว�างผ้้หญิง
แลุ่ะผ้้ชุายั่ ที่่กคนม่โอกาส่พ่ฒนาศ่ักยั่ภาพ แลุ่ะเติิบโติเป็น
บ่คลุ่ากรท่ี่�ม่ค่ณภาพ ม่ความก้าวหน้าในการที่ำางาน

1. Promotion of diversity and equality among 
employees within the organization (2-6)(2-7)

Mitr Phol Group has determined the policy of diversity to 
demonstrate our intention to all employees regarding 
proper treatment within the workplace, without ruling or 
discrimination. The Company also supports and encourages 
the equality among women and men, based on the concept 
that everyone has equal opportunity and to grow into  
quality person, with career advancement. While building 
trust among stakeholders.

Key Performance

อ�านรายั่ลุ่ะเอ่ยั่ด้เพิ�มเติิมได้้ท่ี่� “นโยั่บายั่ด้้านความหลุ่ากหลุ่ายั่”
For more information, please visit “Diversity Policy”

https://www.mitrphol.com/sustainability/policy-diversity
https://www.mitrphol.com/sustainability/policy-diversity


คน
people

ของพนักงานที�เรียนรู้
of Learning Employees

1,019
96.8%

ระดับหัวหน้างาน, ผู้บริหารระดับกลาง,
ผู้บริหารระดับสูง
For supervisors, mid-level executives,
top-level executives

ระดับพนักงาน
For staff 

คน
people

ของพนักงานที�เรียนรู้
of Learning Employees

3,092
98.6%

พนักงานเข้าร่วมหลักสูตร
Employees attended the programs

คน
people205

จำนวนโครงการที�เกิดขึ�นจากหลักสูตร
NO. of proposed projects

โครงการ
projects15 ล้านบาท

million bahts16.18

ผลตอบแทน
ที�คาดว่าจะได้รับภายใน 2 ป�
the return expected within 2 year

เป�าหมาย
2021 Target

89%

ความผูกพันของ
พนักงานกลุ่มมิตรผล
Mitr Phol Group 
Engagement Scores

87%
Target

พนักงานทั�งหมด
Total employees

7,322 คน
people พนักงานหญิง   คน

Female    people

     ของพนักงานทั�งหมด
     of total employees

1,849
25.25%

พนักงานชาย    คน
Male     people

     ของพนักงานทั�งหมด
     of total employees

5,473
74.75%

จำนวนพนักงานแบ่งตามเพศ (2-7)

Number of employees, divided by genders (2-7)
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2.	การพัฒันาพันักงานแลูะหลัูกสุูตั้ร

•	 หลัักสููตร	Mitr	Phol	Transformational	 
 Leadership Program 2021

2. Employee development and programs

• Mitr Phol Transformational Leadership Program 2021

3.	ความผักูพันัของพันักงานท่�มต่่ั้อองค์กร 3. Employees’ Engagement to the Organization

• MITR beyond Reskill – Upskill - Newskill Course •	 หลัักสููตร	MITR	beyond	Reskill	-	Upskill	-	Newskill	

โด้ยั่ส่ามารถจึำาแนกข้อม้ลุ่เพื�อแส่ด้งถึงความหลุ่ากหลุ่ายั่แลุ่ะ 
ความเที่�าเท่ี่ยั่มในองค์กรได้้ ด่้งน่�

Following is the data classification to show the diversity 
and equality within the organization.

อ�านรายั่ลุ่ะเอ่ยั่ด้เพิ�มเติิมได้้ท่ี่� “การบริหารจ่ึด้การพน่กงาน” 
For more information, please visit “Employee Management” 

https://www.mitrphol.com/sustainability/social-employee
https://www.mitrphol.com/sustainability/social-employee


ผลดำำ�เนิินิง�นิ

มิิติิสิิ่�งแวดล้้อมิ
Environment Dimension Performance



Environment
สิิ่�งแวดล้้อมิคงอยู่่�

ลดการใช้้พลังงาน 
Reduce the energy 
consumption 

1,049 ล้านเมกะจููล 
megajoules

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจูก 
Reduce the greenhouse 
gas emission 

1,049 ตัันคาร์บอนไดออกไซด์ 
เทีียบเที่า  
tCO2e

ช้่วยลดค่าใช้้จู่ายได้ 
Reduce the cost

336 ล้านบาที 
million baht

สููงกว่าค่าเฉลี�ยอ้อยสูดของไทีย ซ่�งอยู่ทีี� 
Above Thailand’s average fresh 
sugar cane cutting at 

% 18

เพ่�มข่�นจูากปีทีี�ผ่่านมา 
Increase by

ตััดอ้อยสูด 
Fresh sugar cane  
cutting

75.49%

โครงการอนุรักษ์์พลังงาน 
Energy conservation projects

47  โครงการ
projects

127,000 ตัันคาร์บอนไดออกไซด์เทีียบเที่าตั่อปี 
tCO2e/year

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจูก
Reduce the greenhouse gas emission

1,415 ล้านล่ตัร
million liters

ลดปร่มาณการใช้้นำ�าจูากแหล่งนำ�า
Reduce the water withdrawal

เมื�อเทีียบกับปีฐาน 2561
when compared to the base 
year in 2018

671,092 ตััน
tonnes

82,804 ตััน
tonnes

เพ่�มปร่มาณของเสีูยทีี�นำาไปใช้้ประโยช้น์
Increase the waste diverted from disposal

ลดปร่มาณของเสีูยทีี�นำาไปกำาจูัด
Reduce the waste for disposal

เมื�อเทีียบกับปี 2563
when compared to the base year in 2020.

218,712 ตัันคาร์บอนไดออกไซด์เทีียบเที่า
tCO2e

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจูก ขอบเขตั 1
Reduce the GHG Scope 1

34,064 ตัันคาร์บอนไดออกไซด์เทีียบเที่า
tCO2e

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจูก ขอบเขตั 2
Reduce the GHG Scope 2

เมื�อเทีียบกับปีฐาน 2561
when compared to the base year in 2018.

เมื�อเทีียบกับปีฐาน 2561 
when compared to the base year in 2018

ล้านเมกะจููล 
million megajoules

ลดการใช้้พลังงาน 
Reduce the energy 
consumption

7,062

% 73.58

GHG

GHG
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Energy Management and Climate Change (3-3)

การบริหารจััดการพล้ังงานแล้ะ 
การเปล้่�ยู่นแปล้งสิ่ภาพภ่มิิอากาศ (3-3)

ความิท้้าท้ายู่ 
จากปัญัหาการเปัลี่่�ยนแปัลี่งสภาพภูมิอิากาศท่ี่�มิค่วามิรุนแรงมิากขึ้้�น 
แลี่ะความิรว่มิมิอืขึ้องหนว่ยงานต่่างๆ ท่ี่�วโลี่กในการควบคมุิอุณหภมูิิ
เฉลี่่�ยขึ้องโลี่กไมิ่ให้สูงเกิน 1.5 องศาเซลี่เซ่ยส ให้สอดคลี่้องก่บ 
เปั้าหมิายการลี่ดการปัลี่่อยก๊าซเรือนกระจกต่ามิพื�นฐานที่าง
วิที่ยาศาสต่ร์ (Science-based Targets) โดยมิุ่งลี่ดการปัล่ี่อยก๊าซ
เรือนกระจกสุที่ธิเิป็ันศูนย์ภายในปีั 2593 น่บเป็ันปััญหาท่ี่�ท้ี่าที่าย
สำาหร่บอุต่สาหกรรมิเกษต่รอย่างกลีุ่่มิมิิต่รผลี่ แลี่ะเปั็นปัระเด็นท่ี่� 
กลีุ่่มิผู้มิ่ส่วนได้ส่วนเส่ยให้ความิสำาค่ญแลี่ะต่ระหน่กถ้ึงการกำาหนด
แนวที่างบริหารจ่ดการการใช้้พลี่่งงานอย่างมิ่ปัระสิที่ธิิภาพรวมิไปั
ถ้ึงการลี่ดการปัลี่ดปัลี่่อยก๊าซเรือนกระจก

Challenges
Due to the increasing severity of climate change, international 
organizations are collaborating to maintain world average 
temperatures below 1.5 degrees Celsius, in line with Science-
based Targets. The aim is to reduce greenhouse gas emissions 
to net zero by 2050, which is a significant challenge for the 
agri-industry like Mitr Phol, as well as other stakeholders. This 
is an issue that stakeholders are aware of, as well as the 
formulation of efficient energy management and greenhouse 
gas emission reduction strategies.

การดำาเนินงานท้่�สิ่ำาคัญ
Key Performance

1.	 โครงการอนุุรกัษ์์พลัังงานุ	แลัะช่่วยลัดการปล่ัอยก๊าซเรอืนุกระจก
 Energy Conservation and Greenhouse Gas Emission Reduction Project

โครงการอนุรักษ์พลังงาน
Energy conservation projects47

3,994,947 ต้น
trees

เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้
The effect is equal to planting

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า/ป�
tCO₂e/year37,952

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
Reduce GHG emission by

GHG

GHGGHG
ลดค่าใช้จ่าย
Saving cost by 

336 ล้านบาท
million baht

ลดการใช้พลังงาน
Reduce energy consumption 

1,049 ล้านเมกะจูล 
million megajoules

GHG
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2.	ส่่งเส่รมิเกษ์ตรกรตัดอ้อยส่ด	ลัดการเผาอ้อย
 Encourage Farmers to Cut Fresh Sugarcane, Reduce Sugarcane Burning

เป�าหมายป� 2564
2021 target

80%

% ปริมาณอ้อยสดมิตรผล
% of Mitr Phol
fresh sugarcane

ค่าเฉลี�ย
ประเทศไทย
Average in
Thailand

2562
2019

2563
2020

2564
2021

46.61% 57.46% 75.49%

38.89% 50.35% 73.58%

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า/ป�
tCO₂e/year127,000 13,368,421 ต้น

trees

เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้
The effect is equal to planting

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
Reduce GHG emission by

GHG

3.	 โครงการ	“ธนุาคารต้นุไม”้	
 Tree Bank Project

อ่านรายลี่ะเอ่ยดเพิ�มิเติ่มิได้ท่ี่� “การบรหิารจ่ดการพลี่ง่งาน แลี่ะการเปัลี่่�ยนแปัลี่งสภาพภมูิอิากาศ”
For more information, please visit “Energy Management and Climate Change”

110,000 ต้น
trees

ต้น
trees

จำนวนต้นไม้ที�ปลูก
Number of trees planted

เป�าหมาย
Target

111,705

เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
Farmers participating in the project

เป�าหมาย
Target

ราย
people3,010 ราย

people2,650

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า/ป�
tCO₂e/year

คาดการณ์ช่วยกักเก็บ CO2
Estaimated capacity to absorb CO2

1,000ประมาณ 
approximately

GHG

https://www.mitrphol.com/sustainability/environment-energy-and-climate-change
https://www.mitrphol.com/sustainability/environment-energy-and-climate-change


กล
ุ่มม

ิต
รผ

ล 
 | 

 ร
าย

งา
นค

วา
มย

ั่ งย
ืนป

ระ
จำา

ปี 
25

64

34

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000
26,642

2561
2018
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25,083

2564
2021

25,227

2563
2020

21,997

(22,646                    )

ลดปริมาณการใช้นํ�าจากแหล่งนํ�า
Reduce water withdrawal
จากป� 2561
comparing with 2018 15% ล้านลิตร/ล้านบาท

million liters/million baht

Water Management (3-3)

การบริหารจััดการนำ�า (3-3)

ความิท้้าท้ายู่ 
ที่ร่พยากรนำาเปัน็ปัจัจ่ยท่ี่�สำาค่ญต่่อการดำาเนินกจิกรรมิต่่างๆ ต่ลี่อด
ห่วงโซ่ อุปัที่านขึ้องกลีุ่่มิมิิต่รผลี่ อ่กท่ี่� งปััญหาภ่ยแลี่้งจาก 
การเปัลี่่�ยนแปัลี่งขึ้องสภาพภูมิิอากาศแลี่ะการขึ้าดแคลี่นนำา 
ในหลี่ายพื�นท่ี่�ในปัีท่ี่�ผ่านมิาส่งผลี่กระที่บต่่อการเพาะปัลีู่กแลี่ะ 
ในกระบวนการผลี่ติ่ ด่งน่�นการบรหิารจ่ดการนำาอยา่งมิป่ัระสทิี่ธิภิาพ
จ้งม่ิความิสำาค่ญท่ี่�จะสนบ่สนนุให้การดำาเนนิงานเปัน็ไปัต่ามิแผนงาน
แลี่ะบรรลี่เุปัา้หมิาย แลี่ะยง่แสดงถ้ึงการใช้น้ำาอยา่งมิค่วามิรบ่ผดิช้อบ
ต่่อส่งคมิแลี่ะสิ�งแวดลี่้อมิ 

Challenges
Water resource is a vital factor in our processes throughout 
Mitr Phol Group’s supply chain. The continual drought crisis 
caused by climate change and water shortage in many areas 
for the past years poses an unfavourable impact to plantation 
and production process. Therefore, the effective water 
management is important in supporting work and target 
accomplishment, and it also indicates the water consumption 
with responsibility to society and environment. 

การดำาเนินงานท้่�สิ่ำาคัญ
Key Performance

1.	ปรมิาณการใช่้นุำาจากแหล่ังนุำาของกลัุ่มมติรผลั
 Water withdrawal of Mitr Phol Group

M
ill
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n 
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 / 

M
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n 
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ht
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2.	การบรหิารจัดการนุำาดิบ	-	นุำาใช่้
	 Management	of	raw	water	-	consumption	water

3.	การบรหิารจัดการนุำาเส่ยี
นำาเที่คโนโลี่ย่ระบบบำาบ่ดแบบต่ะกอนเร่ง (Activated Sludge 
Process; AS) ซ้�งเปั็นระบบท่ี่�มิ่ปัระสิที่ธิิภาพสูงส่งผลี่ให้นำาท่ี่�ผ่าน
กระบวนการบำาบ่ดน่�นมิ่คุณภาพสามิารถึนำากลี่่บมิาใช้้ ใน
กระบวนการผลี่ิต่ได้อ่กคร่�ง ระบบด่งกลี่่าวได้ถึูกนำามิาใช้้ก่บโรงงาน
นำาต่าลี่มิิต่รอำานาจเจริญ จ่งหว่ดอำานาเจริญ โดยระบบด่งกล่ี่าว
สามิารถึลี่ดการปัลี่ดปัลี่่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างน้อย 30%

Implementing Activated Sludge Process (AS) which is a highly 
efficient system into the process, will enhance quality of the 
treatment procedures for reuse in the production process. 
This system is implemented in sugar mill, Mitr Amnat Charoen 
Plant, Amnat Charoen province, reducing the greenhouse gas 
emission by at least 30%.

Reuse
หมุนเวียนนํ�าคอนเดนเสก
(Condensate) ใช้ซํ�า
ในกระบวนการผลิต
Circulate condensate water
in production process

Recycle
นํานํ�าร้อนกลับมาที�บ่อนํ�าดื�ม
ในฤดูหีบและหมุนเวียนนํ�าหลัง
บําบัดกลับมาใช้ที�บ่อนํ�าดื�ม
Return hot water to raw water
pond during sugarcane crushing
season and circulate the treated 
water to the raw water pond

Resource
จัดหาแหล่งนํ�าผิวดิน
และนํ�าใต้ดินเพื�อเป�น
แหล่งนํ�าสํารอง
Search for surface water
and groundwater
as an alternative 
water resource

Reduce
ลดการใช้นํ�าในกระบวน
การผลิตและทั�วไป
Reduce water consumption
in production process
and in general

อ่านรายลี่ะเอ่ยดเพิ�มิเติ่มิได้ท่ี่� “4Rs : Resource Reduce Reuse Recycle”
For more information, please visit “4Rs : Resource Reduce Reuse Recycle”

บริษ่ที่ได้มิ่การสำารวจเส้นที่างระบายนำาฝนภายพื�นท่ี่�โรงงาน 
พร้อมิจ่ดที่ำาแผนท่ี่�เส้นที่างการไหลี่ขึ้องนำา ขุึ้ดลี่อกเส้นที่างนำา 
เพื�อรวบรวมิแลี่ะกก่เกบ็นำาฝน นำาหลี่าก เขึ้า้สูบ่อ่นำาดิบ ซ้�งสามิารถึ 
ที่ดแที่นการสูบนำาดิบจากแหลี่่งนำาสาธิารณะได้ถ้ึง 20%

The Company has surveyed on the rainwater drainage 
route within the plant, prepared the waterway, dredging 
waterway to collect and store rainwater and floodwater 
into the raw water ponds, to replace pumping raw water 
from public water resources by 20%.

เราใช้้หลี่่กการ 4Rs : Resource Reduce Reuse Recycle ในการบริหารจ่ดการนำาในองค์กร
The Company priorities efficient use of water by adhering to 4Rs : Resource Reduce Reuse Recycle.

อ่านรายลี่ะเอ่ยดเพิ�มิเติ่มิได้ท่ี่� “การบริหารจ่ดการนำา”
For more information, please visit “Water Management”

3. Wastewater Management

https://mitrphol.com/zadmin/ckimage/file/Sustain/TH%202022/4Rs.pdf
https://mitrphol.com/zadmin/ckimage/file/Sustain/TH%202022/4Rs.pdf
https://www.mitrphol.com/sustainability/environment-water
https://www.mitrphol.com/sustainability/environment-water
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Efficient Waste Management (3-3)

การบริหารจััดการวัสิ่ดุท้่�ไมิ�ใช้้แล้้ว 
อยู่�างมิ่ประสิิ่ท้ธิิภาพ (3-3)

ความิท้้าท้ายู่ 
หน้�งในสาเหตุ่สำาค่ญขึ้องการเปัลี่่�ยนแปัลี่งขึ้องสภาพภูมิิอากาศ 
เกิดจากการนำาที่ร่พยากรมิาใช้้ เพื�อต่อบสนองต่่อการพ่ฒนา
เศรษฐกิจ แลี่ะจำานวนปัระช้ากรโลี่กท่ี่�เพิ�มิมิากขึ้้�น อ่กท่ี่�งย่งขึ้าด
จิต่สำาน้กในการบริโภค ดูแลี่ แลี่ะการคำาน้งถ้ึงกระบวนการฟื้้� นคืน
ขึ้องที่รพ่ยากรท่ี่�ต้่องใช้ร้ะยะเวลี่า ด่งน่�นจ้งเกดิการสรา้งความิรว่มิมิอื 
แลี่ะเครือข่ึ้ายจากท่ี่�วโลี่กเพื� อผลี่่กด่นแลี่ะร่วมิรณรงค์ให้ใช้้ 
ที่รพ่ยากรอย่างรูคุ้ณค่า กลีุ่ม่ิมิติ่รผลี่ได้ต่ระหนก่แลี่ะให้ความิสำาค่ญ
ต่่อการใช้ท้ี่รพ่ยากรในที่กุการดำาเนนิกจิกรรมิขึ้องบรษิท่ี่โดยเฉพาะ
อย่างยิ�งการบริหารจ่ดการขึ้องเส่ยหรือการบริหารจ่ดการว่สดุ 
ท่ี่�ไมิ่ใช้้แลี่้วอย่างมิ่ปัระสิที่ธิภิาพ

Challenges
One of the major cause of the climate change is resource 
consumption for economic development and the growing of 
the world population, the lack of consciousness in consumption, 
care and consideration on resource recovery which takes time. 
Therefore, today, around the world is cooperation and networks 
established to strive forward and to take part in the campaign 
for efficient consumption of resources. Mitr Phol Group is aware 
and prioritizes on resource consumption in every activity of 
the company, especially, waste management or efficient 
management of unused materials.

การดำาเนินงานท้่�สิ่ำาคัญ

1.	 โครงการส่่งเส่รมิการจัดการวัส่ดทีุี่�ไมใ่ช่้แล้ัว

รับซื�อใบอ้อยสดและฟางข้าว
Purchased fresh sugarcane leaves 
and rice straw

298,584 ตันtonnes

รายได้จากการขายใบอ้อยและฟางข้าว
Farmers earned in total

298 ล้านบาท
million baht

2.	 โครงการดินุปลักู

•	 การรับซื้้�อใบอ้อยสดและฟางข้้าว

Key Performance

นำากากต่ะกอนหม้ิอกรอง ขึ้่�เถ้ึาช้ว่มิวลี่ ช้านอ้อย กากส่าหรือว่แนส 
แลี่ะต่ะกอนจากระบบบำาบด่นำาเสย่ อ่นเป็ันอินที่รย์่ว่ต่ถุึท่ี่�มิาจาก
ธิรรมิช้าติ่มิาที่ำาการวิจ่ยแลี่ะที่ดลี่อง เพื�อผลี่ิต่เปั็นดินสำาหร่บ 
การเพาะปัลี่กูท่ี่�มิค่ณุสมิบติ่่เหมิาะสมิต่่อการเจรญิเติ่บโต่ขึ้องพชื้ 
เปั็นมิิต่รต่่อดินแลี่ะสิ�งแวดลี่้อมิ

In the process, filter cake, biomass ash, bagasse, venasses 
and sludge from wastewater treatment system which are 
an organic matter, are brought for a research with an aim 
to produce the soil with properties suitable for planting, 
nourishing the growth, harmless to soil and environment. 

ลดปริมาณของเสีย
Reduce the amount of waste 2 ตัน/ป�

tonnes/year

1. Waste Management Promotion Project

2. Planting Soil Project

อ่านรายลี่ะเอ่ยดเพิ�มิเติ่มิได้ท่ี่� “การบริหารจ่ดการว่สดุท่ี่�ไมิ่ใช้้แลี่้วอย่างมิ่ปัระสิที่ธิภิาพ”
For more information, please visit “Efficient Waste Management”

• Offer to Buy Fresh Sugarcane Leaves and Rice Straw

https://www.mitrphol.com/sustainability/environment-waste
https://www.mitrphol.com/sustainability/environment-waste
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อ่านรายลี่ะเอ่ยดเพิ�มิเติ่มิได้ท่ี่� “การจ่ดการคุณภาพอากาศอย่างมิ่ปัระสิที่ธิภิาพ”
For more information, please visit “Efficient Management of Air Quality”

Efficient Management of Air Quality (3-3)

การจัดัการคณุภาพอากาศอยู่�างม่ิประสิิ่ท้ธิภิาพ (3-3)

ความิท้้าท้ายู่ 
ปััญหาคุณภาพอากาศท่ี่�ต่ำากว่ามิาต่รฐานส่งผลี่กระที่บเปั็นวงกว้าง
ท่ี่�งต่่อเศรษฐกิจแลี่ะการใช้้ช้่วิต่ปัระจำาว่น ซ้�งมิ่สาเหตุ่หลี่่กจาก 
การดำาเนินกิจกรรมิขึ้องมินุษย์ แม้ิว่าในหลี่ายปัระเที่ศได้ม่ิการ 
ยกระด่บขึ้องกฎหมิายแลี่ะมิาต่รการใหม้ิค่วามิเขึ้ม้ิขึ้น้ แต่่ต้่องอาศย่
ระยะเวลี่าแลี่ะความิร่วมิมิือจากทีุ่กภาคส่วนเพื�อการบริหารจ่ดการ
คณุภาพอากาศอยา่งมิป่ัระสทิี่ธิภิาพแบบองค์รวมิ กลีุ่ม่ิมิติ่รผลี่จ้งให้
ความิสำาค่ญแลี่ะควบคุมิคุณภาพอากาศในทุี่กกระบวนการดำาเนนิงาน
ขึ้องบริษ่ที่ให้ได้มิาต่รฐานแลี่ะปัฏิิบ่ติ่ต่ามิกฎหมิายอย่างเคร่งคร่ด

Challenges
The air quality below standard has a wide impact on economy 
and our daily life with the main cause of human activity. 
Despite many countries have leveraged the law strictness and 
tighten measures, it takes time and collaboration of all sectors 
to accomplish holistic efficiency of air quality management. 
For this reason, Mitr Phol Group has placed the importance and 
control of air quality in every procedure within its business operation 
to meet the standards and to comply strictly with the laws.

การดำาเนนิงานท้่�สิ่ำาคญั 
Key Performance

โครงการการประเมินุผลักระที่บด้านุมลัภาวะที่าง 
ด้านุอากาศด้วยการใช่้แบบจำาลัองที่างคณิตศาส่ตร	์
AERMOD	ต่อเนืุ�องเป็นุปีทีี่�	3	

บริษ่ที่ พาเนลี่ พล่ี่ส จำาก่ด ในกลีุ่่มิมิิต่รผลี่ได้นำาแบบจำาลี่อง 
ที่างคณิต่ศาสต่ร์ AERMOD ปัระเมิินการแพร่กระจายมิลี่สาร 
ที่างอากาศ โดยใช้ข้ึ้อ้มิลูี่ที่างอุต่นุยิมิวิที่ยา แลี่ะผลี่ต่รวจว่ดคณุภาพ
อากาศท่ี่�ระบายออกจากปัลี่่องมิาวิเคราะห์ แลี่ะปัระยุกต์่ใช้้  
จ้งเกิดการพฒ่นาลี่งทุี่นระบบบำาบด่อากาศแบบ Wet Electrostatic 
precipitator (WESP) ท่ี่�บริษ่ที่ พาเนลี่ พลี่่ส จำาก่ด อ.หาดใหญ่ 
สามิารถึด้งฝุ�นกลี่บ่เข้ึ้าสูร่ะบบ ลี่ดผลี่กระที่บที่างต่รงได้ แลี่ะย่งสง่ผลี่ที่าง
อ้อมิโดยการได้ว่ต่ถุึดิบกลี่่บเขึ้้าสู่กระบวนการผลี่ิต่อ่กที่างหน้�ง

Mitr Phol Group has applied the AERMOD Simulation to assess 
air pollutant dispersion by using the meteorological data and 
the results of air quality measured at the ventilation stacks.  
After applying the principle, the Company has developed in  
Wet Electrostatic precipitator (WESP) at Panel Plus Co., Ltd.  
The system can vacuum dust into the system that reduces 
direct impact, and the indirect impact which the dust is 
returned in the production process to use as raw material. 

Air Pollutant Impact Assessment Project based 
on AERMOD Simulation for 3 consecutive years 

https://www.mitrphol.com/sustainability/environment-air
https://www.mitrphol.com/sustainability/environment-air
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Packaging (3-3)

บรรจัุภัณฑ์ ์(3-3)

ความิท้้าท้ายู่ 
พฤติ่กรรมิแลี่ะกิจกรรมิต่่าง ๆ ขึ้องมินุษย์ท่ี่� เกิดขึ้้�นมิ่ส่วนใน 
การปัลี่ดปัล่ี่อยก๊าซเรือนกระจกอ่นเป็ันสาเหตุ่ให้อุณหภูมิิขึ้องโลี่ก 
สูงขึ้้�นแลี่ะส่งผลี่กระที่บระยะยาวต่่อการเปัลี่่�ยนแปัลี่งสภาพ 
ภูมิิอากาศ พลี่าสติ่กเป็ันหน้�งในว่สดุท่ี่�มิ่ความิเช้ื� อมิโยงก่บ 
การปัลี่ดปัล่ี่อยก๊าซเรือนกระจก เนื�องจากพลี่าสติ่กบางปัระเภที่ 
ผลี่ิต่จากนำามิ่นดิบแลี่ะก๊าซธิรรมิช้าติ่อ่กท่ี่�งต้่องใช้้ระยะเวลี่าใน 
การย่อยสลี่ายนานเกิดการสะสมิจนเกิดปััญหาขึ้ยะพลี่าสติ่กหรือ
บางปัระเภที่น่�นสามิารถึแต่กต่่วหรอืปัลี่อ่ยสารท่ี่�สง่ผลี่ที่ำาลี่ายสภาพ
ภูมิิอากาศเพ่ยงแค่โดนแสงแดดแลี่ะลี่มิ ผลี่ิต่ภ่ณฑ์์ขึ้องกลีุ่่มิมิิต่รผลี่
ท่ี่�ย่งต้่องอาศ่ยบรรจุภ่ณฑ์์พลี่าสติ่กเพื�อใช้้ในการบรรจุห่บห่อสินค้า
ส่งต่่อให้ก่บผู้บริโภค การคิดค้น พ่ฒนา แลี่ะแสวงหานว่ต่กรรมิ 
บรรจุภ่ณฑ์์ท่ี่�มิคุ่ณภาพ ปัลี่อดภ่ย แลี่ะเปัน็มิติ่รต่่อสิ�งแวดลี่อ้มิ จ้งเปัน็
ความิท้ี่าที่ายสำาค่ญท่ี่�จะมิส่ว่นช้ว่ยลี่ดการปัลี่ดปัลี่อ่ยกา๊ซเรอืนกระจก

Challenges
Human behaviours and activities contribute to the greenhouse 
gas emission, causing the world temperature rising and pose 
prolonged effect to the climate change. Plastic is one of  
the material connected to the greenhouse gas emission,  
due to the fact that certain types of plastic is made of crude oil 
and natural gas. It takes a long duration for degradation and  
the plastic waste problem accumulated. In some cases,  
the plastic will break down or release the substance that damages 
the climate just exposing to the sunlight or wind. Mitr Phol Group’s 
products base on plastic for packaging to consumers, therefore, 
the invention, development and seeking for packaging innovation 
that is quality, safe and environmental friendly is a challenging 
task that will take part in reducing the greenhouse gas emission.

Key Performance
1.	การคิดค้นุแลัะพฒันุาฝาผลิัตภัณฑ์์นุำาเช่ื�อม

2.	การลัดปรมิาณการใช่้บรรจุภัณฑ์์พลัาส่ติกโดยใช่้แที่งค์คาร์
 Reducing the Use of Plastic Packaging by Tank Cars

บริษัทได้จัดส่ง
Mitr Phol delivers

นํ�าเชื�อม
Syrup 205,720 ตัน

tonnes

นํ�าตาล
Sugar

ตัน
tonnes66,820

โดยแทงค์คาร์ ซึ�งสามารถลดปริมาณการใช้ถุงบรรจุภัณฑ์พลาสติกจำนวน
by tank cars, which reduces the quantity of plastic packaging by

ช่วยลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากการนำ
ถุงพลาสติกไปฝ�งกลบ
Reducing GHG emission
from landfilling 

2,628 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า/ป�
tCO2e/year

ล้านถุงสําหรับนํ�าเชื�อม
million bags for syrup171

ล้านถุงสําหรับนํ�าตาล
million bags for sugar67

GHG
GHG

With due care and attention to sorting plastic waste  
for recycle purpose, we have invented and developed  
the syrup caps which can separate from the 300 ml. bottle 
by hands and bring convenient for sorting plastic waste 
before recycling.

The mentioned container cap of 300 ml. syrup bottle won 
the award for Packaging Material and Components category, 
from the Thai Packaging Contest 2021 ThaiStar 2021 
Winners from the Packaging Association of Thailand.

ด้วยความิใส่ใจแลี่ะให้ความิสำาค่ญต่่อการค่ดแยกขึ้ยะพลี่าสติ่ก
เพื�อปัระโยช้น์ในการนำาไปัร่ไซเคิลี่ ฝาปัิดผลี่ิต่ภ่ณฑ์์นำาเช้ื�อมิ 
มิิต่รผลี่ ขึ้นาด 300 มิิลี่ลี่ิลี่ิต่ร จ้งได้ร่บคิดค้นแลี่ะพ่ฒนาที่ำาให้
สามิารถึแยกฝาพลี่าสติ่กออกจากขึ้วดพลี่าสติ่กได้ด้วยมืิอเปัล่ี่า 
เพื�อการแยกปัระเภที่ขึ้องพลี่าสติ่กก่อนนำาไปัร่ไซเคิลี่ต่่อไปั 

การพ่ฒนาฝาปิัดบรรจุภ่ณฑ์์ด่งกลี่่าวที่ำาให้ผลี่ิต่ภ่ณฑ์์นำาเช้ื�อมิ
มิิต่รผลี่ ขึ้นาด 300 มิิลี่ลี่ิลี่ิต่ร ได้ร่บรางว่ลี่ช้นะเลี่ิศ ปัระเภที่ 
Packaging Material and Components ภายใต้่การปัระกวด
บรรจุภ่ณฑ์์ไที่ย ปัระจำาปัี 2564 ThaiStar 2021 Winners จาก 
สมิาคมิบรรจุภ่ณฑ์์แห่งปัระเที่ศไที่ย

การดำาเนินงานท้่�สิ่ำาคัญ
1. Invention and Development of Syrup Caps

อ่านรายลี่ะเอ่ยดเพิ�มิเติ่มิได้ท่ี่� “บรรจุภ่ณฑ์์”
For more information, please visit “Packaging”

GHG

https://www.mitrphol.com/sustainability/environment-packaging
https://www.mitrphol.com/sustainability/environment-packaging


ติดต่อสอบถามข้อมูล (2-3)

Information Enquiry

โทร. +66 2794 1651
Tel: +66 2794 1651

ฝ�ายพัฒนาเพื�อความยั�งยืน กลุ่มมิตรผล
Sustainable Development Department, Mitr Phol Group

เลขที� 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั�น 3 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
2 Pleonchit Center, 3rd Floor, Sukhumvit Road, Klongtoey, Bangkok 10110

www.mitrphol.com




