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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (102-14)(102-15)
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
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กลุ่มมิตรผล

ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี กลุ่มมิตรผลมุ่งสร้างความยั่งยืน
เคียงคู่วิถีคนไทย พัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลทราย
จนเป็นผู้ผลิตน�้ำตาลอันดับ 1 ของประเทศและอันดับที่ 3 ของ
โลก โดยมีการด�ำเนินธุรกิจในหลายประเทศ ทั้งในสาธารณรัฐ
ประชาชนจี น สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว
ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และอินโดนีเซีย โดยมีการบริหาร
จัดการอย่างบูรณาการสอดคล้องกับมาตรฐานสากล พร้อมน�ำ
เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาต่อยอดสูธ่ รุ กิจชีวภาพ (Bio-based
Business) รวมทั้งค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
ควบคู่กับการพัฒนาผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่า (Value
Chain)
กลุ่มมิตรผลมุ่งมั่นในการสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจเติบโต
อย่างยั่งยืน ในขณะเดียวกันก็มุ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยที่มีการ
ท�ำเกษตรกรรมเป็นหลักให้มีโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการ
ก้าวไปสูอ่ ตุ สาหกรรมชีวภาพ ซึง่ ถือเป็นก้าวการเติบโตใหม่ของ
ประเทศ ด้วยการน�ำเทคโนโลยีและแนวคิดนวัตกรรมทีท่ นั สมัย
มาใช้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ให้เป็นผลิตภัณฑ์
ชีวภาพที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้น
กลุ่ มมิต รผลยัง ค�ำนึงถึงการเติบโตร่วมกันทั้งห่วงโซ่ มูลค่ า
โดยให้ความส�ำคัญในการพัฒนาตั้งแต่ต้นน�้ำ อันได้แก่ ชาวไร่
อ้ อ ย ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม การน�ำ การจั ด การไร่ อ ้ อ ยสมั ย ใหม่
หรือ “มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม” (Mitr Phol ModernFarm) โดย
ประยุ ก ต์ ใ ช้ อ งค์ ค วามรู ้ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนสร้างความยั่งยืนให้กับ
สิง่ แวดล้อมและอาชีพการท�ำไร่ออ้ ย จากความทุม่ เทนีท้ ำ� ให้ได้
รับรางวัลชนะเลิศ “Thailand ICT Excellence Awards 2018”
สาขาโครงการเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน โดยสมาคมการจัดการธุรกิจ
แห่งประเทศไทย (TMA) ซึง่ สะท้อนถึงศักยภาพในการประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีเพือ่ พัฒนาธุรกิจและสังคมอย่างยัง่ ยืน พร้อมร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศในภาคเกษตรให้กบั ประเทศไทย

ส�ำหรับการจัดการองค์กรและการด�ำเนินธุรกิจของกลุม่ มิตรผล
นัน้ เราให้ความส�ำคัญเรือ่ งความโปร่งใส และการต่อต้านทุจริต
โดยได้รบั การรับรองเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) นอกจากนัน้
ในการบริหารธุรกิจ ยังได้รบั รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภท
การบริหารงานคุณภาพ จากกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นรางวัล
แห่งเกียรติยศและความภาคภูมใิ จอย่างสูงสุดในความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ
และพัฒนาธุรกิจของตนเองไปสู่ระดับสากล
ส�ำหรับการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมนั้น ในปีนี้กลุ่มมิตรผล
มีปริมาณคาร์บอนเครดิตทีไ่ ด้รบั การรับรองจากองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) รวม 489,000 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า พร้อมสนับสนุนและส่งเสริม
นโยบายสร้างสังคมคาร์บอนต�่ำ ด้วยการเป็นผู้ขายคาร์บอน
เครดิตให้กบั องค์กรต่างๆ ภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจก
ภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย (T-VER) เพือ่ เป็นส่วนหนึง่
ในการส่งเสริม ผลักดัน และสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน
ของประเทศ
นอกจากนี้ ยังได้รบั รางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ผลความส�ำเร็จสะท้อนถึงความผูกพัน
ที่พนักงานมีต่อองค์กร ซึ่งมาจากการใส่ใจดูแลพนักงานที่เรา
ต่างเชื่อมั่นในคุณค่าของคน พร้อมพัฒนาพนักงานให้เติบโต
ทางสายอาชีพควบคู่กับการเติบโตขององค์กร ส�ำหรับลูกค้า
เรามีการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย
เน้นกระบวนการผลิตทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและวางแผนการ
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
จากผลการด�ำเนินงานในรอบปีทผี่ า่ นมา เห็นได้วา่ กลุม่ มิตรผล
ให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจที่ครอบคลุมทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี ควบคู่กับการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อ ผู้มีส่วน
ได้เสีย ซึง่ ถือเป็นการด�ำเนินธุรกิจ เพือ่ “แก่นแท้ของการเติบโต
อย่างยั่งยืน”

กฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผู้จดั การใหญ่
กลุ่มมิตรผล
กลุ่มมิตรผล
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รู้จักมิตรผล (102-1)

วิสัยทัศน์และ
ปรัชญาองค์กร

วัฒนธรรม
องค์กร

ทิศทาง
เชิงกลยุทธ์

ข้อมูลทั่วไป
ของกลุ่มมิตรผล

ห่วงโซ่มูลค่า
ของกลุ่มมิตรผล

ความภูมิ ใจ
ของกลุ่มมิตรผล

มาตรฐานและ
คุณภาพ

โครงสร้างการถือหุ้น
ของกลุ่มมิตรผล
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กลุ่มมิตรผล

ผลการดำ�เนินงาน
เชิงเศรษฐกิจ

วิสัยทัศน์และปรัชญาองค์กร (102-16)
วิสัยทัศน์ (102-16)
เราจะเป็นบริษัทชั้นน�ำระดับโลกในอุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลและ Bio-based
โดยการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีร่วมกับการบริหารจัดการ
อย่างบูรณาการ เพื่อสร้างคุณค่า สร้างอนาคตให้สังคม

ปรัชญาองค์กร (102-16)
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

เชื่อในคุณค่าของคน

ที่มิตรผล เราทุกคนมุ่งมั่นผลิตสินค้าคุณภาพมาตรฐานสูง
แก่ ผู ้ บ ริ โ ภค ด้ ว ยการด� ำ เนิน งานอย่ า งเอาใจใส่ ตั้ง แต่
ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงกระบวนการสุดท้ายของการผลิต และ
ส่งมอบถึงมือลูกค้า

ที่มิตรผล เราทุกคนเชื่อว่า บุคลากรเป็นทรัพยากรที่ทรง
คุณค่าขององค์กร จึงส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกคน
ให้มีความรอบรู้ในงานที่ท�ำ อีกทั้งยังสามารถน�ำความรู้
ประสบการณ์ และความช�ำนาญงานทีแ่ ตกต่างกันของแต่ละ
บุคคลมาผนึกรวมเป็นหนึง่ เดียวกันเพือ่ สร้างพลังทีแ่ ข็งแกร่ง
ให้กับองค์กร

ตั้งอยู่ในความเป็นธรรม

ทีม่ ติ รผล เราทุกคนมุง่ มัน่ ด�ำเนินธุรกิจ และประพฤติปฏิบตั ติ น
โดยตั้งอยู่บนความเที่ยงธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
ด้วยพันธสัญญาที่จะมอบประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกกลุ่มคน ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ชาวไร่อ้อย ผู้ค้าร่วม
ลูกค้า หรือผู้บริโภค

รับผิดชอบต่อสังคม

ที่มิตรผล เราทุกคนพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาชุมชน
และสิ่งแวดล้อม เพราะเชื่อในการ “ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ”
ที่ต่างต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

กลุ่มมิตรผล
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วัฒนธรรมองค์กร (102-16)
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
(EXCELLENCE)

มุ่งมั่นปฏิบัติและพัฒนางานให้ได้ผลส�ำเร็จที่ดเี ลิศอย่างมืออาชีพ เชี่ยวชาญ
และมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและผู้มสี ่วนได้เสีย

สรรสร้างนวัตกรรม
(INNOVATION)

กล้าคิด แสวงหาแนวคิดใหม่เชิงนวัตกรรม
ที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้ และปรับปรุง
กระบวนการท�ำงาน รวมทั้งการด�ำเนิน
ธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างคุณค่าและการเติบโต
ขององค์กรอย่างยั่งยืน

ใส่ใจและรับผิดชอบต่อสังคม
(CARE & ACCOUNTABILITY)

ส�ำนึก ใส่ใจ ดูแล และรับผิดชอบ
ตอบแทนต่อชาวไร่ ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม
และคู่ค้า รวมถึงพนักงานมิตรผล
โดยยึดถือแนวคิด “ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ”
ที่ต่างต้องเกื้อกูลกันและเอาใจเขามาใส่ใจเรา
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กลุ่มมิตรผล

วัฒนธรรม
องค์กร

จริงใจและเชื่อถือได้
(TRUSTWORTHINESS)

ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม
ขยัน และอดทน
(INTEGRITY)

ครองตนอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม
สุจริต และซื่อตรง โปร่งใส ใส่ใจ
รักษาจรรยาบรรณของวิชาชีพ
พร้อมใส่ใจดูแลบรรทัดฐานจริยธรรม
ของสังคมรอบข้าง รวมทั้งยึดมั่น
ในกฎระเบียบของมิตรผลและกฎหมาย

จริงใจ ดูแล ยึดมั่นในพันธสัญญา และตอบสนอง
ความต้องการของทีม องค์กร และผู้มสี ่วนได้เสีย
ขององค์กร เพื่อบุคคลรอบข้างเชื่อถือ
ไว้วางใจและศรัทธา

ทิศทางเชิงกลยุทธ์ (102-15)

การเติบโตขององค์กร
(GROWTH)

ความยั่งยืน
(SUSTAINABILITY)

สร้างความสามารถในการแข่งขัน
(COMPETITIVENESS)

การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการพัฒนาน�้ำตาลและผลิตผลพลอยได้
ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เพื่อสร้างการเติบโต
ในอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio-based)
และส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredient)

สร้างความร่วมมือและการท�ำงานร่วมกัน
กับผู้มีส่วนได้เสีย และการสนับสนุน
เพื่อสร้างพัฒนาการของชุมชน
พร้อมทั้งแบ่งปันความรู้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ
มีการบริหารความเสี่ยงที่ดี

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
โดยใช้นวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ควบคุมต้นทุนอย่างต่อเนื่อง
ร่วมกับพันธมิตรระดับโลก
เพื่อเข้าถึงเทคโนโลยี ช่องทางการจ�ำหน่าย
และการให้บริการลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น

องค์กรสมรรถนะสูง
(HIGH PERFORMANCE
ORGANIZATION)

การเกษตรและการจัดการไร่สมัยใหม่
(MODERN FARMING AND
FARMING PRACTICES)

การเป็นองค์กรชั้นนำ�ระดับโลก
(WORLD CLASS
MANUFACTURING)

เสริมสร้างค่านิยมองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
และการท�ำงานที่เป็นมาตรฐาน โดยอาศัย
เทคโนโลยีด้านสารสนเทศสมัยใหม่เข้ามา
ด�ำเนินงานในทุกด้าน และสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม
การแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อการท�ำงาน
เป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพทั้งองค์กร

มุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมการท�ำไร่
แบบสมัยใหม่ (Modern Farming)
มีระบบการจัดการไร่ที่ทันสมัย ได้แก่
การบริหารจัดการน�้ำ การพัฒนาพันธุ์อ้อย
และระบบการขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน
เพื่อให้ชาวไร่มผี ลผลิตต่อไร่และ
ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น

ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตสินค้า
ให้มีคุณภาพ การขนส่งให้เป็นระบบ
อัตโนมัติมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยกระดับ
มาตรฐานด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมเทียบเท่ากับมาตรฐาน
ระดับโลก

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

กว่ า 60 ปี กลุ ่ ม มิ ต รผลได้ ด� ำ เนิ น กิ จ การ
บนเส้ น ทางอุ ต สาหกรรมอ้ อ ยและน�้ ำ ตาล
เคี ย งคู ่ วิ ถี ชี วิ ต ของคนไทยด้ ว ยแนวคิ ด
“เปลี่ ย นสิ่ ง ไร้ ค ่ า ...เป็ น สิ่ ง ที่ มี คุ ณ ค่ า ”
(From Waste to Value) เราเล็งเห็นถึงคุณค่า
ในการพัฒนาสิ่งที่เหลือใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดจนก่อให้เกิดธุรกิจต่างๆ ต่อยอดจาก
น�้ ำ ตาลไปสู ่ ไ ฟฟ้ า ชี ว มวล เอทานอล
วัสดุทดแทนไม้ ปุย๋ และธุรกิจชีวภาพ เพือ่ ผลักดัน
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve)
ด้วยการน�ำเทคโนโลยีและการวิจยั พัฒนาตัง้ แต่
ต้นน�้ำถึงปลายน�้ำ ผสานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน รวมทั้งการบูรณาการ
การจั ด การธุ ร กิ จ ควบคู ่ ไ ปกั บ การพั ฒ นา
ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่า ส่งผลให้การ
ขั บ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ ของกลุ ่ ม มิ ต รผลเติ บ โต
และยั่งยืน สามารถขยายกิจการได้ต่อเนื่อง
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ปัจจุบัน
กลุ ่ ม มิ ต รผลสามารถผลิ ต น�้ ำ ตาลได้ เ ป็ น
อันดับ 1 ของประเทศไทย และอันดับ 3 ของโลก

2489

2499

2526

กลุมมิตรผลถือกำเนิดขึ้น
เปนครั้งแรกที่ตำบลกรับใหญ
อำเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
โดยเริ่มจากอุตสาหกรรม
ครัวเรือนขนาดเล็กที่ผลิตน้ำเชื่อม
เขมขนสงขายใหโรงงาน
ผลิตน้ำตาลทราย

กาวสูการเปน
โรงงานน้ำตาลทรายครั้งแรก
ภายใตชื่อ “หางหุนสวนจำกัด
โรงงานน้ำตาลมิตรผล”

กอตั้งโรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

2554
กอตั้งโรงไฟฟาชีวมวลจากชานออย
แหงแรกในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
กอตั้งโรงไฟฟากาฬสินธุ
อำเภอกุฉินารายณ
จังหวัดกาฬสินธุ

2553

2552

กอตั้งโรงไฟฟาชีวมวล
เมืองฝูหนาน โรงไฟฟาชีวมวล
จากชานออยแหงแรกของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

กอตั้งโรงเอทานอลดานชาง
อำเภอดานชาง
จังหวัดสุพรรณบุรี

2555
กอตั้งโรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
กอตั้งโรงไฟฟาภูหลวง
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ขยายการลงทุนธุรกิจน้ำตาล
สูรัฐควีนสแลนด ประเทศออสเตรเลีย
กอตั้งบริษัท มิตรผลพัฒนา จำกัด
เพื่อเปนบริษัทฝกอบรมพนักงาน
ของบริษัทในเครือ
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2557
กอตั้งศูนยนวัตกรรมและ
การวิจัยแหงที่ 2
ณ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
จังหวัดปทุมธานี
กอตั้งโรงงานรีไฟเนอรี
ระบบอัตโนมัติ อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแกน

2533
กอตั้งโรงงานน้ำตาลมิตรผลดานชาง
อำเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี
กอตั้งธุรกิจปารติเกิลบอรด
ขึ้นเปนครั้งแรก

2550
กอตั้งโรงงานแมสอดพลังงานสะอาด
อำเภอแมสอด จังหวัดตาก
(โครงการรวมทุนกับบริษัท
ผาแดงอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
และ บริษัท ไทยออยล จำกัด (มหาชน)

2558
กอตั้งโรงงานผลิตปุยผสมคุณภาพสูง
รวมกับบริษัท ศักดิ์สยาม จำกัด
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
กอตั้งโรงงานมิตรผล สเปเชี่ยลตี้ ไบโอเทค
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
กอตั้งโรงเอทานอลกุฉินารายณ
อำเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ
เพื่อผลิตเอทานอล เพื่อใชเปนเชื้อเพลิง

2536

2538

ขยายการลงทุนธุรกิจน้ำตาล
สูมณฑลกวางสี
สาธารณรัฐประชาชนจีน

กอตั้งโรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

2549

2548

กอตั้งโรงเอทานอลกาฬสินธุ
อำเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ
ขยายการลงทุนธุรกิจน้ำตาล
สูแขวงสะหวันเขตสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

2540
กอตั้งโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ
อำเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ
กอตั้งโรงงานน้ำตาลสิงหบุรี
อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี
กอตั้ง บริษัท มิตรผลวิจัยพัฒนาออย
และน้ำตาล จำกัด อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ

2545

กอตั้งโรงเอทานอลภูเขียว
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

กอตั้งโรงไฟฟาดานชาง
อำเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี และ
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

2559
รวมทุนกับ Dynamic Food
Ingredients (DFI) สหรัฐอเมริกา
พัฒนาและผลิตสารใหความหวาน
จากธรรมชาติที่มีแคลอรีต่ำ
เชน อีริทริทอล (Erythritol) และ
ไซลิทอล (Xylitol)
กอตั้งศูนยบริหารเงินกับบริษัท
ในกลุมมิตรผล ภายใตชื่อ
“มิตรผล เทรชเชอรี่ เซ็นเตอร”
(Mitr Phol Treasury Center)

2560
กอตั้งบริษัท มิตรผล
อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด
ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุน
ในบริษัทตางๆ (Holding Company)
เพื่อลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน
กอตั้ง MP USA Holdings LLC
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุน
ในบริษัทตางๆ (Holding company)
เพื่อลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา

รวมทุนกับ Olam International
พัฒนาโรงงานน้ำตาลรีไฟน
เมืองบริทาห ประเทศอินโดนีเซีย
กอตั้งบริษัทรวมคา
บริษัท เอ็มพี-ดีเอฟไอ ไซลิทอล
จำกัด เพื่อผลิตไซลิทอล (Xylitol)
เขาถือหุนรวมทุนในบริษัท ขอนแกน
อินโนเวชั่น เซ็นเตอร จำกัด
ธุรกิจใหเชาและดำเนินการเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย

กลุ่มมิตรผล
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โดยปัจจุบัน กลุ่มมิตรผลมีธุรกิจทั้งสิ้น 7 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจไร่บริษัท, ธุรกิจน�้ำตาล, ธุรกิจพลังงาน, ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้, ธุรกิจปุ๋ย,
ธุรกิจด้านการขนส่งและคลังสินค้า และธุรกิจอื่นๆ โดยแบ่งออกเป็น 11 สายธุรกิจ ได้ดงั นี้

ธุรกิจไร่บริษทั : กลุม่ มิตรผลให้ความส�ำคัญตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ ด้วยการส่งเสริมการปลูกอ้อยในชุมชนอย่างยัง่ ยืน
และการรับซือ้ อ้อยจากเกษตรกรชาวไร่ออ้ ยอย่างเป็นธรรม ควบคูก่ บั การพัฒนาชาวไร่ออ้ ยให้มกี ารจัดการ
ไร่อ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีไร่บริษัท 2 แห่ง คือ ไร่ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี และไร่อสี าน จ.ชัยภูมิ

ธุรกิจน�้ำตาลในประเทศ : ธุรกิจหลักของกลุ่มมิตรผล ซึ่งเราให้ความส�ำคัญตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบอ้อย
จนถึงกระบวนการผลิตน�้ำตาล โดยในปัจจุบันกลุ่มมิตรผลเป็นผู้ผลิตน�้ำตาลอันดับ 1 ของประเทศ และมี
โรงงานน�้ำตาลในประเทศทั้งสิ้น 6 แห่ง

ธุรกิจน�ำ้ ตาลและธุรกิจต่อเนื่องในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน : กลุ่มมิตรผลได้ร่วมทุนกับโรงงาน
น�ำ้ ตาลในมณฑลกวางสีในนามบริษทั Guangxi Nanning East Asia Sugar Co., Ltd. ซึง่ ปัจจุบนั กลุม่ มิตรผล
มีโรงงานน�ำ้ ตาลทัง้ หมด 6 แห่ง ในมณฑลกวางสี นับได้วา่ เป็นผูผ้ ลิตน�ำ้ ตาลรายใหญ่อนั ดับที่ 2 ของจีน และ
ยังมีธุรกิจต่อเนื่อง ได้แก่ โรงไฟฟ้าชีวมวล จ�ำนวน 3 แห่ง

ธุรกิจน�้ำตาลในอาเซียน : ได้แก่ ธุรกิจน�้ำตาลในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
โดยมีโรงงานน�้ำตาล 1 แห่ง ในแขวงสะหวันเขต

ธุรกิจน�ำ้ ตาลในประเทศออสเตรเลีย : กลุม่ มิตรผลเข้าไปลงทุนในบริษทั MSF Sugar Limited รัฐควีนส์แลนด์
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตน�้ำตาลรายใหญ่ของออสเตรเลีย โดยมีโรงงานน�้ำตาลทั้งหมด 4 แห่ง

ธุรกิจน�้ำตาลในประเทศอินโดนีเซีย : กลุ่มมิตรผลร่วมลงทุนในบริษัท ฟาร์อีสต์ อะกริ จ�ำกัด ซึ่งเป็นของ
บริษัท โอแลม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำ� เนินธุรกิจโรงงานน�้ำตาลรีไฟน์ในประเทศอินโดนีเซีย
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กลุ่มมิตรผล

ธุรกิจพลังงาน : ธุรกิจพลังงานเป็นธุรกิจต่อเนื่องจากกลุ่มธุรกิจน�้ำตาล โดยน�ำชานอ้อยที่เหลือจากการ
ผลิตน�้ำตาลมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งรวมถึงการน�ำเอากากน�้ำตาลหรือ
โมลาสมาเป็นวัตถุดบิ ตัง้ ต้นเพือ่ ผลิตเป็นเอทานอล 99.5% ใช้เป็นส่วนผสมในน�้ำมันแก๊สโซฮอล์ทใี่ ช้ในประเทศ
โดยในปัจจุบันกลุ่มมิตรผลมีโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้งสิ้น 10 โรงงาน มีโรงเอทานอลทั้งสิ้น 5 โรงงาน
ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ : เดิมเป็นธุรกิจต่อเนื่องจากกลุ่มธุรกิจน�้ำตาล โดยน�ำชานอ้อยที่เหลือจากการผลิต
น�้ำตาลมาเป็นวัตถุดิบหลัก ต่อมาภายหลังพัฒนาไม้ยางพาราที่หมดอายุการให้น�้ำยางแล้วมาใช้ในการ
ผลิตวัสดุทดแทนไม้ทมี่ คี ณ
ุ ภาพสูงแทนชานอ้อย มีการผลิตและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ปาร์ตเิ กิลบอร์ด,
ไม้เคลือบเมลามีน (ไม้ปาร์ตเิ กิลเคลือบเมลามีนและไม้เอ็มดีเอฟเคลือบเมลามีน), ไม้ซงิ โครนัส, ไม้เอ็มดีเอฟ
และไม้แลคเกอร์ไฮกรอส ภายใต้เครื่องหมายการค้า PANEL PLUS
ธุรกิจปุ๋ย : เป็นธุรกิจที่เน้นการพัฒนาต่อยอดของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน�้ำตาล เช่น กากส่า
(Vinasse) และกากหม้ อ กรอง (Filter Cake) มาพั ฒ นาเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์ ชี ว ภาพ ภายใต้
เครื่องหมายการค้า ซอยล์เมต โดยในปี 2561 กลุ่มมิตรผลมีโรงงานปุ๋ยในประเทศไทยทั้งสิ้น 2 โรง ได้แก่
โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ภูเขียว จ.ชัยภูมิ และโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

ธุรกิจขนส่งและคลังสินค้า : เป็นธุรกิจทีด่ ำ� เนินการด้านโลจิสติกส์ ได้แก่ การให้บริการรับเข้า และจ่ายออก
พืน้ ทีส่ ำ� หรับเก็บสินค้า และการบริการท่าเทียบเรือ เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของกลุม่ มิตรผล รวมทัง้
ให้บริการกับบริษทั ภายนอก ปัจจุบนั มี 3 บริษทั ได้แก่ บริษทั ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มนิ ลั จ�ำกัด (มหาชน)
จ.สมุทรปราการ, บริษัท มิตรผลคลังสินค้า จ�ำกัด จ.สมุทรปราการ และ บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จ�ำกัด
จ.ชลบุรี
ธุรกิจอืน่ ๆ : นอกเหนือจากธุรกิจหลักข้างต้น กลุม่ มิตรผลยังมีธรุ กิจอืน่ ๆ เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานของ
กลุ่มมิตรผลในภาพรวม ได้แก่
• บริษทั มิตรผลวิจยั พัฒนาอ้อยและน�ำ้ ตาล จ�ำกัด จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ วิจยั และพัฒนาสายพันธุอ์ อ้ ยให้มคี ณ
ุ ภาพ
พร้อมทัง้ วิจยั และพัฒนากระบวนการในการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ของกระบวนการ
ผลิตน�้ำตาล
• บริษทั มิตรผล เทรชเชอรี่ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด ศูนย์บริหารจัดการธุรกรรมทางการเงินแบบครบวงจร
• บริษัท เอ็มพี-ดีเอฟไอ ไซลิทอล จ�ำกัด บริษัทร่วมค้าเพื่อผลิตไซลิทอล
• บริษัท มิตรผล อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จ�ำกัด ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ
(Holding Company) เพื่อลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน
• บริษัท ขอนแก่น อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จ�ำกัด ธุรกิจให้เช่าและด�ำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
• บริษัท มิตรผลพัฒนา จ�ำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมพนักงานของบริษัทในเครือ
• MP USA Holdings LLC ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ
(Holding Ccompany) เพื่อลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา

กลุ่มมิตรผล
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ปริมาณการผลิตในการดำ�เนินธุรกิจของไทย และต่างประเทศ (102-7)
1,700,000
467,000,000

ไฟฟ้าชีวมวล

(เมกะวัตต์ชวั่ โมง / ปี)

เอทานอล
(ลิตร / ปี)

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

679,634
ไม้เอ็มดีเอฟ
(ลบ.ม. / ปี)

สปป.
ลาว

63,114

ไทย

ไม้เอ็มดีเอฟ
เคลือบเมลามีน
(ลบ.ม. / ปี)

317,859
ไม้ปาร์ติเกิล
(ลบ.ม. / ปี)

161,357
ไม้ปาร์ติเกิล
เคลือบเมลามีน
(ลบ.ม. / ปี)

ธุรกิจน้�ำ ตาล
ธุรกิจพลังงาน
ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้
ธุรกิจปุ๋ย

3,030
กระดาษ
เคลือบเมลามีน
(ลบ.ม. / ปี)

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2561

ปุ๋ย

(ตัน / ปี)

หมายเหตุ: * ปริมาณของน�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ หมายถึง ปริมาณของน�้ำตาลทรายขาว, น�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์
และน�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์พิเศษ

14

9,739

กลุ่มมิตรผล

135,780
น�้ำตาลทรายขาว
บริสุทธิ์ *
(ตัน / ปี)

1,530,861
น�้ำตาลดิบ
(ตัน / ปี)

1,041,729
น�้ำตาลทรายขาว
บริสุทธิ์ *
(ตัน / ปี)

49,161
น�้ำตาลดิบ
(ตัน / ปี)

ออสเตรเลีย

470,000
น�้ำตาลดิบ
(ตัน / ปี)

กลุ่มมิตรผล
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การให้บริการธุรกิจขนส่งและคลังสินค้าจำ�แนกภายในประเทศ (102-7)
โรงงาน/บริษัท
การให้บริการ

รายละเอียด

ยูไนเต็ด
แสตนดาร์ด
เทอร์มินัล

มิตรผลคลังสินค้า

อ่าวไทยคลังสินค้า

350

-

350-400

125

-

150-200
1,000

1,000

-

30-40

-

25

ความสามารถในการเข้ารับสินค้า-เทกอง
(ตัน / ชั่วโมง)
การให้บริการ
การรับสินค้าเข้า-จ่ายออก ความสามารถในการเข้ารับสินค้า-กระสอบ
(ตัน / ชั่วโมง)
ความสามารถในการจ่ายออกสินค้า-เทกอง
(ตัน / ชั่วโมง)
ความสามารถในการจ่ายออกสินค้า-กระสอบ
ตัน / เครน / 12 ชั่วโมง
ความสามารถในการบรรจุตู้คอนเทนเนอร์
(นาที / ทีอียู)
การให้บริการ
ท่าเทียบเรือ

การให้บริการพื้นที่เก็บ
สินค้า

พื้นที่ว่าง

330

1
133
8.2
25,000

500

จ�ำนวนท่าเทียบเรือ (ท่า)
หน้าท่า (ม.)
ความลึกหน้าท่า (ม.)
ขนาดของเรือที่สามารถรับได้ (DWT)
จ�ำนวนโกดัง (หลัง)
พื้นที่ให้บริการเก็บสินค้า (ตร.ม.)
จ�ำนวนถังเก็บสินค้าเหลว (ถัง)
ความจุที่ให้บริการเก็บสินค้าเหลว (เมตริกตัน)

13
45,384
3
21,618

5
17,769
8
23,904

1
350
14
60,000
15
112,466
2
24,000

พืน้ ทีว่ า่ ง (ตร.ม.)

41,416

17,463

-

ผลการดำ�เนินงานเชิงเศรษฐกิจ

และในปี 2561 นี้ กลุ่มมิตรผลมีผลการดำ�เนินงานในด้านเศรษฐกิจที่ส�ำ คัญ ดังนี้

ผลการดำ�เนินงานเชิงเศรษฐกิจ (201-1)
รายละเอียดผลด้านเศรษฐกิจ
มูลค่าเศรษฐกิจทางตรง (Direct Economic Value Generated)
• รายได้ (Revenues)
การกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง (Direct Economic Value Distributed)
• ต้นทุนการด�ำเนินงาน (Operating Costs)
• ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน (Employee Wages And Benefits)
• เงินที่ชำ� ระแก่เจ้าของเงินทุน (Payments To Providers Of Capital)
• เงินที่ชำ� ระแก่รฐั (Payments To Government)
• การลงทุนในชุมชน (Community Investment)
มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม (Economic Value Retained)
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มูลค่า (ล้านบาท)
72,233
56,027
5,331
9,502
111
50
2,212

สัดส่วนรายได้จากการขายของธุรกิจในประเทศ (102-6)

รายได้ (ร้อยละ)

0.35

ธุรกิจไร่บริษัท

0.22

66.43

ธุรกิจอื่นๆ

ธุรกิจน�้ำตาล

1.56

23.67

2.00

5.77

ธุรกิจพลังงาน

ธุรกิจขนส่ง
และคลังสินค้า

ธุรกิจปุ๋ย

ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้

สัดส่วนรายได้จากการขายจำ�แนกตามโซน

รายได้ (ร้อยละ)

0.07

0.16

ยุโรป

อเมริกา

2.88
แอฟริกา

95.23
เอเชีย

1.66
โอเชียเนีย

กลุ่มมิตรผล
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การชำ�ระเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลแยกตามประเทศ
รายได้จากการขาย
และบริการ 1

ประเทศ*

ก�ำไร
จากการด�ำเนินงาน 2

หน่วย: ล้านบาท
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
รวมถึงภาษี
รอการตัดบัญชี 3

2560**

2561**

2560**

2561**

2560**

2561**

ไทย

61,911.11

63,344.08

5,805.80

5,800.13

272.30

379.73

สาธารณรัฐประชาชนจีน

29,769.98

25,524.90

4,610.17

554.71

830.17

126.66

962.02

785.41

(376.03)

(429.07)

-

-

ออสเตรเลีย

5,634.20

5,394.33

(1,043.18)

(1,790.02)

-

-

รวมทั้งสิ้น

98,277.30

95,048.73

8,996.76

4,135.75

1,102.47

506.32

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

หมายเหตุ: * ประเทศ
หมายถึง เป็นประเทศที่กลุ่มบริษัทมิตรผล มีหน่วยการผลิตด�ำเนินการอยู่
** ข้อมูลปี 2560 – 2561 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. ของแต่ละปี
รายได้จากการขายและบริการ หมายถึง ผลตอบแทนที่กิจการได้รบั จากการขายสินค้าหรือบริการตามปกติของกิจการ
รวมทั้งผลตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดจากการด�ำเนินงานตามปกติในงบก�ำไรขาดทุน
2
ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน หมายถึง ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้และต้นทุนทางการเงิน
3
ภาษีเงินได้นติ ิบุคคลรวมถึงภาษีรอการตัดบัญชี หมายถึง ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
• ตารางข้างต้นบ่งชี้ว่า รายได้ของบริษัทในกลุ่มมิตรผล เป็นรายได้ที่มาจากการด�ำเนินงานในประเทศไทยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 65
		 การด�ำเนินงานในไทยของบริษัท โดยส่วนใหญ่ได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีและการหักค่าใช้จ่าย 2 เท่าจากคณะกรรมการส่งเสริม
		 การลงทุน
• สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจัดแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ดังนี้
		 1. ยกเว้นภาษีเงินได้นติ ิบุคคล (มาตรการ Tax Holiday) เป็นระยะเวลา 8 ปี
		 2. ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาเพิ่มอีก 5 ปี
		 3. หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 10 ปี
• ข้อมูลการช�ำระเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลแยกตามประเทศของปี 2560 จะเป็นข้อมูลทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ ท�ำให้ไม่ตรงกับข้อมูล
		 ที่น�ำเสนอในงบการเงินของปี 2560 ที่เปิดเผยข้อมูลเฉพาะในประเทศไทย
1
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กลุ่มมิตรผล

การกระทบยอดอัตราภาษีที่แท้จริง
รายงานทางการเงิน
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนภาษี (ล้านบาท)
จ�ำนวนภาษีที่ได้รายงาน
อัตราภาษีที่ได้รายงาน (ร้อยละ)
ภาษีที่จ่ายจริง (ล้านบาท)
อัตราภาษีที่จ่ายจริง (ร้อยละ)

2560*

2561*

ค�ำนวนโดยเฉลี่ย

6,142.15

952.07

3,547.11

568.67

32.65

300.66

9.26

3.43

6.35

1,102.47

506.32

804.40

17.95

53.18

35.57

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

อัตราภาษีเงินได้

• อัตราภาษีเงินได้ที่ใช้ค�ำนวณในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 40 ต�่ำกว่าอัตราภาษีเงินได้เฉลี่ยของแต่ละประเทศที่บริษัทลงทุน เนื่องจาก
รายบางส่วนบริษทั ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้ เช่น ในประเทศไทยมีอตั ราภาษีทแี่ ท้จริงต�ำ่ กว่าอัตราภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล ร้อยละ 20 เนือ่ งจากบริษทั แม่
ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลภายใต้การลงทะเบียนของส�ำนักงานใหญ่ระหว่างประเทศ (IHQ) ทั้งนี้อัตราภาษีที่แท้จริงดังกล่าวจะ
แตกต่างกันไปในแต่ละปี เนือ่ งจากช่วงเวลาทีแ่ ท้จริงทีไ่ ด้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีและช่วงเวลาทีแ่ ท้จริงของการปฏิบตั งิ านมีความแตกต่างกัน
ธุรกิจทีม่ กี ารด�ำเนินงานภายในประเทศส่วนใหญ่จะได้รบั การยกเว้นภาษี เช่น กลุม่ ธุรกิจน�ำ้ ตาล กลุม่ ธุรกิจพลังงาน กลุม่ วัสดุทดแทนไม้ เป็นต้น
• บริษัทย่อยบางแห่งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี ตามสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในกิจการต่างๆ เช่น กิจการธุรกิจพลังงาน กิจการธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ โดยได้รบั การยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบที่ได้รับการส่งเสริมตามระยะเวลา และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแต่ละบัตรส่งเสริมการลงทุน
และได้รบั การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 50 ส�ำหรับก�ำไรสุทธิท่ไี ด้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม มีก�ำหนดเวลา
5 ปี นับแต่วนั พ้นก�ำหนดระยะเวลาได้รบั ยกเว้นภาษี เป็นต้น
• ค่าใช้จ่ายบางประเภทที่สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีมากกว่าหนึ่งเท่า เช่น ค่าฝึกอบรม ค่าวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี (R&D)

ภาษีที่จ่าย
ปี 2560

1,102.47 ล้านบาท

ปี 2561

506.32 ล้านบาท

กลุ่มมิตรผล
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ห่วงโซ่มูลค่าของกลุ่มมิตรผล (102-9)

Plantation

นำปุย
กลับไปบำรุงดิน
ในไรออย

Sugar

Innovation &
Research Center

ว�แนสนำมาเปน
สารปรับปรุงดิน
เพ�่อนำกลับ
ไปใชในไรออย

กากน้ำตาล (โมลาส)
หมักยีสตเพ�่อผลิตเปนเอทานอล

Bio Fuel
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กลุ่มมิตรผล

95

แกสโซฮอล

91

แกสโซฮอล

E20 E85

ยีสต

พลังงานไฟฟาชีวมวลนำกลับมาใชในโรงงาน
ที่เหลือขายใหกับการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทยและการไฟฟาสวนภูมิภาค
Bio Power

ชานออยนำมาเปนเชื้อเพลิง
สำหรับผลิตไฟฟาชีวมวล

เศษไมยางพาราที่หมดอายุ
นำมาผลิตวัสดุทดแทนไม
เชน ไมปารติเกิลบอรด, MDF

กิ�ง ตอ และราก
ของไมยางที่หมดอายุ
นำมาผลิตไฟฟาชีวมวล
อุตสาหกรรม
อนาคต

นำปุยกลับไปบำรุงดินในปายางพารา

ไขออย

กรดแลคติก

โมดิฟายด
เซลลูโลส

มอลโท
เด็กซทร�น
อีร�ทร�ทอล

ไซลิทอล

กลุ่มมิตรผล
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ความภูมิใจของกลุ่มมิตรผล
รางวัล 2018 Digital Transformer
of the Year ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
โดย International Data Corporation
(IDC)
• กลุ่มมิตรผล
รางวัล 2018 Digital Transformer
of the Year ระดับ Country Award
โดย International Data Corporation
(IDC)
• กลุ่มมิตรผล
รางวัลชนะเลิศ “Thailand ICT
Excellence Awards 2018”
สาขาโครงการเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน
จากผลการด�ำเนินงานของ
“มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม
(Mitr Phol ModernFarm)”
โดยสมาคมการจัดการธุรกิจ
แห่งประเทศไทย (TMA)
• กลุ่มมิตรผล

ความยั่งยืน

รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มอบให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการบริหารจัดการดีเด่นในสาขา
ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ
โดยรวม
โดยสมาคมการจัดการธุรกิจ
แห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบัน
บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จ�ำกัด
รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มอบให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการบริหารจัดการดีเด่นในสาขา
ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล
โดยสมาคมการจัดการธุรกิจ
แห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบัน
บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด

เศรษฐกิจ
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กลุ่มมิตรผล

รางวัล CSR-DIW Continuous Award
ปี 2561
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
• บริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด
• บริษัท น�้ำตาลสิงห์บรุ ี จ�ำกัด
• บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ�ำกัด
• บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ�ำกัด
(สาขามิตรภูเวียง)
• บริษัท มิตรผลไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) จ�ำกัด
• บริษัท มิตรผลไบโอ-เพาเวอร์ จ�ำกัด
• บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จ�ำกัด
• บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จ�ำกัด (สาขาชัยภูมิ)
• บริษัท ราชสีมากรีน เอ็นเนอร์ยี จ�ำกัด
• บริษัท พาเนล พลัส จ�ำกัด
ประกาศนียบัตรส�ำหรับบริษัทที่ผ่าน
การรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
ประจ�ำปี 2560
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• บริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจ�ำปี 2561
ประเภทการบริหารงานคุณภาพ
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
• บริษัท น�้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จ�ำกัด
• บริษัท พาเนล พลัส จ�ำกัด
รางวัลโรงงานน�้ำตาลดีเด่น
โดยส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น�้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม
• บริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด
• บริษัท น�้ำตาลสิงห์บรุ ี จ�ำกัด
• บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ�ำกัด
• บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ�ำกัด
(สาขามิตรภูเวียง)
• บริษัท น�้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จ�ำกัด
• บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ�ำกัด
(สาขามิตรภูหลวง)

สังคม

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และ
สวัสดิการแรงงาน
โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
• บริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด
• บริษัท น�้ำตาลสิงห์บรุ ี จ�ำกัด
• บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ�ำกัด
• บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ�ำกัด
(สาขามิตรภูเวียง)
• บริษัท น�้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จ�ำกัด
• บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) จํากัด
• บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จํากัด
• บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จํากัด
• บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จํากัด (สาขาชัยภูมิ)

รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานระดับประเทศ
โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
• บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ�ำกัด
• บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ�ำกัด (สาขามิตรภูหลวง)
• บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จ�ำกัด
• บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จ�ำกัด (สาขาชัยภูมิ)
• บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จ�ำกัด (สาขากาฬสินธุ์)
• บริษัท พาเนล พลัส จ�ำกัด
รางวัลสร้างสรรค์สงั คมไทย
(Building a Good Society Award)
โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
• กลุ่มมิตรผล

รางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่ง
ประเทศไทย 2561
หรือ The Best Employer 2018
โดยบริษัทเอออน ฮิววิท
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
• บริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด
• บริษัท น�้ำตาลสิงห์บรุ ี จ�ำกัด
• บริษัท น�้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จ�ำกัด
• บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จ�ำกัด (สาขาชัยภูมิ)
• บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จ�ำกัด (สาขากาฬสินธุ์)
• บริษัท พาเนล พลัส จ�ำกัด

ประกาศเกียรติคณ
ุ สถานประกอบการปลอดภัย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
• บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ�ำกัด (สาขามิตรภูหลวง)
• บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จ�ำกัด
• บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จ�ำกัด (สาขาชัยภูมิ)
รางวัลการรณรงค์ลดสถิตอิ บุ ตั เิ หตุ
จากการท�ำงานให้เป็นศูนย์
(Zero Accident Campaign) ประจ�ำปี 2561
โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (องค์การมหาชน)
• บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จํากัด
• บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จ�ำกัด (สาขากาฬสินธุ์)

รางวัลองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น
ประจ�ำปี 2561
โดยส�ำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสภาคนพิการ
ทุกประเภทแห่งประเทศไทย
• กลุ่มมิตรผล

กลุ่มมิตรผล
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ความภูมิใจของกลุ่มมิตรผล (ต่อ)
รางวัลอ้อยรักษ์โลก ประจ�ำปี 2561
โดยส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น�้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม
• บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ�ำกัด
รางวัล ASEAN Energy Awards 2018
โดยเลขาธิการอาเซียน
• บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จ�ำกัด
• บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จ�ำกัด
(สาขาชัยภูมิ)
• บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จ�ำกัด

สิ่งแวดล้อม

รางวัล Thailand Energy Awards 2018
โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
• บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จ�ำกัด
(สาขาชัยภูมิ)
• บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จ�ำกัด

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
• บริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด
• บริษัท น�้ำตาลสิงห์บรุ ี จ�ำกัด
• บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ�ำกัด
• บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ�ำกัด (สาขามิตรภูเวียง)
• บริษัท น�้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จ�ำกัด
• บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ�ำกัด (สาขามิตรภูหลวง)
• บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) จํากัด
• บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จํากัด
• บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จ�ำกัด
• บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จ�ำกัด (สาขาชัยภูมิ)
• บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จ�ำกัด
• บริษัท ราชสีมากรีน เอ็นเนอร์ยี จ�ำกัด
• บริษัท พาเนล พลัส จ�ำกัด
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กลุ่มมิตรผล

รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตาม
มาตรการในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มีการจัดสภาพแวดล้อมดีเด่น
(EIA MONITORING AWARDS)
โดยกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ�ำกัด
(สาขามิตรภูหลวง)
• บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จ�ำกัด
(สาขาชัยภูมิ)
• บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูหลวง) จ�ำกัด
รางวัลดีเยี่ยมเครือข่ายผู้ร่วมโครงการ
โฮมบุญ เพื่อลดมลพิษ (ทางน�้ำ)
ณ แหล่งก�ำเนิด ประจ�ำปี 2561
โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
• บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ�ำกัด
• บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ�ำกัด
(สาขามิตรภูเวียง)
• บริษัท น�้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จ�ำกัด

ประกาศนียบัตรผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ประจ�ำปี 2561
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
• บริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด
• บริษัท น�้ำตาลสิงห์บรุ ี จ�ำกัด
• บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ�ำกัด (สาขามิตรภูหลวง)
• บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จ�ำกัด
• บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จ�ำกัด (สาขาชัยภูมิ)
• บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จ�ำกัด (สาขากาฬสินธุ์)
• บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จ�ำกัด
• บริษัท มิตรผล สเปเชียลตี้ ไบโอเทค จ�ำกัด
• บริษัท ราชสีมากรีน เอ็นเนอร์ยี จ�ำกัด
• บริษัท พาเนล พลัส จ�ำกัด
• บริษัท เพิ่มผลผลิต จ�ำกัด
ประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการประเมิน
การใช้นำ�้ บาดาลตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์
(Water Footprint)
โดยกรมทรัพยากรน�้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• บริษัท น�้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จ�ำกัด

มาตรฐานและคุณภาพของกลุ่มมิตรผล
การปฏิบัติด้านแรงงาน
(Labour Practice)
•		ระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001)

ความรับผิดชอบต่อคุณภาพและผลิตภัณฑ์
(Quality & Product Responsibility)
•		มาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ (ISO 9001:2015)
•		มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (ISO 22000)
•		หลักเกณฑ์วธิ ีการที่ดีในการผลิตอาหารและการจัดการด้านการควบคุมกระบวนการผลิต (GMP & HACCP)
•		ระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยส�ำหรับการผลิตอาหาร (FSSC 22000)
•		การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025)
•		มาตรฐานอาหารฮาลาลและมาตรฐานอาหารยิว (Halal & Kosher)
•		มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
•		มาตรฐานเภสัชตํารับของยุโรป Ph. Eur. (European Pharmacopoeia)

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
(Safety, Occupational Health and Environment)
•		ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001)
•		มาตรฐานระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015)
•		Green System จากโครงการ Green Industry จากกระทรวงอุตสาหกรรม

มาตรฐานความยัง่ ยืนของธุรกิจ
(Sustainability)
• มาตรฐานการผลิตเพื่อความยั่งยืนอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลหรือบองซูโคร
(Bonsucro Production Standard)
• มอก.9999 เล่ม 1-2556: มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม
• ฉลากลดคาร์บอน (Carbon Reduction Label และ Carbon Footprint)
• มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการต่อสังคม (CSR-DIW)
• มอก. 26000-2553 แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม
• หลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนส�ำหรับธุรกิจตามกรอบงานของสหประชาชาติ
(UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP)
• การรับรองระบบการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (Forest Stewardship CouncilTM Forest Management
หรือ FSCTM FM), การรับรองระบบห่วงโซ่อปุ ทานของผลิตภัณฑ์ไม้
(Forest Stewardship CouncilTM Chain of Custody หรือ FSCTM CoC)
• มาตรฐานควบคุมระดับปริมาณการระเหยของฟอร์มลั ดีไฮด์ในสินค้าไม้ประกอบ รัฐแคลิฟอร์เนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา (California Air Resources Board: CARB)

กลุ่มมิตรผล
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มมิตรผล (101-1) (102-3) (102-5)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 บริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจ�ำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105518011759
โดยมีส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 3 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0 2794 1000 โทรสาร 0 2656 8494 เว็บไซต์ http://www.mitrphol.com

MID-SIAM

Rg. Cap. 4,048 mBt
Paid Up Cap. 3,868 mBt

100%

MITR PHOL

Rg. Cap. 4,778 mBt
Paid Up Cap. 4,598 mBt

88.77%

WOOD SUBSTITUTE
MATERIAL BUSINESS

100%

Rg. Cap. 837.21 mBt
Paid Up Cap. 837.21 mBt
PPM
Rg. Cap. 775 mBt
Paid Up Cap. 775 mBt

60%

PND
Rg. Cap. 60 mBt
Paid Up Cap. 60 mBt

RENEWABLE POWER

FERTILIZER BUSINESS
100%

Productivity Plus
Rg. Cap. 130 mBt
Paid Up Cap. 130 mBt

40%
Guangxi Sak Siam1
Rg. Cap. 35 mRMB
Paid Up Cap. 35 mRMB

100%

SF
Rg. Cap. 2.5 mUSD
Paid Up Cap. 1.5 mUSD

/1
/2

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

100%

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

67.76%

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

100%

MP Specialty Biotech
Rg. Cap. 1.0 mBt
Paid Up Cap. 1.0 mBt

64.06%

MPB (Kalasin)
Rg. Cap. 800 mBt
Paid Up Cap. 800 mBt

65.48%

MBP (Kuchinarai)
Rg. Cap. 640 mBt
Paid Up Cap. 640 mBt

66.48%

MBP (Phu Luang)
Rg. Cap. 800 mBt
Paid Up Cap. 800 mBt

99.97%

KBP
Rg. Cap. 1 mBt
Paid Up Cap. 0.25 Bt

100%

MBP (Songkhla)
Rg. Cap. 330 mBt
Paid Up Cap. 82.5 mBt

99.97%

SBP
Rg. Cap. 1 mBt
Paid Up Cap. 0.25 mBt

40%

Funan Bio3
Rg. Cap. 100 mRMB
Paid Up Cap. 100 mRMB

99.97%

PBP
Rg. Cap. 1 mBt
Paid Up Cap. 0.25 mBt

40%

Ningming Bio4
Rg. Cap. 105 mRMB
Paid Up Cap. 105 mRMB

60%

25%

Chongzuo Bio5
Rg. Cap. 110 mRMB
Paid Up Cap. 110 mRMB

80%

MP Warehouse
Rg. Cap. 5 mBt
Paid Up Cap. 5 mBt

80%

Aaw Thai Warehouse
Rg. Cap. 140 mBt
Paid Up Cap. 140 mBt

68.06%
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MP Choosak
Rg. Cap. 4 mBt
Paid Up Cap. 4 mBt

ETHANOL
55.53%

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

66.35%

MBF
Rg. Cap. 350 mBt
Paid Up Cap. 350 mBt

100%

MCE
Rg. Cap. 675 mBt
Paid Up Cap. 675 mBt

ALTERNATIVE POWER

UST2
Rg. Cap. 400 mBt
Paid Up Cap. 387.72 mBt

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

RENEWABLE POWER

79.46%

LOGISTICS BUSINESS
74.69%

MPE

Rg. Cap. 1,570 mBt
Paid Up Cap. 1,471.71 mBt

PNP

65.12%

ENERGY BUSINESS

25%

Power Prospect
Rg. Cap. 416.02 mBt
Paid Up Cap. 416.02 mBt

40.28%

Panel Bio
Rg. Cap. 300 mBt
Paid Up Cap. 300 mBt

100%

MP ESCO
Rg. Cap. 60 mBt
Paid Up Cap. 60 mBt

/3
/4
/5

กลุ่มมิตรผล

45% held by FN, 15% held by FNRS
60% held by NM
15% held by FNRS, 39.375% held by MP

โดยกลุ่มมิตรผลไม่มีผู้ถือหุ้นที่เป็นหน่วยงานรัฐบาล และมีบริษัท มิตรสยาม จ�ำกัด ถือหุ้น บริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด จ�ำนวนหุ้น
47,779,994 หุ้น จาก 47,780,000 หุ้น นับเป็น 99.99% ซึ่งทุกหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงเท่ากันทุกหุ้น และบริษัท มิตรสยาม จ�ำกัด
มีผู้ถือหุ้นใหญ่ รวม 20.65% ดังนี้
• คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ
ประธานกรรมการ กลุ่มมิตรผล
• คุณกมล ว่องกุศลกิจ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กลุ่มมิตรผล
• คุณสุนทร ว่องกุศลกิจ
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ กลุ่มมิตรผล
MS Capital

100%

Rg. Cap 120 mBt
Paid Up Cap. 120 mBt

THAI SUGAR
BUSINESS

CHINA SUGAR
BUSINESS

100%

R&D
Rg. Cap. 20 mBt
Paid Up Cap. 20 mBt

52.50%

CZ
Rg. Cap. 157.2 mRMB
Paid Up Cap. 157.2 mRMB

100%

PSC
Rg. Cap. 20 mBt
Paid Up Cap. 12.5 mBt

52.50%

TL
Rg. Cap. 94.3 mRMB
Paid Up Cap. 94.3 mRMB

98.33%

90%

100%

27.27%
87.56%

RDC
Rg. Cap. 60 mBt
Paid Up Cap. 60 mBt
Rai E-San
Rg. Cap. 10 mBt
Paid Up Cap. 10 mBt

74.38%

NM
Rg. Cap. 23.75 mUSD
Paid Up Cap. 23.75 mUSD

74.38%

HT
Rg. Cap. 163 mRMB
Paid Up Cap. 163 mRMB

78.75%

FN
Rg. Cap. 209.6 mRMB
Paid Up Cap. 209.6 mRMB

Sugar Excellence
Rg. Cap. 94 mBt
Paid Up Cap. 94 mBt

ASEAN BUSINESS
100%

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

AUSTRALIA BUSINESS
100%

MPAH
Rg. Cap. 605.92 mAUD
Paid Up Cap. 605.92 mAUD
MPAI
Rg. Cap. 2 mAUD
Paid Up Cap. 2 mAUD

100%

MSF Sugar
Rg. Cap. 139.9 mAUD
Paid Up Cap. 139.9 mAUD

100%

MPTGP
Rg. Cap. 2 mAUD
Paid Up Cap. 2 mAUD

100%

100%
FNRS
Rg. Cap. 167 mRMB
Paid Up Cap. 167 mRMB

SB
Rg. Cap. 580 mBt
Paid Up Cap. 422.5 mBt

Guangxi Fuyi Bio-Tech6
Rg. Cap. 10 mRMB
Paid Up Cap. 10 mRMB

45%

UFIC
Rg. Cap. 490 mBt
Paid Up Cap. 490 mBt
MKS
Rg. Cap. 800 mBt
Paid Up Cap. 720 mBt

100%

MPV
Rg. Cap. 600 mBt
Paid Up Cap. 600 mBt

51.27%

MPPB
Rg. Cap. 600 mBt
Paid Up Cap. 600 mBt

100%

OTHERS
100%

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

100%

MP USA
Rg. Cap. 30 mUSD
Paid Up Cap. 30 mUSD

INDONESIA BUSINESS
50%

Far East Agri
Rg. Cap. 16 mUSD
Paid Up Cap. 16 mUSD

100%
PT DUS
Rg. Cap. 142,800 mIDR
Paid Up Cap. 142,800 mIDR

/6

MP DFI Xylitol
Rg. Cap. 5 mBt
Paid Up Cap. 5 mBt

100%

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

96.29%

KIC
Rg. Cap. 980 mBt
Paid Up Cap. 980 mBt

100%

55% held by Futeng

กลุ่มมิตรผล

50%

MPD
Rg. Cap. 3 mBt
Paid Up Cap. 3 mBt
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การมีส่วนร่วมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การมีส่วนร่วม
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
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กลุ่มมิตรผล

การมีส่วนร่วมต่อผู้มีส่วนได้เสีย (102-42)
กลุ่มมิตรผลได้วิเคราะห์และทบทวนเพื่อจัดล�ำดับความส�ำคัญของผู้มีส่วนได้เสียและได้แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม โดยมีแนวทางการปฏิบัติ
ที่ค�ำนึงถึงทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น เกษตรกรชาวไร่อ้อย ชุมชน คู่ค้า ลูกค้าและผู้บริโภค พนักงาน ภาครัฐ และองค์กรภาค
ประชาสังคม โดยมีการก�ำหนดกระบวนการสือ่ สารเพือ่ ให้รบั ทราบถึงประเด็นความคาดหวังหรือข้อกังวลของกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และสามารถ
น�ำข้อมูลดังกล่าวมาก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินธุรกิจที่สามารถตอบสนองครอบคลุมทุกประเด็นและทุกภาคส่วน การมีส่วนร่วมต่อผู้มี
ส่วนได้เสียจะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ซึ่งกลุ่มมิตรผลพร้อมร่วมกันผลักดันให้ทุกภาคส่วนเติบโต ก้าวไกลไปด้วยกันอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนตามรายละเอียดดังนี้
กลุ่มผู้มี
กระบวนการสื่อสาร (102-43)
ความถี่
ส่วนได้เสีย (102-40)			

ผู้ถือหุ้น

1. จัดประชุมเพื่อสื่อสารข้อมูล
ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
2. รายงานข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ผ่านรายงานประจ�ำปี หรือ
รายงานความยั่งยืนของ
กลุ่มมิตรผล

1. วารสารมิตรชาวไร่
2. การประชุมชาวไร่อ้อย
ที่เขตส่งเสริม
เกษตรกร
ชาวไร่อ้อย

ชุมชน

ความคาดหวัง /
ข้อกังวลของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (102-44)

การตอบสนอง

การพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ
การบริหารงานอย่างโปร่งใส
มีธรรมาภิบาลที่ดี
ผลประกอบการดี ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า
กับการลงทุน
4. มีการบริหารความเสี่ยงของ
การด�ำเนินธุรกิจ
5. ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมในการด�ำเนินธุรกิจ

ดูรายละเอียดในบทต่างๆ ดังนี้
1. รู้จักมิตรผล
2. การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
และการบริหาร
ความเสีย่ งองค์กร
3. สิ่งแวดล้อม
“ดีด้วยการจัดการ”
4. สังคมและชุมชน
“ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ”

ปีละครั้ง 1.
2.
ปีละครั้ง
3.

ทุก 2 เดือน 1. ต้องการราคารับซื้อผลผลิตอ้อยสูง
เพิ่มขึ้น และเป็นธรรม
ทุกเดือน
2. ได้รับความรู้และเทคนิคการจัดการ
ไร่อ้อย เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตและ
ผลผลิตมีคุณภาพ
3. เงินทุนหรือเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต�่ำ
เพื่อท�ำการเกษตร
4. การลงทุนสร้างแหล่งน�้ำชลประทาน
ในบริเวณพื้นที่ปลูกอ้อยจากหน่วยงาน
ภาครัฐ

ดูรายละเอียดในบท
การพัฒนาคู่ค้า
“เติบโตเคียงข้าง
สร้างความยั่งยืน”

ทุกสัปดาห์ 1. การรับทราบข้อมูลข่าวสาร
1. กิจกรรมส�ำรวจชุมชน
ดูรายละเอียดในบทต่างๆ ดังนี้
ตลอดฤดูหีบ การด�ำเนินงานของโรงงานที่เป็นจริง
ฤดูกาลหีบอ้อย
1. สิ่งแวดล้อม
และถูกต้อง
ทุกเดือน
2. กิจกรรมสานเสวนาชุมชน
“ดีด้วยการจัดการ”
ปีละ 2 ครัง้ 2. การรับทราบมาตรการ
3. กิจกรรมเยี่ยมชมจุดตรวจวัด
2. สังคมและชุมชน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
“ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ”
และผลการด�ำเนินงาน การลดผลกระทบ
ทุก 3 เดือน ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
4. การประชุมคณะกรรมการ
ไตรภาคีรกั ษ์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
3. การได้รบั โอกาสท�ำงานในโรงงาน
ปีละ 1 ครั้ง 4. การได้รบั การสนับสนุนองค์ความรู้ 		
5. กิจกรรมสภากาแฟ
ปีละ 1 ครั้ง ทรัพยากร โอกาสทางการศึกษาเพื่อการ
6. กิจกรรมเปิดบ้านมิตรผล
มีคุณภาพชีวิตที่ดี และยกระดับ
ขีดความสามารถของชุมชนในด้านต่างๆ
5. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
รับผิดชอบพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง
และจัดการสาธารณประโยชน์ ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อการ
ร่วมอยู่ ร่วมเจริญของชุมชน และโรงงาน

กลุ่มมิตรผล
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กลุ่มผู้มี
กระบวนการสื่อสาร (102-43)
ความถี่
(102-40)
			
ส่วนได้เสีย

คู่ค้า

ความคาดหวัง /
ข้อกังวลของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (102-44)

1. การเยี่ยมชมและตรวจประเมิน
ปีละครั้ง 1. รับทราบแนวทางการยกระดับระบบ
สถานประกอบการส�ำหรับคู่ค้า
คุณภาพตามมาตรฐานสากล
ที่เกี่ยวข้องกับ Food Contact
(ระบบ ISO 9001, GMP, HACCP)
เช่น บรรจุภัณฑ์ และสารเคมี
ส�ำหรับกลุ่มคู่ค้า Food Contact
ในกระบวนการผลิต
2. รับทราบนโยบายคุณภาพและ
2. จัดงานสัมมนาคู่ค้าประจ�ำปี
ปีละครั้ง
ความปลอดภัยของอาหาร รวมถึง
3. การประเมินผลและตัดเกรด
ตลอดเวลา ขั้นตอน เกณฑ์ ตลอดจนวิธกี าร
ผู้ขาย AVL ผ่านระบบ MPS
ตรวจสอบสินค้าด้านคุณภาพของ
4. คู่มือจรรยาบรรณคู่ค้ามิตรผล
ตลอดเวลา กลุ่มมิตรผล
(Mitr Phol Supplier
3. รับทราบแนวทางหรือนโยบายต่างๆ
Code of Conduct)
ที่เป็นปัจจุบัน เข้าใจการใช้งานระบบ
5. นัดประชุมหารือกับคู่ค้าที่มี
ปีละ 2 ครั้ง จัดซื้อ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ศักยภาพ เพื่อจัดท�ำสัญญารายปี
ข้อเสนอแนะ
กลุ่มมิตรผล
4. สร้างความสัมพันธ์ท่ดี ี เพื่อให้สามารถ
ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดความพึงพอใจ
5. ลด Non Conformance Report (NCR)
และพัฒนาการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ร่วมกัน
6. รับทราบข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
จากจัดซื้อของกลุ่มมิตรผล
7. สามารถตรวจสอบใบสั่งซื้อ สถานะใบสั่งซื้อ
สามารถแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ผู้ขายแบบ Real Time ผ่านระบบจัดซื้อ
จัดจ้างของกลุ่มมิตรผล (Mitr Phol 		
Procurement System (MPS-on web))
เพื่อให้การบริหารจัดการได้รวดเร็ว
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
8. สามารถรับทราบ NCR ได้ทนั ที
ด้วยการเข้าถึงระบบ MPS ซึ่งจะ
ช่วยให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
9. การได้เป็นคู่ค้า (Approved Vendor List,
AVL) ที่มีศกั ยภาพ และพัฒนาเป็น
พันธมิตรกับกลุ่มมิตรผล ซึ่งสามารถ
ท�ำยอดขายได้เพิ่มขึ้น
10. รับทราบจรรยาบรรณคู่ค้า เพื่อรู้
แนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการ
ด�ำเนินธุรกิจร่วมกับกลุ่มมิตรผล
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กลุ่มมิตรผล

การตอบสนอง

ดูรายละเอียดในบท
การพัฒนาคู่ค้า
“เติบโตเคียงข้าง
สร้างความยั่งยืน”

กลุ่มผู้มี
กระบวนการสื่อสาร (102-43)
ความถี่
(102-40)
			
ส่วนได้เสีย

1. ศูนย์รบั ข้อร้องเรียน
2. การส�ำรวจความพึงพอใจ
ของลูกค้า
ลูกค้า
และผู้บริโภค

1. แบบส�ำรวจความพึงพอใจ
ของพนักงาน
2. กิจกรรม Town Hall
3. Employees News (E-Mail)
พนักงาน

1. เข้าร่วมประชุมและพบปะ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
2. ท�ำงานร่วมกันกับองค์กร
ภาคประชาสังคม
3. สื่อสารผ่านเวทีสาธารณะ หรือ
ภาครัฐและ
งานเสวนาที่องค์กรสากลจัดขึ้น
องค์กร
ภาคประชาสังคม 4. การสื่อสารผ่านรายงานความ
ยั่งยืนประจ�ำปี เพื่อสื่อสาร
ประเด็นต่างๆ ที่องค์กร
ระดับสากลให้ความสนใจ
เช่น สิทธิมนุษยชน การต่อต้าน
การใช้แรงงานเด็ก

ความคาดหวัง /
ข้อกังวลของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (102-44)

ทุกวัน 1. ได้รับผลิตภัณฑ์ท่มี ีคุณภาพ
ปีละครั้ง
มีบริการที่ดี และมีความปลอดภัย
ด้านสุขภาพในการบริโภค
2. มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสามารถ
ตอบสนองความต้องการได้
ปีละครั้ง 1. ทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ในการท�ำงาน
มีเพียงพอและเหมาะสมกับการ
ปีละครั้ง
ปฏิบัติงาน
ทุกสัปดาห์ 2. รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับองค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมกับ
ต�ำแหน่งความรับผิดชอบของพนักงาน
และได้รับสวัสดิการที่ดี
4. การยกย่องชมเชยในผลงาน
5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นธรรม และมีโอกาสก้าวหน้า
ในการท�ำงาน
6. องค์กรให้ความส�ำคัญกับคุณค่า
ของพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียม
ทุกเดือน 1.
2.
ทุกเดือน 3.
4.
ทุกเดือน
5.
ปีละครั้ง

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของภาครัฐ
การปฏิบัติตามกฎหมาย
มีความโปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจ
มีความรับผิดชอบในการด�ำเนินธุรกิจ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ความร่วมมือในการขับเคลื่อน
ประเด็นต่างๆ เพื่อสร้างความยั่งยืน
ในการด�ำเนินธุรกิจ
6. ความโปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจและ
สิทธิมนุษยชน
7. มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

กลุ่มมิตรผล

การตอบสนอง

ดูรายละเอียดในบท
ลูกค้าและผู้บริโภค
“พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
สร้างความสัมพันธ์อันดี”

ดูรายละเอียดในบท
พนักงาน
“ใส่ใจดูแลพนักงาน
ผสานสร้างความส�ำเร็จ
ให้องค์กร”

ดูรายละเอียดในบทต่างๆ ดังนี้
1. การก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี
และการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร
2. สิทธิมนุษยชน
“เท่าเทียมไม่แตกต่าง
และส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชน”
3. สังคมและชุมชน
“ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ”
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

ขอบเขต
การรายงาน
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หลักการเลือก
ประเด็นสาระสำ�คัญ
และขอบเขต

กลุ่มมิตรผล

การสนับสนุน
การดำ�เนินงานและ
การเข้าร่วมเป็นสมาชิก
องค์กรต่างๆ

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
(UN SDGs) และการร่วมปฏิบัติตามข้อตกลงโลก
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact)

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ (102-48)(102-49)(102-50)(102-52)
กลุ่มมิตรผลได้จดั ท�ำรายงานความยั่งยืน เพื่อเปิดเผยแนวทางการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนใน 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และ
มิตสิ งิ่ แวดล้อม ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียได้รบั รูเ้ ป็นประจ�ำทุกปีตงั้ แต่ปี 2556 ซึง่ ในปัจจุบนั ฉบับปี 2561 นี้ กลุม่ มิตรผลได้จดั ท�ำรายงานความยัง่ ยืน
ขึ้นตามแนวทางการรายงานแบบ Core ของ Global Reporting Initiative Standards (GRI Standard) มาใช้เป็นกรอบในการเปิดเผย
ผลการด�ำเนินงาน (102-54)

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

รายงานฉบับนี้ได้น�ำเสนอผลการด�ำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2561 ครอบคลุมกลุ่มมิตรผลและบริษัทย่อย
ในกลุ่มมิตรผลในประเทศไทยเท่านั้น ทั้งนี้การรวบรวมข้อมูลที่น�ำเสนอจะเป็นในรูปแบบ 7 กลุ่ม ประกอบด้วย ธุรกิจไร่บริษัท 2 บริษัท
ธุรกิจน�้ำตาล 8 บริษัท ธุรกิจพลังงาน 16 บริษัท ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ 3 บริษัท ธุรกิจปุ๋ย 1 บริษัท ธุรกิจขนส่งและคลังสินค้า 3 บริษทั และ
ธุรกิจอืน่ ๆ 5 บริษทั โดยขอบเขตการรายงานฉบับนี้ ครอบคลุมผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจเป็น 100 % ของรายได้ทงั้ หมดของกลุม่ มิตรผล
ในประเทศไทย ครอบคลุมผลการด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อมเป็น 94.44% ของรายได้ทงั้ หมดของกลุม่ มิตรผลในประเทศไทย และครอบคลุม
ผลการด�ำเนินงานด้านสังคมเป็น 94.44% ของรายได้ท้งั หมดของกลุ่มมิตรผลในประเทศไทย

รายชื่อบริษัทที่อยู่ในขอบเขตของรายงาน (102-46)
ธุรกิจ / บริษัท (102-45)
ธุรกิจไร่บริษัท
บริษัท ไร่ด่านช้าง จ�ำกัด
บริษัท ไร่อีสาน จ�ำกัด
ธุรกิจน�้ำตาล
บริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด
บริษัท น�้ำตาลสิงห์บรุ ี จ�ำกัด
บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ�ำกัด
บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ�ำกัด
(สาขามิตรภูเวียง)
บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ�ำกัด
(สาขามิตรภูหลวง)
บริษัท น�้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จ�ำกัด
บริษัท แปซิฟิก ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
บริษัท น�้ำตาลมิตรสยาม จ�ำกัด

ผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ผลการด�ำเนินงานด้านสังคม
ผลการด�ำเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจ พลังงาน น�้ำ
ของเสีย อากาศ ความปลอดภัย ทรัพยากร
บุคคล

NR

NR

NR

NR

NR

NR

ธุรกิจพลังงาน
ธุรกิจไฟฟ้า
บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) จ�ำกัด
บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จ�ำกัด
บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จ�ำกัด
บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (กาฬสินธุ์) จ�ำกัด
บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูหลวง) จ�ำกัด
บริษทั มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (กุฉนิ ารายณ์) จ�ำกัด

กลุ่มมิตรผล
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ธุรกิจ / บริษัท (102-45)

ผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ผลการด�ำเนินงานด้านสังคม
ผลการด�ำเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจ พลังงาน น�้ำ
ของเสีย อากาศ ความปลอดภัย ทรัพยากร
บุคคล

ธุรกิจเอทานอล
บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จ�ำกัด
บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จ�ำกัด (สาขาชัยภูมิ)
บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จ�ำกัด (สาขากาฬสินธุ์)
บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล (กุฉินารายณ์) จ�ำกัด
ธุรกิจ Bio Chemical
บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จ�ำกัด
บริษัท มิตรผล สเปเชียลตี้ ไบโอเทค จ�ำกัด
บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จ�ำกัด
ธุรกิจพลังงานทางเลือก
บริษัท มิตรผล เอ็นเนอร์ยี เซอร์วสิ เซส จ�ำกัด
บริษัท เพาเวอร์พรอสเพค จ�ำกัด
บริษัท พาเนล พลัส ไบโอ-เพาเวอร์ จ�ำกัด
ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้
บริษัท พาเนล พลัส จ�ำกัด
บริษัท พาเนล เดคคอร์ จ�ำกัด
บริษัท พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ จ�ำกัด
ธุรกิจปุ๋ย
บริษัท เพิ่มผลผลิต จ�ำกัด
ธุรกิจขนส่งและคลังสินค้า
บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มนิ ัล จ�ำกัด
(มหาชน)
บริษัท มิตรผลคลังสินค้า จ�ำกัด
บริษัท อ่าวไทยสินค้า จ�ำกัด
ธุรกิจอื่นๆ
NR

บริษัท มิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อยและน�ำ้ ตาล จ�ำกัด
บริษัท มิตรผลพัฒนา จ�ำกัด

NR

บริษัท มิตรผล เทรชเชอรี่ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด

NR

NR

NR

NR

NR

NR

บริษัท เอ็มพี-ดีเอฟไอ ไซลิทอล จ�ำกัด

NA

NA

NA

NA

NA

NA

บริษัท ขอนแก่น อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จ�ำกัด

NA

NA

NA

NA

NA

NA

หมายเหตุ : NA (Not Available) – ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลในประเด็นดังกล่าว
NR (Not Relevant) – ข้อมูลในประเด็นดังกล่าวไม่มคี วามเกี่ยวข้อง
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กลุ่มมิตรผล

หลักการเลือกประเด็นสาระสำ�คัญและขอบเขต
กลุ่มมิตรผลได้คัดเลือกประเด็นความยั่งยืนที่มีความสอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจ โดยเริ่มจากการศึกษาประเด็นความยั่งยืนในปัจจุบัน
ที่ทั่วโลกให้ความส�ำคัญในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จากนั้นได้คัดกรองเฉพาะประเด็นที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการด�ำเนินงานของกลุ่มมิตรผล ซึ่งมีการพิจารณาจาก
•
•
•
•

ความสอดคล้องของประเด็นดังกล่าวกับประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มทั่วโลก
แผนกลยุทธ์ของกลุ่มมิตรผล ซึ่งมีการทบทวนปีละ 2 ครั้ง
ความคาดหวังของผู้มสี ่วนได้เสียของกลุ่มมิตรผล
ความสอดคล้องของประเด็นดังกล่าวที่เป็นประเด็นสาระส�ำคัญของกลุ่มมิตรผลในปี 2560

โดยกระบวนการคัดเลือกประเด็นสาระส�ำคัญและขอบเขตผลกระทบมี 4 ขั้นตอนด้วยกัน โดยมีรายละเอียดการด�ำเนินงาน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การระบุ (Identification)

คณะท�ำงานฯ พิจารณาคัดเลือกประเด็นด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นที่คัดเลือกมานั้นมีการค�ำนึงถึงหลักการบริบทความยั่งยืน
อันได้แก่ ผลกระทบที่เกี่ยวข้องต่อกลุ่มมิตรผลผ่านมิติผลกระทบทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งค�ำนึงถึงความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งในการก�ำหนดขอบเขตของแต่ละประเด็นความยั่งยืนนั้นขึ้นอยู่กับผลกระทบจากการด�ำเนินงานตลอดห่วงโซ่มูลค่า
ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ภายในและภายนอกกลุม่ มิตรผล นอกจากนีย้ งั ได้มกี ารพิจารณาจากความสอดคล้องของประเด็นดังกล่าวกับประเด็นทีเ่ ป็นสาระ
ส�ำคัญของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มทั่วโลก

ขั้นตอนที่ 2 การจัดลำ�ดับความสำ�คัญ (Prioritization)

ประเด็นด้านความยั่งยืนที่คัดเลือกจะได้รับการจัดล�ำดับความส�ำคัญ โดยพิจารณาจากการทดสอบสารัตถภาพ (Materiality Test) ซึ่งได้
คัดกรองประเด็นทั้งหมดผ่านเกณฑ์การพิจารณาใน 2 มุมมอง คือ ระดับอิทธิพลต่อการประเมินและตัดสินใจของผู้มสี ่วนได้เสีย (Influence
on Stakeholder Assessments and Decisions) และระดับนัยส�ำคัญของผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มมิตรผล
(Significance of The Organization’s Economic, Social and Environmental Impacts) ผ่านการมีส่วนร่วมในการประชุมกับผู้บริหารระดับสูง
เพื่อจัดล�ำดับความส�ำคัญประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ

ผลการประเมินประเด็นที่มีนัยสำ�คัญ
ระดับความส�ำคัญที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย

สูง
2
10

1
3
5 4
6

7
8
9

11 12

ต�่ำ

ระดับความส�ำคัญที่มีต่อกลุ่มมิตรผล
ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญต�่ำ

ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญปานกลาง

สูง

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

ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญสูง

ขั้นตอนที่ 3 การกำ�หนดขอบเขตการรายงานประเด็นที่เป็นสาระสำ�คัญ

กลุม่ มิตรผลก�ำหนดขอบเขตการรายงานประเด็นส�ำคัญทัง้ 12 ประเด็น โดยเก็บข้อมูลจากหน่วยงานและกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
กับประเด็นส�ำคัญดังกล่าว
กลุ่มมิตรผล
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การมีส่วนร่วมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การมีส่วนร่วมต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และการบริหารความเสี่ยงองค์กร

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และการบริหารความเสีย่ ง
องค์กร

พนักงาน
“ใส่ใจดูแลพนักงาน  ผสานสร้าง
ความส�ำเร็จให้องค์กร”

การพัฒนาและ
การดูแลพนักงาน

สิทธิมนุษยชน
“เท่าเทียมไม่แตกต่าง และส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน”

สิทธิมนุษยชน

ความปลอดภัยและสุขอนามัย
“มุ่งเน้นความปลอดภัย และห่วงใย
ต่อสุขภาพ”

ความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย

สิ่งแวดล้อม
“ดีด้วยการจัดการ”

การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม
บรรจุภัณฑ์

NR

NR

NR

NR

การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่มลู ค่าอย่างยัง่ ยืน

NR

ลูกค้าและผู้บริโภค
“พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
สร้างความสัมพันธ์อันดี”

สุขภาพและ
โภชนาการ

นวัตกรรม
“ต่อยอดสร้างสิ่งใหม่  เพื่ออนาคตไทย
ที่ยั่งยืน”

การบริหารจัดการ
นวัตกรรม

หมายเหตุ : NR (Not Relevant) – ข้อมูลในประเด็นดังกล่าวไม่มคี วามเกี่ยวข้อง
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กลุ่มมิตรผล

ลูกค้าและผู้บริโภค
รัฐ / องค์กรภาค
ประชาสังคม

NR NR

การพัฒนาคู่ค้า
“เติบโตเคียงข้าง สร้างความยั่งยืน”

การลงทุนทางสังคม

NR

NR

NR

สังคมและชุมชน
“ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ”

คู่ค้า

NR NR NR NR NR

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและ
การบริหารจัดการน�้ำ

การบริหารความสัมพันธ์
กับลูกค้า

เกษตรกรชาวไร่อ้อย
ชุมชน

ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน

ธุรกิจปุ๋ย
ธุรกิจขนส่งและ
คลังสินค้า
ธุรกิจอื่นๆ

ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้

ประเด็นสาระส�ำคัญ

ธุรกิจพลังงาน

หัวข้อ (102-47)

ธุรกิจไร่บริษัท
ธุรกิจน�้ำตาล

ขอบเขตของผลกระทบ (102-46)
ภายในกลุ่มบริษัท
ภายนอกบริษัท

NR

NR NR

NR NR NR NR
NR NR NR NR NR

NR

ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบความถูกต้อง

คณะท�ำงานฯ ด�ำเนินการทวนสอบความครบถ้วนในเบื้องต้นโดยฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ด้านบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน แล้วจึง
น�ำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มมิตรผล

ติดต่อสอบถามข้อมูล (102-53)

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำ�เพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ด้านบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน
กลุ่มมิตรผล เลขที่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์
ชั้น 3 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0 2794 1651

การสนับสนุนการดำ�เนินงานและการเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรต่างๆ
กลุ่มมิตรผลได้ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมการเป็นสมาชิกขององค์กรต่างๆ โดยมีรายละเอียดการด�ำเนินงาน ดังนี้

การสนับสนุน / การเข้าร่วมเป็นสมาชิกแยกตามรายองค์กร
สมาคม / องค์กร
บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จ�ำกัด (TSMC)
สมาคมผู้ผลิตน�้ำตาลและชีวพลังงานไทย
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI-EIS)
สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หอการค้าไทย
รวม

งบประมาณการสนับสนุน / ค่าสมาชิก (บาท)
2558

2559

2560

2561

4,195,875.50
782,300.00
1,000,000.00
51,400.00
17,000.00
6,046,575.50

4,627,992.00
1,047,700.00
1,000,000.00
51,400.00
17,000.00
6,744,092.00

5,357,971.50
1,175,600.00
1,000,000.00
51,400.00
17,000.00
7,601,971.50

5,086,774.00
1,241,100.00
1,000,000.00
51,400.00
17,000.00
7,396,274.00

การสนับสนุน / การเข้าร่วมเป็นสมาชิกแยกตามรายประเด็น
ประเด็น
การสนับสนุน

งบประมาณ
การสนับสนุน
ปี 2561 (บาท)

วัตถุประสงค์ของการเข้าร่วม
ร่วมผลักดันให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลทรายอย่างมีระบบ มีแผนงานและเป้าหมาย
รวมทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในเวทีโลกผ่านบริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จ�ำกัด ซึ่งท�ำหน้าที่
เป็นศูนย์กลางในการร่วมมือกันของโรงงานน�้ำตาลทั้งประเทศจ�ำนวน 46 โรงงาน จากสมาคม
โรงงานน�้ำตาลทรายทั้ง 3 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมโรงงานน�้ำตาลไทย สมาคมการค้าผู้ผลิต
น�้ำตาลไทย และสมาคมการค้าอุตสาหกรรมน�้ำตาล

5,086,774.00

ร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ผลิตน�้ำตาลและชีวพลังงานไทย โดยสมาคมดังกล่าวจะท�ำหน้าที่ในฐานะ
ตัวแทนของอุตสาหกรรมในการประสานงานกับภาครัฐในการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น�ำ้ ตาล
และชีวพลังงาน เพื่อสนับสนุนองค์กรด้านการผลิตและการค้าน�้ำตาล รวมทั้งช่วยประสานงาน
และแก้ปัญหาในการด�ำเนินธุรกิจให้กับสมาชิก

1,241,100.00

การพัฒนา
งานวิจัยของ
ประเทศ

กลุ่มมิตรผลเข้าร่วมเป็นสมาชิกสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย โดยได้รบั ประโยชน์ในงานวิจัย
เกี่ยวกับแนวโน้มทางเศรษฐกิจ สังคม และการลงทุน ท�ำให้กลุ่มมิตรผลมีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
รวมทั้งได้น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อเตรียมการในการด�ำเนินธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้อง

1,000,000.00

การพัฒนา
พลังงานทดแทน
และพลังงาน
ทางเลือก

กลุม่ มิตรผลเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ท�ำให้มสี ทิ ธิในการร่วมแสดงความคิดเห็น
ในการผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมหันมาใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกเพิ่มขึ้น ซึ่งการที่
ภาคอุตสาหกรรมเลือกใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น จะช่วยสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กบั ธุรกิจพลังงาน
ของกลุ่มมิตรผลที่มีการท�ำธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลและพลังงานทางเลือก ซึ่งผลการผลักดันดังกล่าว
ยังสอดรับกับแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของกระทรวงพลังงานอีกด้วย

51,400.00

การพัฒนา
อุตสาหกรรม
อ้อยและน�้ำตาล

กลุ่มมิตรผล
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การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
(United Nations Sustainable Development Goals: UN SDGs)
และการร่วมปฏิบัติตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Global Compact) (102-13)
กลุ่มมิตรผลได้ร่วมสนับสนุนและผลักดันวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกตามที่องค์การสหประชาชาติและชาติสมาชิกกว่า 193 ประเทศ
ร่วมกันก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ด้วยการผสาน SDGs เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการด�ำเนินงานของกลุ่มมิตรผล
ไว้ในทุกมิติ โดยมี 11 เป้าหมาย จากทั้งหมด 17 เป้าหมาย ดังนี้
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“เรามุ่งเน้นสร้างองค์กรให้โปร่งใส และผสานความร่วมมือกับภาคีภาคส่วนต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีความตั้งใจที่
จะพัฒนาชุมชนให้เติบโต มั่นคงอย่างยั่งยืน ผ่านการด�ำเนินงานต่างๆ เช่น ส่งเสริมการท�ำการเกษตรทฤษฎีใหม่ การส่งเสริมด้านการศึกษา
สร้างโอกาสการท�ำงานให้กับคนในชุมชน รวมถึงการจ้างงานคนพิการเพื่อลดความเหลื่อมล�ำ้ ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่
ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเราเป็นผู้ผลิตพลังงานทดแทนจะผสานการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาต่อยอด
การด�ำเนินธุรกิจ เพื่อเตรียมพร้อมต่อการรับมือกับสภาพภูมอิ ากาศที่เปลี่ยนแปลงไป”
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กลุ่มมิตรผล

นอกจากนีก้ ลุม่ มิตรผลมุง่ สร้างความยัง่ ยืนการด�ำเนินธุรกิจด้วยการเป็นหนึง่ ในผูร้ ว่ มก่อตัง้ และเป็นสมาชิกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก
ประเทศไทย (Global Compact Network Thailand: GCNT) โดยมีการด�ำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักสากล 10 ประการ ซึ่งครอบคลุม
4 ประเด็นหลัก ได้แก่ สิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการคอร์รัปชันตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Global Compact: UNGC)
ขอบเขตและหลักการของ UNGC
ใช้หลัก 10 ประการในการด�ำเนินงานขององค์กร

สนับสนุนและเคารพในเรื่องการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ประกาศในระดับสากล

1 ตามขอบเขตอ�ำนาจที่เอื้ออ�ำนวย

สิ่งที่ด�ำเนินการ
• กลยุทธ์ของกลุ่มมิตรผล
• นโยบายความยั่งยืนของกลุ่มมิตรผล
• การบริหารจัดการห่วงโซ่มูลค่า
• นโยบายสิทธิมนุษยชน

2 หมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธรุ กิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน
3 ส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุม่ ของแรงงานและการรับรองสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง
4 ขจัดทุกรูปแบบของการบังคับและการใช้แรงงานภาคบังคับ
5 ยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง
6 ขจัดการเลือกปฏิบัติในเรื่องการจ้างแรงงานและการประกอบอาชีพ
7 สนับสนุนแนวทางการป้องกันการด�ำเนินงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
8 ด�ำเนินการที่จัดการส่งเสริมและยกระดับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

•
•
•
•
•
•

นโยบายการบริหารงานบุคคล
การดูแลพนักงาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
นโยบายสิทธิมนุษยชน
ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก
ไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงานโดยมีการสรรหา
บุคลากรด้วยระบบการคัดเลือกที่มปี ระสิทธิภาพ
และเป็นธรรม

• นโยบายและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
• บัญชีค่าใช้จ่ายด้านสิง่ แวดล้อม

9 ส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
10 ด�ำเนินงานในทางต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการกรรโชกและการให้สนิ บนในทุกรูปแบบ

• การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

กลุ่มมิตรผลและสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย (GCNT)
หารือร่วมกับคณะท�ำงานด้านสิทธิมนุษยชนกับบรรษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอื่นๆ ของสหประชาชาติ
(UN Working Group on Business and Human Rights)
เพื่อเร่งขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจไทยให้เป็นรูปธรรมเทียบเท่ามาตรฐานสากล
กลุ่มมิตรผล
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การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยงองค์กร

โครงสร้าง
การบริหารองค์กร
ของกลุ่มมิตรผล
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การดำ�เนินงาน
ด้านการกำ�กับ
ดูแลกิจการ

กลุ่มมิตรผล

การต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน

การบริหารความเสี่ยง
ของกลุ่มมิตรผล

กลุม่ มิตรผลขับเคลือ่ นธุรกิจตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ อี นั สอดคล้องตามหลักปรัชญาองค์กร เพราะการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ใส่ใจในความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือ
สิ่งส�ำคัญที่สนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและน�ำพาธุรกิจไปสู่การเติบโตได้อย่างยั่งยืน ได้รับการยอมรับจากผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

โครงสร้างการบริหารองค์กรของกลุ่มมิตรผล

กลุ่มมิตรผลมีคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารซึ่งมีหน้าที่อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 11 ท่าน มีหน้าที่ก�ำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบควบคุมภายใน รวมถึงการก�ำกับ
ติดตาม และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้การเติบโตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่มมิตรผลจัดให้มีการประชุมคณะ
กรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง เพื่อรับทราบผลการด�ำเนินงานของกิจการตลอดจนพิจารณาอนุมัติประเด็นส�ำคัญ รวมถึงการจัดให้
มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อรายงานผลการด�ำเนินงานและแผนการด�ำเนินการต่างๆ ให้ผู้ถอื หุ้นรับทราบ

โครงสรางองคกรของกลุมมิตรผล
คณะกรรมการบร�ษัท
(ประธานกรรมการบร�ษัท)
คณะกรรมการพัฒนาองคกร
และกำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการที่ปร�กษา
โครงการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการบร�หาร

สายงานกลยุทธและพัฒนาธุรกิจ

ประธานเจาหนาที่บร�หาร
และกรรมการผูจัดการใหญ

กลุมงานการเง�น

ศูนยนวัตกรรมกลุมมิตรผล

กลุมงานทรัพยากรบุคคล
และบร�หาร

สำนักงานตรวจสอบ

สายงานองคกรสัมพันธ
และบร�หารองคกรเพ�่อความยั่งยืน

สำนักกฎหมาย

ดานองคกรสัมพันธ
ดานบร�หารองคกรเพ�่อความยั่งยืน

สำนักกรรมการผูจัดการใหญ

ดานพัฒนาชุมชนเพ�่อความยั่งยืน

ดานโครงการรวมทุน
และการคาระหวางประเทศ

กลุมธุรกิจ
กลุมงานออย

กลุมธุรกิจ
กลุมงานการผลิต
และการตลาด

ฝายบร�หาร
ความเสี่ยง

กลุมธุรกิจ
พลังงาน

กลุมธุรกิจใหม

กลุมธุรกิจ
ประเทศจ�น

กลุมธุรกิจ
ประเทศออสเตรเลีย
และสปป.ลาว

กลุ่มมิตรผล

ฝายความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
และสิ�งแวดลอม

กลุมธุรกิจ
วัสดุทดแทนไม
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การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

ด้วยความตระหนักถึงความส�ำคัญของบทบาทคณะกรรมการบริษัทในการดูแลกิจการของกลุ่มมิตรผลและการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน
จึงได้จดั ให้มขี อ้ บังคับของกลุม่ มิตรผลในการก�ำหนดให้คณะกรรมการบริษทั มีไม่นอ้ ยกว่า 9 คน โดยในแต่ละปีกรรมการบริษทั ต้องหมุนเวียน
ออกจากต�ำแหน่งเป็นจ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งคณะ (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ) จ�ำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านจะไป
ด�ำรงต�ำแหน่งได้ไม่เกิน 4 บริษทั และมีการเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน
7 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน ซึ่งเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความหลากหลายในด้านทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัตงิ านตามกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจและความส�ำเร็จของบริษัทฯ เช่น ธุรกิจน�้ำตาล เป็นต้น
ทัง้ นีใ้ นปี 2561 คณะกรรมการบริษทั มีการประชุมรวม 7 ครัง้ โดยมีการก�ำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้า ซึง่ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั แต่ละครัง้ เลขานุการบริษทั จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึง่ ระบุวาระการประชุมทัง้ หมดให้คณะกรรมการบริษทั ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
อย่างน้อย 7 วัน ซึ่งจะมีการจดบันทึกการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วนชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการจัดเก็บรักษารายงาน
การประชุ ม ที่ ผ ่ า นการรั บ รองจากคณะกรรมการบริ ษั ท อย่ า งครบถ้ ว นพร้ อ มให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท และผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตรวจสอบได้
โดยในปีท่ผี ่านมาคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้นร้อยละ 93.50
ส�ำหรับคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้บริหารรวมทั้งสิ้น 7 ท่าน ซึ่งเป็นผู้น�ำในแต่ละส่วนงานตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต
การตลาด และการเงิน โดยมีบทบาทหน้าทีใ่ นการน�ำเสนอนโยบายและกลยุทธ์ของบริษทั ฯ ต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณา และมีหน้าที่
รับนโยบายต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการติดตามการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมติของคณะ
กรรมการบริษทั ตลอดจนการท�ำหน้าทีต่ ดั สินใจในการด�ำเนินงานของกลุม่ มิตรผล รวมถึงวิเคราะห์ กลัน่ กรอง และน�ำเสนอเรือ่ งส�ำคัญต่างๆ
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรและก�ำหนดแนวทางการพัฒนาขีดความ
สามารถขององค์กร

การดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการ

กลุ่มมิตรผลให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนางานด้านบรรษัทภิบาลอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง คณะกรรมการ
บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ให้มีความเหมาะสม รวมถึงส่งเสริมให้ท�ำการสื่อสารและสร้างการรับรู้ทั่วทั้งองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งในการหลอมรวมให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่าในกลุ่มธุรกิจของมิตรผล
ที่ดำ� เนินธุรกิจอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกได้มคี วามเข้าใจและยึดถือปฏิบัติในหลักการเดียวกัน

นโยบายและแนวปฏิบัติ

กลุ่มมิตรผลได้มีการก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่สนับสนุนการด�ำเนินงานด้านบรรษัทภิบาล เพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงาน
กลุ่มมิตรผลได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการด�ำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและมีมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งยังมีการทบทวนอย่าง
สม�่ำเสมอ เพื่อให้นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องมีความเป็นปัจจุบันและมีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการด�ำเนินงาน โดยมี
นโยบายและแนวปฏิบัติที่ส�ำคัญ ได้แก่ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน แนวปฏิบัติการรับหรือ
การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อ่นื ใด แนวปฏิบัติในการร้องเรียน จรรยาบรรณมิตรผล และในปี 2561 ได้มีการ
ก�ำหนดนโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering (AML) /
Combating the Financing of Terrorism (CFT) Policy) ขึ้น โดยมุ่งมั่นป้องกันมิให้องค์กรตกเป็นเครื่องมือหรือตัวกลางในการฟอกเงินและ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงมีการก�ำหนด “จรรยาบรรณคู่ค้ามิตรผล” ขึ้น เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้แก่คู่ค้าของ
กลุ่มมิตรผลอีกด้วย
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กลุ่มมิตรผล

จรรยาบรรณมิตรผล (102-16)

วัฒนธรรมองค์กรหล่อหลอมให้บคุ ลากรมิตรผลเป็นผู้มคี วามประพฤติปฏิบัติที่ดี มีจริยธรรม เคารพในกฎหมาย และระเบียบต่างๆ รวมถึง
มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะบุคลากรมิตรผลมีความส�ำคัญอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน องค์กรจึงได้มีการ
รวบรวมความประพฤติปฏิบตั ทิ ดี่ ไี ว้เป็น “จรรยาบรรณมิตรผล” ซึง่ บุคลากรมิตรผลทุกคนจะได้รบั ทราบและท�ำความเข้าใจ โดยจรรยาบรรณ
มิตรผลนั้นจะประกอบไปด้วยข้อก�ำหนด หลักปฏิบัติ และแนวทางที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มมิตรผลทุกคนน�ำไปเป็นหลักยึด
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม เช่น การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรับและการให้ของขวัญ
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ชุ ม ชนและสั ง คม เป็ น ต้ น โดยจรรยาบรรณมิ ต รผลจะถู ก ทบทวนอยู ่ เ สมอ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมในการด�ำเนินธุรกิจและสังคม
โดยในปี 2561 ได้มกี ารก�ำหนด “จรรยาบรรณคูค่ า้ มิตรผล” ขึน้ เพือ่ เป็นแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี ห้แก่คคู่ า้ ของกลุม่ มิตรผลเพือ่ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับ
นโยบายและวัฒนธรรมขององค์กร เพราะ “คู่ค้า” ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สำ� คัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร เราจึงมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของความเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม และผลักดันให้เกิดการก�ำกับดูแลดังกล่าวขึ้น
การสื่อสารและการสร้างการรับรู้ในเรื่องจรรยาบรรณนั้น ได้มีการจัดกิจกรรมในหลายรูปแบบและสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น วารสาร
มิตรสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้งภายในพื้นที่ของกลุ่มมิตรผล การประชาสัมพันธ์ผ่านอีเมล อินทราเน็ต การฝึกอบรม เป็นต้น ทั้งนี้
กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน รวมถึงคูค่ า้ กลุม่ มิตรผล มีการลงนามรับทราบและถือปฏิบตั จิ รรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้อง โดยกรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานกลุ่มมิตรผลจะต้องมีการทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อย�้ำเตือนและสร้างความตระหนักในการรับรู้ และในปี 2561 ยังได้จัดให้
มีการอบรมหลักสูตรเรื่อง “วัฒนธรรมและจรรยาบรรณในการท�ำงาน” แก่ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้ากลุ่มมิตรผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สือ่ สารและสร้างการรับรูเ้ รือ่ ง 1) จรรยาบรรณ นโยบาย แนวปฏิบตั ติ า่ งๆ และช่องทางการร้องเรียน 2) ความส�ำคัญ หลักการ และการควบคุม
ป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน และ 3) แนวปฏิบัติเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งรับฟังความเห็นจากผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้า
กลุ่มมิตรผลผ่านกิจกรรม Black Box โดยจัดอบรมทั้งสิ้น 30 ครั้ง ครอบคลุมทุกพื้นที่ของกลุ่มมิตรผลโดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลักสูตรวัฒนธรรมและจรรยาบรรณในการท�ำงานของกลุ่มมิตรผล ประจ�ำปี 2561

กลุ่มมิตรผล
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จำ�นวนของผู้ที่ ได้รับการสื่อสารและอบรมจรรยาบรรณ นโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การกำ�กับดูแลกิจการของกลุ่มมิตรผล ปี 2561(205-2)
จำ�นวนผู้รับทราบ

คน

ร้อยละ

คณะกรรมการบริษัท

11

100

ระดับผู้บริหารระดับสูง

19

100

ระดับผู้บริหารระดับกลาง

237

100

ระดับหัวหน้างาน

724

100

ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับปฏิบัติงาน
รวม

2,712
2,304
6,007

100
100
100

กทม.

795

100

ต่างจังหวัด

5,216

100

774

84

พนักงาน* แยกตามระดับ

พนักงาน* แยกตามภูมิภาค

คู่ค้า**
รวม

หมายเหตุ: *พนักงาน หมายถึง พนักงานประจ�ำรายเดือน ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
**คู่ค้า หมายถึง คู่ค้าปัจจุบันที่มีมูลค่าการสั่งซื้อ 1 ล้านบาทขึ้นไป ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

จำ�นวนผู้เข้ารับการอบรม

คน

ร้อยละ

84

31

พนักงาน

1,195

35

รวม

1,279

35

83

11

1,196

41

305

33

พนักงาน* แยกตามระดับ
คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

พนักงาน* แยกตามภูมิภาค
กทม.
ต่างจังหวัด

คู่ค้า**
รวม

หมายเหตุ: *พนักงาน หมายถึง พนักงานประจ�ำรายเดือนระดับเจ้าหน้าที่ขึ้นไป ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
**คู่ค้า หมายถึง คู่ค้าปัจจุบัน ประเภทก่อสร้างจ้างเหมาและแรงงาน ที่มีมูลค่าการสั่งซื้อ 1 ล้านบาทขึ้นไป
		 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (102-12)

คุณกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผู้จดั การใหญ่
เข้าร่วมในพิธีรับมอบประกาศนียบัตรการรับรองเข้าร่วมเป็นสมาชิก
แนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
จากคุณประสัณห์ เชื้อพาณิชย์ คณะกรรมการแนวร่วมปฎิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

คุณกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผู้จดั การใหญ่
พร้อมด้วยคุณคมกริช นาคะลักษณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
สายงานองค์กรสัมพันธ์และบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน
รับมอบประกาศนียบัตรการรับรองเข้าร่วม
เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นอีกหนึ่งความส� ำคัญที่
สนับสนุนการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี แต่ไม่เพียงเท่านัน้ กลุม่ มิตรผล
มุง่ มัน่ ทีจ่ ะสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ
เพราะปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชันนั้นเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบ
ทัง้ ในระดับองค์กรและระดับประเทศ เพือ่ แสดงจุดยืนในการปฏิเสธ
การทุจริตคอร์รัปชัน เราจึงเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการ
คอร์รปั ชันอย่างต่อเนือ่ งทุกปี ซึง่ จัดขึน้ โดยองค์กรต่อต้านคอร์รปั ชัน
(ประเทศไทย) เพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความมุ่งมั่นในการด�ำเนิน
ธุรกิจตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และในปี 2561 บริษัท
น�ำ้ ตาลมิตรผล จ�ำกัด ได้รบั การรับรองเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s

Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption; CAC)
โดยมี คุณกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งรองประธาน
กรรมการบริษทั กลุ่มมิตรผล) พร้อมด้วยคุณคมกริช นาคะลักษณ์
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานองค์กรสัมพันธ์และบริหารองค์กร
เพื่ อ ความยั่ ง ยื น เข้ า ร่ ว มในพิ ธีรั บ มอบประกาศนี ย บั ต รจาก
คุณประสัณห์ เชื้อพาณิชย์ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นการตอกย�้ำถึง
ความมุง่ มัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้

กิจกรรมวันต่อต้านการคอร์รปั ชัน (ประเทศไทย)

กิจกรรมวันต่อต้านการคอร์รปั ชัน (สากล)

กลุ่มมิตรผล
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กระบวนการรับข้อร้องเรียน

เพื่อสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ กลุ่มมิตรผลได้ก�ำหนดให้มีแนวปฏิบัติเรื่องการร้องเรียน ซึ่งได้ระบุถึงกระบวนการ
ร้องเรียนไว้อย่างชัดเจนเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกกลุ่มมิตรผลสามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระท� ำที่
ไม่โปร่งใสหรือสงสัยว่าไม่โปร่งใส หรือการกระท�ำต่างๆ ทีไ่ ม่เหมาะสม ขัดแย้งกับจรรยาบรรณมิตรผล ผ่านช่องทางการร้องเรียนทีก่ ำ� หนด และ
สือ่ สารให้บคุ ลากรทัง้ ภายในและภายนอกกลุ่มมิตรผลรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการและช่องทาง
การร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ สะดวก และสามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น ในปี 2561 ได้จัดให้มีกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้าง
การรั บ รู ้ แ ละส่ ง เสริ ม เรื่ อ งกระบวนการร้ อ งเรี ย นเพื่ อ ให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง บุ ค ลากรทั้ ง ภายในและภายนอกได้ อ ย่ า งหลากหลายและ
มีประสิทธิภาพ ผ่านการประชาสัมพันธ์ด้วยป้าย Internal PR, Computer Screen อีกทั้งยังมีการจัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์วิธีการส่งเรื่อง
ร้องเรียนผ่านช่องทางที่ก�ำหนดในรูปแบบ Clip VDO เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความเข้าใจในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนดำ�เนินการเมื่อพบการร้องเรียน (102-11)

ชองทางการรองเร�ยน
ลายลักษณอักษรหร�อวาจา :

เว็บไซตภายใน Mymitrphol
เว็บไซตภายนอก
www.mitrphol.com/whistleblowing

จดหมายอิเล็กทรอนิกส
(E-mail)
cg@mitrphol.com

ถึง หนวยงานธรรมาภิบาล

@

@

จดหมายไปรษณีย
หร�อชองทางอื่นใดที่เหมาะสม
และสะดวกตอผูรองเร�ยน

* ผูรองเรียนจะระบุชื่อและชองทางการติดตอ
ในการแจงเรื่องรองเรียน หรือไมก็ได

ผูรับเร�่องรองเร�ยน
ประเด็นเร�่องรองเร�ยน
หร�อขอเสนอแนะ
1. การทุจริต คอรรัปชัน
2. ไมปฏิบัติตามกฎหมาย
3. จรรยาบรรณมิตรผล
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• กรรมการบร�ษัท / ผูบร�หาร /
ผูบังคับบัญชาที่ทานไวใจ
• หนวยงานธรรมาภิบาล /
กลุมงานทรัพยากรบุคคล
และบร�หาร / สำนักงานตรวจสอบ
* ผูรับเรื่องรองเรียนแจงไปยัง
หนวยงานธรรมาภิบาล

ขั้นตอนดำเนินการ

1

ผูรองเรียน ดำเนินการรองเรียน ใหขอมูล หรือแจงเบาะแสมาตามชองทางที่กำหนด

2

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

15 วัน

3.2

คณะสอบสวน รายงานผลสอบสวนกลับไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อพิจารณาผลสอบสวน

4.1

สำนักงานตรวจสอบ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการตรวจสอบ สำนักงานตรวจสอบ
จะสงเรื่องใหหนวยงานธรรมาภิบาลเพื่อแจงผลการตรวจสอบตอผูรองเรียน

4.2

กลุมงานทรัพยากรบุคคลและบริหาร พิจารณาบทลงโทษ หากตรวจสอบและพบวา
การรองเรียนมีความผิดจริง คณะกรรมการตรวจสอบจะสงเรื่องใหกลุมงานทรัพยากรบุคคล
และบริหาร เพื่อพิจารณากำหนดบทลงโทษ และนำเสนอตอผูมีอำนาจ

5

** กรณี ผูรองเรียนมีการเปดเผยชื่อใหดำเนินการตอบรับและแจงผลการพิจารณา

3.1

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

หนวยงานธรรมาภิบาล แจงผลการตรวจสอบตอผูรองเรียน

กลุ่มมิตรผล
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จ�ำนวนข้อร้องเรียน Breaches / Corruption ของกลุ่มมิตรผล (205-3)
จ�ำนวนข้อร้องเรียน (ครั้ง)

2558*

2559*

2560*

2561*

จ�ำนวนข้อร้องเรียนทั้งหมดที่มีมูล

11

8

9

9

จ�ำนวนครั้งของการผิดจรรยาบรรณมิตรผล
ด้านการติดสินบนและคอร์รปั ชัน

0

0

0

0

จ�ำนวนครั้งของการผิดจรรยาบรรณมิตรผลอื่นๆ*

11

8

9

9

2558*

2559*

2560*

2561*

ตรวจสอบเสร็จสิ้น

11

8

9

9

ระหว่างการด�ำเนินงาน

-

-

-

2

สถานะการตรวจสอบ

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

การสื่อสารช่องทางการร้องเรียน

ป้ายประชาสัมพันธ์แบบตั้งโต๊ะ ณ จุดประชาสัมพันธ์ / ป้ายประชาสัมพันธ์ติดภายในส�ำนักงาน

ป้ายประชาสัมพันธ์แบบตั้งโต๊ะภายในห้องประชุม

48
รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2561

กลุ่มมิตรผล

ป้ายประชาสัมพันธ์ติดภายนอกส�ำนักงาน

แผนการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการ

การด�ำเนินการสื่อสารและสร้างการรับรู้ เพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยการด�ำเนินการผ่านกระบวนการต่างๆ
นอกเหนือจากกิจกรรมที่ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มมิตรผลมีแผนงานหลักในการด�ำเนินการด้านการก�ำกับดูแลกิจการ ดังนี้
1. ปรับปรุงกระบวนการประชาสัมพันธ์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่ค้ามีการลงนามรับทราบและถือปฏิบัติจรรยาบรรณฯ
ประจ�ำปี เพื่อให้มคี วามเข้าใจและเข้าถึงได้โดยง่าย
2. การจัดอบรมหลักสูตร เรือ่ ง “วัฒนธรรมและจรรยาบรรณในการท�ำงานของกลุม่ มิตรผล” โดยมีเป้าหมายในปี 2562 จะเพิม่ จ�ำนวนผูเ้ ข้าร่วม
การอบรมจากปี 2561 เป็นร้อยละ 15
3. ปรับปรุงกระบวนการรับข้อร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยน�ำข้อเสนอแนะและผลที่เกิดขึ้นในปี 2561
มาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข
4. จัดท�ำสื่อออนไลน์เรื่องการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับพนักงาน และบรรจุไว้ในสื่อการเรียนรู้ของกลุ่มมิตรผล
กลุ ่ ม มิ ต รผลได้ จั ด ให้ มี ห น่ ว ยงานที่ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งการด� ำ เนิ น งานด้ า นบรรษั ท ภิ บ าลโดยตรง เพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่ รั บ นโยบายต่ า งๆ
จากคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง เพื่อน�ำมาสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร มีการสื่อสาร สร้างการรับรู้และความเข้าใจเดียวกัน
รวมถึงสร้างความตระหนักอย่างรอบด้าน เพือ่ ส่งเสริมวัฒนธรรมในการก�ำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสีย่ ง และการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ (Governance, Risk Management and Compliance; GRC) รวมถึงสนับสนุนการด�ำเนินการดังกล่าวตลอดทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ
อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มมิตรผล (102-30)(102-31)

กลุ่มมิตรผลได้ให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและ
ความมั่นคงเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มมิตรผลและสอดคล้องตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
Governance) ซึ่งกลุ่มมิตรผลได้ก�ำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงที่เป็นไปอย่างสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน และแผนงาน
โครงการ รวมทั้งกฎหมายและกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของกลุ่มมิตรผล พร้อมทั้งจัดให้มีการทบทวนนโยบาย
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นทุกปี
ในการบริหารความเสี่ยงนั้น กลุ่มมิตรผลได้ใช้ COSO Enterprise Risk Management – Integrated Framework ซึ่งเป็นกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงสากลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ซึ่งกลุ่มมิตรผลมีการจัดท� ำและทบทวน Risk Profile
เพื่อประเมินความเสี่ยงของธุรกิจทุกปี เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบนั และสอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจ
กลุ่มมิตรผลก�ำหนดให้มคี ณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Committee) โดยมอบหมายหน้าทีส่ ำ� คัญ เช่น ก�ำหนดนโยบาย
แนวทางและวิธปี ฏิบตั ิ การก�ำกับดูแล รวมถึงทบทวนแนวปฏิบตั เิ พือ่ น�ำมาปรับปรุงการบริหารความเสีย่ งให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ เพือ่ บริหาร
จัดการความเสี่ยงเหล่านั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
จากนั้นฝ่ายบริหารความเสี่ยงจะท�ำหน้าทีใ่ นการรับนโยบายและข้อความเห็นต่างๆ มาประสานงานเพื่อให้เกิดการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร รวมถึง
รับผิดชอบทบทวน ติดตาม และรายงานการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีความเป็นปัจจุบัน โดยมีผู้จัดการ
บริหารความเสี่ยงเป็นผู้ดูแลหน่วยงานนี้ และขึ้นตรงต่อด้านบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน
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โดยหลักส�ำคัญของการบริหารความเสี่ยงมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. รักษาสมดุลระหว่างระดับความเสี่ยง (Risk) และผลตอบแทน (Return) เพื่อให้มั่นใจถึงการบรรลุตามเป้าหมายจากการด�ำเนินธุรกิจ
ความคาดหวังของผู้มสี ่วนได้เสีย และประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถอื หุ้นภายใต้ความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้
2. กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจต้องสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษทั พิจารณายอมรับได้
3. การบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมส�ำคัญขององค์กรที่จำ� เป็นต้องด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยผู้บริหาร
และพนักงานทุกคน โดยมีกระบวนการต่อเนื่องในการสร้างความเข้าใจ ส่งเสริม และสร้างความตระหนักให้การบริหารความเสี่ยง
เป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินงานขององค์กร ผ่านการจัดกิจกรรมเหมาะสม และเปิดโอกาสให้บคุ ลากรสามารถรายงานความเสี่ยงที่พบ
ไปยังผู้บริหารหรือช่องทางที่ก�ำหนดให้ เช่น การจัดท�ำคู่มือบริหารความเสี่ยงองค์กร การประเมินความเสี่ยงองค์กรเป็นประจ�ำทุกปี
การอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงแก่พนักงาน และการก�ำหนดกระบวนการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น
4. ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของกลุ่มมิตรผลจะต้องได้รับการจัดการอย่างทันเวลาและต่อเนื่อง
ดังนี้
4.1 ต้องมีการระบุความเสี่ยงอย่างครอบคลุมและทันเวลา
4.2 ต้องมีการประเมินความเสีย่ งในด้านของโอกาสทีเ่ หตุการณ์นนั้ จะเกิดขึน้ (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) หากความเสีย่ งนัน้ เกิดขึน้
4.3 ต้องมีการจัดการความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีค่ ณะกรรมการบริษทั และฝ่ายจัดการยอมรับได้ ทัง้ นีต้ อ้ งมีการพิจารณาความเหมาะสม
ของต้นทุนและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นควบคู่กันไปด้วย
4.4 ต้องมีการติดตามและรายงานความเสีย่ งอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้สามารถบริหารความเสีย่ งของกลุม่ มิตรผลได้เหมาะสมและทันเวลา
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ความเสี่ยง
จากการดำเนินงาน

กลุ่มมิตรผล

ความเสี่ยง
ทางการเง�น

ความเสี่ยง
ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวของ

โดยในปี 2561 นั้น กลุ่มมิตรผลมีปัจจัยความเสี่ยงที่ส�ำคัญโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ความเสี่ยงขององค์กร (Corporate Risks)
		 1.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
• ความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพอากาศและสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ
		 ความผันผวนของสภาพอากาศและสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง น�ำ้ ท่วม เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการจัดหา
อ้ อ ยทั้ ง ในด้ า นปริ ม าณและคุ ณ ภาพ ซึ่ ง เป็ น วั ต ถุ ดิ บ ที่ ส� ำ คั ญ ของกลุ ่ ม มิ ต รผลและยั ง เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส� ำ คั ญ ของการบริ ห ารน�้ ำ ใช้
ในกระบวนการผลิต อันอาจส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บและขนส่งสินค้าอีกด้วย
		 กลุ่มมิตรผลมีการประเมินแนวโน้มปัจจัยความเสี่ยงเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้การก�ำหนดแนวทางบริหารจัดการเป็นไปอย่างเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป โดยมุ่งเน้นการแก้ไขและป้องกันทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ส่งผลให้ในปีนปี้ ริมาณและคุณภาพ
ของอ้อยที่เข้าหีบมีความผันผวนไปจากคาดการณ์อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งแนวทางการแก้ไขและป้องกันที่สนับสนุนเกษตรกร
ชาวไร่อ้อยที่ส�ำคัญ ได้แก่
		 1) การส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรูแ้ ละความเข้าใจในเรือ่ งการบริหารจัดการน�ำ้ ในไร่ออ้ ย เพือ่ ให้เกษตรกรสามารถช่วยเหลือตนเองได้
		 2) ร่วมมือกับทั้งหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และเกษตรกรในการสนับสนุนเรื่องการจัดหาแหล่งน�้ำ ระบบชลประทานขนาดเล็ก
และใหญ่ เพือ่ ให้เกษตรกรชาวไร่ออ้ ยมีนำ�้ ใช้สำ� หรับท�ำการเกษตร รวมถึงเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
		 3) น�ำแนวคิดการปลูกอ้อย และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยสนับสนุนการจัดการไร่ออ้ ย กระบวนการปลูกอ้อย กระบวนการเก็บเกีย่ ว
และการขนส่งให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย โดยใช้เครื่องจักรทางการเกษตรเรียกว่า “โครงการมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม (Mitr Phol
ModernFarm)” เพื่อให้ได้ผลผลิตและคุณภาพอ้อยที่ดี อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในไร่อ้อย
		 4) สรรหาพันธุอ์ อ้ ยทีเ่ หมาะสมกับสภาพภูมปิ ระเทศและภูมอิ ากาศในแต่ละพืน้ ที่ โดยมีสถาบันวิจยั ของกลุม่ มิตรผลทีม่ งุ่ พัฒนาปรับปรุง
พันธุ์อ้อยและปัจจัยการผลิตที่ช่วยส่งเสริมการปลูกอ้อย เพื่อให้ได้ผลผลิตต่อไร่ที่เพิ่มขึ้นและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับ
เกษตรกรชาวไร่อ้อย
		 5) มีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมีความตระหนักและเตรียมพร้อมในการรับมือกับภัยแล้งตลอดทัง้ ฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกีย่ ว
ที่เหมาะสมในปีน้นั ๆ
		 นอกจากนี้กลุ่มมิตรผลมีการท�ำสัญญาซื้อขายอ้อยจากเกษตรกรชาวไร่อ้อยภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming)
เพือ่ ลดความเสีย่ งเรือ่ งความผันผวนของปริมาณอ้อยเข้าหีบ โดยได้มกี ารสือ่ สารและท�ำความเข้าใจกับเกษตรกรตัง้ แต่เริม่ ปลูกจนกระทัง่
มีการเก็บเกี่ยวผลผลิต
		 ส�ำหรับธุรกิจต่อเนื่องอื่นนั้นได้มีการวางแผนรับมือเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของปริมาณอ้อย ซึ่งเป็นต้นน�ำ้ ของวัตถุดิบ
ด้วยการจัดท�ำสัญญาในการซือ้ ขายวัตถุดบิ จากภายนอกเพิม่ เติม เพือ่ ให้เกิดความมัน่ คงทางวัตถุดบิ รวมถึงมีการประเมินความต้องการ
น�้ำใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อน�ำมาวางแผนบริหารจัดการน�้ำใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกักเก็บน�้ำใช้ในบริเวณโรงงาน
อย่างเพียงพอทุกปี อย่างไรก็ตามกลุ่มมิตรผลยังมีการวางแผนส�ำรองในกรณีสุดวิสัยที่ภัยแล้งรุนแรงกว่าที่คาดการณ์ไว้อีกด้วย
เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
• ความเสี่ยงจากการลงทุนและการด�ำเนินงานในต่างประเทศ
		 กลุ่มมิตรผลมีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี เช่น การลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และเครือรัฐออสเตรเลีย และในปี 2561 ได้มกี ารเข้าไปลงทุนในประเทศอินโดนีเซียเพือ่ ผลิตน�้ำตาลทรายขาว
เป็นการต่อยอดทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลก ซึ่งนอกเหนือจากการพิจารณาในเรื่องของโอกาสในการ
ลงทุนและผลตอบแทน กลุม่ มิตรผลยังมีการพิจารณาปัจจัยความเสีย่ งในแง่มมุ ต่างๆ เช่น นโยบายสนับสนุนการค้าการลงทุน กฎหมาย
กฎ ระเบียบ ระบบภาษี ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น ซึ่งกลุ่มมิตรผลได้มีการศึกษาและวิเคราะห์อย่างรอบคอบ
โดยมุง่ เน้นในธุรกิจทีม่ คี วามช�ำนาญ มีการส่งผูบ้ ริหารจากประเทศไทยทีม่ อี งค์ความรู้ ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญในเรือ่ งต่างๆ
เข้าไปด�ำเนินงานในประเทศอินโดนีเซีย และจัดให้มีการประชุมในระดับผู้บริหาร เพือ่ ติดตามการด�ำเนินงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
ซึง่ นอกจากทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น การลงทุนในต่างประเทศยังเป็นการบริหารความเสีย่ งด้วยการกระจายสัดส่วนแหล่งทีม่ าของรายได้
เพื่อลดความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลกอีกด้วย
กลุ่มมิตรผล
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		 1.2 ความเสี่ยงจากการด�ำเนินงาน
• ความเสี่ยงด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า
		 ความปลอดภัยของสินค้าถือเป็นเรือ่ งทีส่ �ำคัญ คุณภาพของสินค้าต้องเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล สะอาด ไม่มสี งิ่ ปลอมปนทีท่ �ำให้
เกิดอันตรายกับลูกค้าและผู้บริโภค รวมถึงสามารถตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า หากสินค้าที่ออกสู่ตลาดไม่ได้คุณภาพ
อาจส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของผู้บริโภค รวมถึงก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจ การร้องเรียนจากลูกค้า การเรียกคืนสินค้าหรือ
ฟ้องร้องด�ำเนินคดี หรือน�ำไปสู่การถูกต่อต้านในกลุ่มผู้บริโภค เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบและบั่นทอนความน่าเชื่อถือ ชื่อเสียง
ภาพลักษณ์ และยังอาจน�ำไปสู่การสูญเสียรายได้และส่วนแบ่งทางการตลาดได้
		 ในปี 2561 กลุ่มมิตรผลประกาศนโยบายการใช้สารเคมีทางการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชาวไร่ลดการใช้สารเคมี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเคมีในกลุ่มที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น สารก�ำจัดวัชพืชพาราควอตไดคลอไรด์ เป็นต้น และมีการสื่อสาร
ไปยังคู่ค้าทุกรายให้ทราบว่ากลุ่มมิตรผลไม่มีการใช้อ้อยที่ผ่านการตัดต่อพันธุกรรม นอกจากนี้ในธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ยังมีการพัฒนา
คุณภาพสินค้าที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานจ�ำกัดปริมาณของสารฟอร์มาลดีไฮด์ที่ระเหยออกมาจากไม้ ซึ่งแสดงออกถึงความมุ่งมั่น
ในการค�ำนึงถึงผูบ้ ริโภคเป็นส�ำคัญ มีหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบดูแลด้านคุณภาพ ท�ำการวิเคราะห์และวางแผนเรือ่ งการพัฒนาด้านคุณภาพ
ในทุกธุรกิจ โดยกลุ่มมิตรผลได้รบั การรับรองมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น มาตรฐานการผลิตอ้อยและน�้ำตาลอย่างยัง่ ยืน หรือ บองซูโคร
(Bonsucro Production Standard), การรับรองระบบการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (Forest Stewardship CouncilTM หรือ FSCTM FM),
การรับรองระบบห่วงโซ่อุปทานของผลิตไม้ (Forest Stewardship CouncilTM Chain of Custody หรือ FSCTM CoC), TISI, ISO, GMP,
HACCP, FSSC และ HALAL เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตรวมถึง
เครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และ
ตราสินค้าให้กบั ผู้บริโภคและลูกค้า รวมถึงช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันระดับสากล
• ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
		 กลุ่มมิตรผลมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพราะนอกเหนือไปจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อก�ำหนด และพันธสัญญาทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว ทีส่ ำ� คัญเป็นอย่างยิง่ คือการก่อเกิดมลภาวะต่างๆ อาจส่งผลต่อพนักงาน ชุมชน
และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การปลูกอ้อย การน�ำอ้อยเข้าหีบกระบวนการผลิต ตลอดจนการจัดเก็บและขนส่ง
		 กลุ่มมิตรผลจึงมีการก�ำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และการตรวจสอบระบบต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นประจ�ำ
ทั้งจากหน่วยงานภายในกลุ่มมิตรผล รวมถึงหน่วยงานของรัฐทั้งจากส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอิสระภายนอก มีการ
ให้ความรูแ้ ละท�ำความเข้าใจกับชาวไร่ในการใช้นำ�้ อย่างมีประสิทธิภาพ รณรงค์ลดการเผาอ้อย มีการด�ำเนินการเพือ่ ยกระดับมาตรฐาน
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการจัดท�ำมาตรฐาน ISO 14001 มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรและติดตั้งระบบบริหาร
จัดการหรือเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปัญหาเรื่องการฟุ้งกระจายของฝุ่นชานอ้อย ด้วยการปลูกต้นสนและติดตั้ง
ตาข่ายเพื่อเป็นแนวกันลม การฉีดพ่นละอองน�้ ำ เป็นต้น อีกทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ซึ่งประกอบด้วยตัวแทน
จากภาคส่วนโรงงาน หน่วยงานภาครัฐและชุนชน เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ และน�ำมาพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหาร
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงกลุ่มมิตรผลยังมีการด�ำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ผ่านการท�ำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องและเกิดความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างโรงงาน ภาครัฐ และชุมชน รวมถึงรับฟังทุกความคิดเห็นของชุมชนเพื่อน�ำมา
พิจารณาพัฒนาปรับปรุงอีกด้วย
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		 1.3 ความเสี่ยงทางการเงิน
• ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์
		 ความผันผวนของราคาน�ำ้ ตาลโลกส่งผลให้ตน้ ทุนและผลประกอบการอาจไม่เป็นไปตามทีค่ าดไว้ นอกจากนีร้ าคาสินค้าโภคภัณฑ์อนื่ ๆ
ยังมีผลต่อการด�ำเนินธุรกิจ เช่น ราคาน�้ำมัน เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อปริมาณการขายเอทานอลรวมถึงต้นทุนการขนส่งทั้งในและ
ต่างประเทศอีกด้วย
		 กลุม่ มิตรผลมีการติดตามสถานการณ์และวิเคราะห์แนวโน้ม รวมถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ อย่างใกล้ชดิ เกีย่ วกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการประชุมหารือในการประชุมผู้บริหารทุกเดือน เพื่อก� ำกับดูแลและก�ำหนดปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และแผนงาน
รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้อง และมีการจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลในเรื่องการบริหารความเสี่ยงของราคาน�ำ้ ตาลโดยตรงอีกด้วย
		 นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมถึงการบริหารจัดการระบบการจัดเก็บและขนส่งให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มีการน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เข้ามาใช้เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต ประกอบกับกลุ่มมิตรผล
มีนโยบายการป้องกันความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาน�ำ้ ตาลโลกโดยการท�ำสัญญาซือ้ ขายน�ำ้ ตาลล่วงหน้า และมีการใช้นโยบาย
ในการบริหารสัดส่วนการขาย และราคาขายรวมถึงมีการท�ำสัญญาร่วมกับผู้ขนส่งที่ชัดเจน ซึ่งการด�ำเนินการดังกล่าวส่งผลให้
กลุ่มมิตรผลสามารถบริหารจัดการรายได้และต้นทุนไม่ให้ผันผวนตามราคาน�้ำตาลของตลาดโลก รวมถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ
ให้อยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้
• ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
		 ปัจจุบนั อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศมีความผันผวนและเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ซึง่ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการด�ำเนินงาน
ของกลุ่มมิตรผล เนือ่ งจากรายได้หลักของกลุ่มมิตรผลมาจากการส่งออกของธุรกิจน�ำ้ ตาลและธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ รวมถึงการด�ำเนิน
ธุรกิจในต่างประเทศ
		 กลุ่มมิตรผลได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน เพื่อก�ำหนดกรอบนโยบายการบริหารเงินและอัตราแลกเปลี่ยน
และก�ำกับดูแลให้มีการด�ำเนินการอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ ซึ่งมีการประชุมเป็นประจ�ำทุกเดือนเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยงทางการเงินโดยตรง รวมถึงมีการติดตามและวิเคราะห์
ความเคลือ่ นไหวของภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยต่างๆ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่ออัตราแลกเปลีย่ นและอัตราดอกเบีย้ อย่างใกล้ชดิ เพือ่ ให้สามารถ
บริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมภายใต้สถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลง และมีการใช้เครือ่ งมือทางการเงินต่างๆ ทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์
เช่น การท�ำสัญญาซื้อ-ขายเงินสกุลตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) การท�ำสัญญาซื้อ-ขายสิทธิการซื้อ-การขาย
(Option Contract) การบริหารอัตราแลกเปลี่ยนแบบ Natural Hedge ซึ่งเป็นการน�ำเงินรายได้ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศมาช�ำระ
ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศเดียวกัน การกู้ยมื เงินในสกุลเงินของประเทศที่ทำ� การลงทุน เป็นต้น
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• ความเสี่ยงของการเกิดหนี้เสียจากการให้เงินสนับสนุนชาวไร่อ้อย
		 กลุ่มมิตรผลมีนโยบายในการให้เงินสนับสนุนเกษตรกรในการเพาะปลูกอ้อยผ่านการท�ำสัญญาซื้อขายอ้อยจากชาวไร่หรือที่เรียกว่า
“การเกี๊ยวอ้อย” ซึ่งถือเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบในอีกทางหนึ่ง โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่สำ� คัญ เช่น
พันธุอ์ อ้ ย ปุย๋ เครือ่ งจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร การจัดหาแหล่งเงินกูด้ อกเบีย้ ต�ำ่ ในการท�ำระบบชลประทาน และสินเชือ่ เครือ่ งจักรกล
และอุปกรณ์การเกษตร รวมถึงเงินสดหมุนเวียนในฤดูกาลเพาะปลูก เมื่อเกษตรกรชาวไร่อ้อยน�ำอ้อยที่เติบโตได้อายุและคุณภาพ
เหมาะสมจัดส่งให้กบั โรงงาน เกษตรกรชาวไร่ออ้ ยจะได้รบั เงินค่าอ้อยเบือ้ งต้น ซึง่ โรงงานจะหักเงินทีส่ ง่ เสริมล่วงหน้าต่างๆ ตามสัดส่วน
การสนับสนุน ทัง้ นีค้ วามเสีย่ งของระบบการเกีย๊ วอ้อย คือ ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากเกษตรกรชาวไร่ออ้ ยไม่สามารถส่งอ้อยหรือจ่ายช�ำระเงิน
ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมได้ตามระยะเวลาทีก่ �ำหนด เนือ่ งจากสาเหตุต่างๆ เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด การขายพันธุ์อ้อย หรือการทีช่ าวไร่
น�ำอ้อยไปขายให้กบั โรงงานอื่น เป็นต้น
		 ส�ำหรับแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น กลุ่มมิตรผลได้มีการน�ำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อบูรณาการการเก็บรวบรวม
ฐานข้อมูลของชาวไร่ในด้านของความสามารถในการเพาะปลูก การก่อหนี้ ข้อมูลหลักประกัน การจ่ายช�ำระหนี้ การส่งอ้อย และการ
รับเงินค่าอ้อย ทั้งนี้เพื่อใช้ประกอบการระบุตัวตน รวมถึงวิเคราะห์การให้สินเชื่อ มีกระบวนการก�ำหนดวงเงินและจัดชั้นเกษตรกร
ชาวไร่อย่างชัดเจน มีการสนับสนุนเรื่องของการให้ความรู้ ปัจจัยการผลิต เช่น การเช่าซื้ออุปกรณ์และท�ำสัญญายืมพันธุ์อ้อย
การจัดหาปุ๋ย เป็นต้น เพื่อให้ได้ผลผลิตต่อไร่ที่ดี นอกจากนี้มีการน�ำระบบดาวเทียมในการส�ำรวจพื้นที่ (Global Positioning System;
GPS) มาใช้ เพื่อช่วยบริหารข้อมูลพื้นที่ ผลผลิต และการจัดการอ้อยของชาวไร่ รวมถึงช่วยในการวางแผนและบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสินเชื่อเกษตรกรชาวไร่ เพื่อพิจารณาการให้สินเชื่อ การติดตาม และวิเคราะห์หนี้สิน
อย่างใกล้ชดิ เพื่อให้มั่นใจว่าระดับหนี้สินจากเงินสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและบริหารจัดการได้

		 1.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานธุรกิจ อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานและ
ชือ่ เสียง กลุ่มมิตรผลจึงได้มกี ารจัดตัง้ หน่วยงานก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ประสานงาน สนับสนุน และปรับปรุงรายการกฎหมายให้เป็น
ปัจจุบัน รวมถึงท�ำการสื่อสารกฎหมายใหม่ไปยังตัวแทนของแต่ละกลุ่มธุรกิจทราบและน�ำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังมีการติดตาม
รายงานการด�ำเนินการตามกฎหมายโดยภาพรวม ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากกลุ่มมิตรผลมีธรุ กิจทีอ่ ยู่ในหลายอุตสาหกรรม จึงได้กำ� หนดให้มแี นวปฏิบตั ิ
การก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มมิตรผล (Compliance Guideline) ขึ้น และก�ำหนดให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มธุรกิจท�ำหน้าที่
รวบรวมและจัดท�ำรายงานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Compliance Checklist) ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อใช้สอบทาน
การด�ำเนินธุรกิจให้ถกู ต้องเป็นไปตามกฎหมายทีก่ �ำหนดไว้และเพือ่ ป้องกันการกระท�ำทีข่ ดั ต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบโดยไม่เจตนา โดยมีการ
ก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนและเป็นทางการส�ำหรับตัวแทนของแต่ละกลุ่มธุรกิจนั้น

54
รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2561

กลุ่มมิตรผล

2. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks)
		 2.1 ความเสี่ยงจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมน�้ำตาลประเทศไทย
ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลทรายทั้งระบบ เพื่อให้มีความเป็นสากลและสอดคล้องต่อ
พันธกรณีระหว่างประเทศ ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งได้เริ่มด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560
และคาดว่าต้องใช้เวลาในการด�ำเนินการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมทัง้ หมดให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 (ด�ำเนินการโดยกระทรวงอุตสาหกรรม)
ซึง่ ผู้ประกอบการต้องปรับตัวและวางแผนการด�ำเนินธุรกิจทีส่ ามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันไว้ได้ โดยเมือ่ วันที่ 15 มกราคม 2561
ได้มีการประกาศแก้ไขกฎหมาย เพื่อรองรับการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลทั้งระบบ (2561, น.20-21) ซึ่งสาระส�ำคัญ
เรื่องหนึ่ง คือ ยกเลิกการก�ำหนดราคาจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายที่ใช้บริโภคในประเทศและปล่อยให้ราคาน�้ ำตาลในประเทศเป็นไปตาม
กลไกตลาด ส่งผลให้ราคาขายหน้าโรงงานลดลงตามราคาตลาดโลก ซึ่งเป็นไปตามที่ได้มกี ารคาดการณ์ไว้
เนื่องจากกลุ่มมิตรผลได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด และมีการเตรียมวางแผนการด�ำเนินการภายในองค์กร เช่น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ การน�ำเทคโนโลยีและรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
เข้ามาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานตั้งแต่ในไร่อ้อยจนกระทั่งส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า ซึ่งช่วยลดต้นทุนอีกด้วย นอกจากนี้
ยังคงมีการติดตามการด�ำเนินการที่จะเกิดขึ้น เพื่อประเมินความเป็นไปได้ต่างๆ ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความร่วมมือกับบริษัท
ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จ�ำกัด หรือ TSMC และส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย รวมถึงตัวแทนจากสมาคมชาวไร่ โดยมีหน่วยงาน
ภายในที่รับผิดชอบดูแลโดยตรง ซึ่งช่วยสนับสนุนให้กลุ่มมิตรผลสามารถเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้
ทัง้ นีก้ ารลอยตัวของราคาน�ำ้ ตาลในช่วงทีร่ าคาน�ำ้ ตาลตลาดโลกตกต�ำ่ มีแนวโน้มทีอ่ าจจะท�ำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยต้องประสบปัญหาราคา
อ้อยตกต�่ำเช่นกัน ซึ่งจะท�ำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รบั ความเดือดร้อน หรือปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชเศรษฐกิจประเภทอื่นได้ โดยในส่วนของ
ภาครัฐเองได้วางแผนที่จะใช้เงินจากกองทุนอ้อยและน�้ำตาลเป็นกลไกในการช่วยเหลือหากพบว่าเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น ทั้งนี้กลุ่มมิตรผลให้
ความส�ำคัญกับประเด็นการลอยตัวของราคาน�้ำตาลและตระหนักถึงความเสี่ยง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความผันผวนของปริมาณ
อ้อยเข้าหีบได้ จึงมีการประเมินและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ เพื่อการเตรียมความพร้อมในการที่จะรับมือ และมีการสื่อสารระหว่าง
บุคลากรมิตรผลและเกษตรกรชาวไร่อ้อยอย่างต่อเนื่อง

2.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี

		
ปัจจุบนั เทคโนโลยีมอี ทิ ธิพลอย่างมากต่อรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจ วิถชี วี ติ และพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค ส่งผลให้องค์กรต้องมีการปรับตัวอย่าง
รวดเร็วและคล่องตัว สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคได้ ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีความ
ชาญฉลาดในการเลือกสรรนวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและสร้างความเติบโตให้แก่องค์กร
กลุม่ มิตรผลมีการติดตามการเปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างใกล้ชดิ ท�ำความเข้าใจ มีการวิเคราะห์ถงึ ผลกระทบและโอกาสจากเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เพื่อน�ำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้กับองค์กรตลอดทั้งห่วงโซ่ทางธุรกิจ ทั้งในการปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน กระบวนการผลิต
การจัดเก็บและส่งมอบ รวมถึงช่องทางการจัดจ�ำหน่าย รูปแบบการช�ำระเงิน และช่องทางการสื่อสาร นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งหน่วยงาน
ที่ดูแลด้านดิจิตอลขึ้น เพื่อบูรณาการกลยุทธ์ดิจิตอลเข้ากับการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม น�ำไปสู่การด�ำเนินงานรูปแบบใหม่ หรือ
เพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้น มีความสะดวก รวดเร็ว ลดต้นทุน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความปลอดภัยอีกด้วย เช่น การริเริ่มจัดท�ำ
บัตรชาวไร่ (Farmer Card) ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ การเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ การเปิดช่องทาง
การจัดจ�ำหน่ายผ่านระบบ e-commerce การใช้ระบบหุ่นยนต์อตั โนมัติในกระบวนการบรรจุนำ�้ ตาล เป็นต้น รวมถึงเป็นโอกาสในการเข้าถึง
ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ และการสร้างรูปแบบทางธุรกิจแบบใหม่ได้
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พนักงาน
“ใส่ใจดูแลพนักงาน ผสานสร้างความสำ�เร็จให้องค์กร”

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน การพัฒนาพนักงาน
ควบคู่กับการพัฒนา
องค์กร

56
รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2561

กลุ่มมิตรผล

การประเมินผล
การปฏิบัติงาน

การดูแล
พนักงาน

กลุ่มมิตรผลให้ความส�ำคัญกับทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือเป็นปัจจัยส�ำคัญของความส�ำเร็จขององค์กร เพราะเราเชื่อในคุณค่าของคน
จึงส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกคนให้มีความรอบรู้ในงานที่ท�ำ อีกทั้งมุ่งหวังให้บุคลากรทุกคนสามารถน�ำความรู้ ประสบการณ์ และ
ความช�ำนาญงานที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลมาผนึกรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อสร้างพลังที่แข็งแกร่งให้กับองค์กร และร่วมขับเคลื่อน
สู่องค์กรระดับโลก (World Class Organization) ซึ่งหัวใจส�ำคัญที่จะผลักดันองค์กรให้มีขีดความสามารถในระดับโลก (World Class)
คือ พนักงาน โดยเราส่งเสริมให้พนักงานมิตรผลเกิดความผูกพัน รักความเป็นมิตรผล และร่วมกันพัฒนาให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

กลุ่มมิตรผลกับการพัฒนาใน 6 มิติสำ�คัญ เพื่อก้าวไปสู่องค์กรระดับโลก
(World Class Organization)
พัฒนาไปสูการเปน
องคกรสมรรถนะสูง

มีการบร�หารการเติบโต
อยางยั่งยืน

มีการสราง
ความผูกพันที่ดี
กับผูมีสวนไดเสีย

R

LD

มีการพัฒนาไปสู
องคกรแหงนวัตกรรม

CLAS

AT

WO

IO N

มีความยืดหยุนและปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลง

NI
S ORGA

Z

มีการบร�หารกำลังคน
อยางมีประสิทธิภาพ
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ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (102-8)
ณ ปี 2561 กลุ่มมิตรผลมีพนักงานประจ�ำทั้งสิ้น 7,892 คน โดยมีสัดส่วนของพนักงานชายคิดเป็นร้อยละ 76.18 ของพนักงานทั้งหมด และ
พนักงานหญิงคิดเป็นร้อยละ 23.82 ของพนักงานทั้งหมด โดยในปี 2561 นี้มีจ�ำนวนพนักงานเข้าใหม่ทั้งสิ้น 829 คน โดยเป็นเพศชาย
595 คน คิดเป็นร้อยละ 71.77 และเพศหญิง 234 คน คิดเป็นร้อยละ 28.23
จ�ำนวนพนักงานกลุ่มมิตรผล
พนักงานหญิง

7,892 คน
จำ�นวนพนักงาน
ทั้งหมด

6,012 คน

1,880 คน

พนักงานชาย
คิดเป็นร้อยละ 76.18

พนักงานหญิง
คิดเป็นร้อยละ 23.82

พนักงานชาย

23.82

76.18

จ�ำนวนพนักงานเข้าใหม่ของกลุ่มมิตรผล
พนักงานหญิง

829 คน

595 คน

จำ�นวนพนักงานเข้าใหม่
ทั้งหมด

234 คน

พนักงานชาย
คิดเป็นร้อยละ 71.77

พนักงานหญิง
คิดเป็นร้อยละ 28.23

พนักงานชาย

28.23

71.77

ในการจ้างงานนั้น กลุ่มมิตรผลมีนโยบายเปิดรับบุคลากรจากท้องถิ่นเข้าท� ำงาน พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้กับคนในชุมชนได้มีอาชีพ อันนับว่าเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนรอบโรงงานช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และการยอมรับจากชุมชน
โดยจ่ายผลตอบแทนให้สอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนพื้นฐานตามที่กฎหมายก�ำหนด
นอกจากนี้เรายังให้ความส�ำคัญต่อการจ้างงานผู้พิการ ซึ่งเป็นการด�ำเนินงานที่ท�ำให้สังคมรอบข้างเห็นคุณค่าที่แท้จริงของผู้พิการ
เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำและเพิ่มโอกาสทางสังคม อีกทั้งสอดรับกับมาตรการส�ำคัญภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
เรามีการจ้างงานผู้พิการให้ท�ำงานในโรงงานและจ้างผู้พิการผ่านโครงการชุมชนเข้มแข็งด้วยแรงผู้พิการ เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวก
ให้กับผู้พิการได้ท�ำงานในสถานที่ใกล้บ้าน เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล โรงเรียน เป็นต้น โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
คอยช่วยเหลือดูแล เราเชื่อว่าการที่ได้มอบโอกาสให้กับผู้พิการซึ่งจะช่วยเปลี่ยนจากค� ำว่า “ภาระ” ให้เป็น “พลัง” เพื่อให้พวกเขาได้มี
ส่วนช่วยชุมชนให้เข้มแข็ง ถือเป็นสิ่งที่กลุ่มมิตรผลมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่า สร้างอนาคตให้กบั สังคมและประเทศชาติ
อัตราการจ้างงานผู้พิการ

87 คน
มีการจ้างงานผู้พิการทั้งสิ้น

30

คน

54

52 คน

35 คน

ผู้ชาย

ผู้หญิง

คน

มาตรา 33 ทำ�งานในโรงงาน

มาตรา 33 ทำ�งานในชุมชน

• สร้างอาชีพและรายได้
• ได้รับความสะดวก ท�ำงานในพื้นที่ภูมิล�ำเนา
• มีคุณค่าในตนเอง

• สร้างอาชีพและรายได้
• ได้รับความสะดวก ท�ำงานในพื้นที่ภูมิล�ำเนา
• มีคุณค่าในตนเอง
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3

คน

มาตรา 35 สนับสนุนให้เป็นผู้ประกอบการ
• ได้รับโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ
• สร้างอาชีพและรายได้
• มีคุณค่าในตนเอง

การพัฒนาพนักงานควบคู่กับการพัฒนาองค์กร
การน�ำองค์กรมุง่ สูก่ ารเป็น World Class Organization ถือเป็นกลยุทธ์หนึง่ ของกลุม่ มิตรผล และหัวใจส�ำคัญทีจ่ ะผลักดันองค์กรให้มขี ดี ความสามารถ
ในระดับโลก นั่นคือ พนักงาน ดังนั้นกลุ่มมิตรผลจึงน�ำแนวทางการบริหารและพัฒนาพนักงานในองค์กร โดยมุ่งเน้นที่ตัวพนักงานเป็นหลัก
เพือ่ ให้ทกุ คนมีความผูกพันกับองค์กรและพร้อมจะทุม่ เท เพือ่ พัฒนาขีดความสามารถตนเองสูส่ ากลในการผลักดันให้องค์กรก้าวสูค่ วามส�ำเร็จ
ซึ่งการบริหารทรัพยากรบุคคลในแนวทางดังกล่าวถือเป็นความท้าทายที่ส�ำคัญอย่างยิ่งส�ำหรับองค์กรในยุคปัจจุบัน

กลยุทธการบร�หารงานทรัพยากรบุคคล ป 2560/61–2562/63
การยกระดับเพ�่อกาวสูการเปนองคกรระดับสากล

• การบริหารพนักงานมีศักยภาพสูงและผูสืบทอดตำแหนง
• การสงเสริมศักยภาพของพนักงานรุนใหม
• การสรรหาและดึงดูดผูมีศักยภาพภายนอก
• การเตรียมความพรอมดานกำลังพล

• การพัฒนาขีดความสามารถและทักษะของผูนำในอนาคต
• การสงเสริมวัฒนธรรมการแนะนำและสอนงาน
• การปรับโครงสรางองคกรรองรับการขยายธุรกิจ
• การสรางองคกรแหงการเรียนรู
• การนำเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลมาใชงานทรัพยากรบุคคล
• การกำหนดกลยุทธในการบริหารคาตอบแทน

การเสร�มสราง

การเพ��มประสิทธิภาพ

ความผูกพันของพนักงาน

องคกร

การพัฒนา

การเพ��มผลิตภาพ

การยกระดับ

ข�ดความสามารถ
พนักงานสูระดับสากล

พนักงาน

• การยกระดับความผูกพันของพนักงาน
• การพัฒนาคุณภาพชีวิตและบริหารหนี้สินพนักงาน

มาตรฐานและการบร�การ
ในงานทรัพยากรบุคคล

• การพัฒนาองคกรไปสูการเปนองคกรระดับสากล
• การสงเสริมและปลูกฝงวัฒนธรรมมิตรผล

กลุ่มมิตรผลจะให้ความส�ำคัญตั้งแต่กระบวนการสรรหาคัดเลือก การพิจารณาค่าตอบแทน การบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม
ตลอดจนส่งเสริมศักยภาพของพนักงานรุ่นใหม่ และบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง การบริหารและพัฒนาพนักงานของกลุ่มมิตรผลนั้น
ซึง่ จะใช้กลยุทธ์ประกอบด้วย 5 ข้อ การเพิม่ ผลิตภาพพนักงาน การเสริมสร้างความผูกพันของพนักงาน การพัฒนาขีดความสามารถพนักงาน
สูร่ ะดับสากล การเพิม่ ประสิทธิภาพองค์กร และการยกระดับมาตรฐานและการบริการในงานทรัพยากรบุคคล ด้วยกลยุทธ์ดงั กล่าวนีก้ ลุม่ มิตรผล
เชื่อว่าจะช่วยท�ำให้พนักงานมีศักยภาพมากขึ้น จนเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้องค์กรในภาพรวมได้อกี ด้วย

แนวทางการพัฒนาพนักงาน

กลุ่มมิตรผลมุ่งเน้นการพัฒนาตามแนวทาง 70:20:10 จากความเชื่อที่ว่า การพัฒนาบุคลากรผ่านประสบการณ์จริงจากการลงมือท�ำจะช่วย
ให้เกิดการเรียนรู้ของพนักงานอย่างแท้จริง

ร้อยละ 10
ร้อยละ 70

เป็นการพัฒนาผ่านการเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง เช่น
การมอบหมายงาน หรือโครงงาน
การสร้างประสบการณ์ในการท�ำงาน
การหมุนเวียนงาน

10%

70%

20%

เป็นการพัฒนาโดยการฝึกอบรม การสัมมนาต่างๆ
โดยผู้บังคับบัญชาจะเป็นผู้มบี ทบาทส�ำคัญในการ
วางแผน พัฒนา และติดตามผลการพัฒนาของพนักงาน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่าง
ในการเรียนรู้ท่ดี ี

ร้อยละ 20

เป็นการพัฒนาผ่านกระบวนการสอนงาน
หรือระบบ Coaching

กลุ่มมิตรผล
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ซึ่งการพัฒนาพนักงานของกลุ่มมิตรผลนั้น จะพัฒนาตาม Competency Based Development ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ

1. การพัฒนาความสามารถด้านวิชาชีพ
(Functional Competency Development)
เป็นการพัฒนาความสามารถของพนักงาน เพื่อยกระดับความสามารถด้านวิชาชีพในการท� ำงาน ให้สามารถท�ำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้แล้วยังให้ความส�ำคัญโดยมุ่งเน้นตามวิชาชีพ แบ่งการพัฒนาออกเป็น 7 ด้าน เพื่อให้สามารถ
พัฒนาการท�ำงานได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มวิชาชีพอย่างเหมาะสม ดังนี้
การพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพด้านอ้อย (Cane Academy)
การบริหารความสัมพันธ์กบั ชาวไร่และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง เทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินและติดตามงานอ้อย
เครื่องจักรกลการเกษตร ฯลฯ เพื่อพัฒนาให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกและเพิ่มผลผลิต
ของอ้อยได้อย่างดีที่สุด
การพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพด้านชีวะและมันส�ำปะหลัง (Bio / Cassava Academy)
เป็นการพัฒนาความรู้เรื่องพันธุ์มันส�ำปะหลัง โรคของมันส�ำปะหลังและแมลงศัตรูพืช กระบวนการผลิต
แป้งมันส�ำปะหลัง
การพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพด้านการผลิต (Production Academy)
เพื่อการพัฒนาศักยภาพพนักงานด้านการผลิตให้ดียิ่งขึ้น กลุ่มมิตรผลได้ท�ำความร่วมมือกับเครือข่าย
การศึกษาทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เช่น
• การร่วมมือกับ Queensland University of Technology และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ในการด�ำเนินโครงการ High Level Design – Sugar Milling Technology เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีน�้ำตาล (Sugar Technology) และเคมีน�้ำตาล (Sugar Chemistry)
• จัดตั้งศูนย์พฒ
ั นาทางเทคนิค (Technical Training Center หรือ TTC) ทุกโรงงาน เพื่อพัฒนาเทคนิคในการ
ท�ำงานให้กบั พนักงานในโรงงาน และเพิม่ ความเชีย่ วชาญด้วยการลงมือปฏิบตั จิ ริง เช่น เทคนิคการซ่อมวาล์ว
เทคนิคการซ่อมมอเตอร์ประเภทต่างๆ เทคนิคการซ่อมวงจรไฟฟ้า เป็นต้น พร้อมทั้งมีการประเมินทักษะ
พนักงานเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาพนักงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิผลอีกด้วย
การพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพด้านพลังงาน (Energy Academy)
เพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานด้านพลังงานให้มีความเชี่ยวชาญในการท� ำงานมากยิ่งขึ้น เช่น
การจัดการเชื้อเพลิง คุณภาพน�้ำ ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า
การพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพด้านการตลาด (Marketing Academy)
เพือ่ พัฒนาความสามารถให้กบั พนักงานด้านการตลาดให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ เช่น หลักสูตรเบือ้ งหลัง
ความส�ำเร็จของการสร้างแบรนด์
การพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพด้านการเงิน การบัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Financial / IT Academy)
เพื่อพัฒนาความสามารถให้กับพนักงานในเรื่องการเงิน การบัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถ
พัฒนางานขององค์กรได้ดยี ิ่งขึ้นและเป็นปัจจุบัน เช่น หลักสูตรการบริหารงาน งานต้นทุน การบริหารภาษี
การวิเคราะห์ทางการเงิน
การพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพการท�ำงาน
(Safety & Productivity Academy)
เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถและความเชี่ ย วชาญทางวิ ช าชี พ ให้ กั บ พนั ก งานด้ า นความปลอดภั ย และ
ประสิทธิภาพการท�ำงาน เพื่อน�ำมาปรับใช้ในกระบวนการท�ำงานให้มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
ในการผลิตมากยิ่งขึ้น เช่น ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

60
รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2561

กลุ่มมิตรผล

หลักสูตร
Basic
Development
Program
(BDP)

Supervisor
Development
Program
(SDP)

Management
Development
Program
(MDP)

Executive
Development
Program
(EDP)

2. การพัฒนาความสามารถด้านการพัฒนาภาวะผูน้ ำ�และการบริหารจัดการ
(Leadership and Managerial Competency Development)
เป็นการพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถของพนักงานในด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ� การบริหารจัดการงาน และสร้างความผูกพัน
ในองค์กร เพือ่ ให้พนักงานมีศกั ยภาพการท�ำงานในองค์กรอย่างดีทสี่ ดุ มีความสุขในการท�ำงาน การด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวัน และมีความพร้อม
ส�ำหรับความก้าวหน้าตามสายอาชีพ ทางกลุ่มมิตรผลได้ให้ความส�ำคัญในการพัฒนาความสามารถด้านการพัฒนาภาวะผู้น�ำที่เป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรเป็นอย่างมาก และให้ความส�ำคัญกับพนักงานทุกระดับ โดยมีหลักสูตรการพัฒนาที่ส�ำคัญดังนี้

Signature Development Program

หลักสูตรเฉพาะของกลุ่มมิตรผลที่เน้นการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย หรือที่เรียกว่า Blended Learning เช่น การเรียนรู้จากตัวอย่างธุรกิจ
(Business Case Study) การเรียนรู้ด้วยการท�ำโครงการ (Project Based Learning) โดยการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากผู้บริหารระดับสูง
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมภาวะการเป็นผู้น�ำ การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ และการพัฒนาบุคลากรผ่านการท�ำโครงการ
ร่วมกัน ซึ่งสามารถวัดผลการเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในเรื่องการพัฒนาความรู้ ทักษะ การน�ำไปใช้ในการท�ำงาน ผลส�ำเร็จต่อเป้าหมาย
และการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ โดยมีการแบ่งออกเป็น 4 หลักสูตรตามความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมายของพนักงาน ซึ่งแต่ละหลักสูตร
มีรายละเอียด ดังนี้

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. พนักงานระดับปฏิบัติการที่มีบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานและสร้างสรรค์
ผลงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในเป้าหมายของทีมที่ตั้งไว้ให้ส�ำเร็จลุล่วงด้วย
ตนเองภายใต้การก�ำกับดูแลของหัวหน้างานหรือผูจ้ ดั การ

1. เสริมสร้างทักษะความเข้าใจในด้านภาวะผู้น�ำระดับต้น และสามารถ
ดึงศักยภาพความเป็นผูน้ ำ� ในตนเอง เพือ่ จัดการบริหารงานทีร่ บั ผิดชอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เสริมสร้างความเข้าใจในกลยุทธ์และการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มมิตรผล
ได้ ตั้ ง แต่ ต ้ น จนจบ และสามารถปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของธุรกิจได้
3. พัฒนาทักษะด้านการสือ่ สารและความสัมพันธ์กบั ผูอ้ นื่ เพือ่ ให้สามารถ
ท�ำงานร่วมกับผู้อื่น และติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. พนักงานระดับหัวหน้างาน ผู้ช่วยผู้จดั การ หรือเทียบเท่าของกลุ่มมิตรผล
ที่ได้รับมอบหมายบทบาทให้มีหน้าที่บริหารทีมงาน ซึ่งมีบทบาทส�ำคัญ
เกีย่ วข้องกับการวางแผนทีม การก�ำหนดเป้าหมายให้กบั ทีมงาน การแบ่งงาน
การควบคุมผลงาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรภายในทีม
2. พนักงานระดับหัวหน้างาน ซึง่ มีการปรับบทบาทจากพนักงานซึง่ ผลิตผลงาน
ด้วยตนเองมาเป็นบทบาททีต่ อ้ งรับผิดชอบดูแลพนักงาน ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
และผลิตผลงานผ่านทีม จึงต้องปรับมุมมอง วิธกี ารท�ำงาน และภาวะผูน้ ำ�

1. เพิ่มขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการทีมงาน / บุคคล สามารถ
ปฏิบตั งิ านบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Supervisory
Skills)
2. พัฒนาความรู้ความเข้าใจแนวคิดในการบริหารธุรกิจ เพื่อให้สามารถ
น�ำมาปรับใช้ในการด�ำเนินงานเบื้องต้นได้
3. พั ฒ นาทั ก ษะด้ า นการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ
การเข้าสังคม และการสื่อสาร เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็น
มืออาชีพ และสามารถสร้างแรงจูงใจให้กบั ทีมงานได้

1. ผูบ้ ริหารของกลุม่ มิตรผลระดับผูจ้ ดั การหรือเทียบเท่าทีไ่ ด้รบั การมอบหมาย
บทบาทหน้ า ที่ ใ นการก� ำ หนดทิ ศ ทาง วางแผนงาน ก� ำ หนดกลยุ ท ธ์
เป้าหมาย ก�ำกับดูแล ผลการด�ำเนินงานของหน่วยงานและพัฒนาทีมงาน
2. ผู้บริหารทีต่ ้องการพัฒนาความรู้ กรอบคิดในการบริหารธุรกิจในภาพรวม
เชิงกลยุทธ์ แนวทาง และตัวอย่างต่างๆ ในการบริหารธุรกิจ

1. เพิ่ ม ความสามารถด้ า นภาวะผู ้ น� ำ ระดั บ สู ง สามารถใช้ ศั ก ยภาพ
ความเป็นผู้น�ำในการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาความรูค้ วามสามารถในด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ การบริหารธุรกิจ
การจัดการองค์กร และทรัพยากรต่างๆ เพือ่ สร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันให้เกิดขึ้นแก่องค์กร
3. พัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร การน�ำเสนอ การสร้างความสัมพันธ์
การเข้าสังคม และการสร้างแรงบันดาลใจให้กบั พนักงานในองค์กรได้

1. ผู ้ อ� ำ นวยการหรื อ เที ย บเท่ า ที่ มี บ ทบาทในการเป็ น ผู ้ น� ำ ที่ มี วิ สั ย ทั ศ น์
ก� ำ หนดทิ ศ ทางการด� ำ เนิ น งานของธุ ร กิ จ และเป็ น ผู ้ น�ำ พาองค์ ก รสู ่
ความเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กร
อย่างยั่งยืนในระดับสากล

1. เพิม่ พูนทักษะการเป็นผูน้ ำ� ไปสูค่ วามเปลีย่ นแปลง สามารถดึงศักยภาพ
พนักงาน และเสริมสร้างให้พนักงานเกิดความผูกพันในองค์กรและร่วม
กันขับเคลื่อนองค์กรสู่ความส�ำเร็จ
2. เสริมสร้างกระบวนการทางความคิดเชิงกลยุทธ์ระดับสากล มีความ
เข้าใจด้านนโยบายและการจัดการ และสามารถปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์
ด้านการบริหารธุรกิจเพื่อก้าวสู่องค์กรชั้นน�ำระดับโลก
3. พัฒนาทักษะด้านความสัมพันธ์ การเข้าสังคม และการสือ่ สาร เพือ่ เป็น
ผู้น�ำที่สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างแรงบันดาลใจ
ให้พนักงานพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงและร่วมเติบโตไปกับองค์กร
กลุ่มมิตรผล
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ผลการพัฒนาพนักงานของกลุ่มมิตรผล
จากแนวทางการพัฒนาพนักงานของกลุ่มมิตรผลที่มุ่งให้ความส�ำคํญกับการเรียนรู้ของพนักงานด้วยแนวทาง 70:20:10 ท�ำให้ในปี 2561 นี้
กลุ่มมิตรผลมีผลการพัฒนาพนักงาน ดังนี้
1. การพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการสร้างประสบการณ์จริงจากการลงมือปฏิบัติ (70%)
มีโครงการต่างๆ ที่ส�ำคัญเกิดจากหลักสูตรการพัฒนาของพนักงาน ได้แก่
• การพัฒนาผ่านการท�ำโครงการใน Constructionism Empowerment – Mitr Phol Learning Camp ตามแนวทางกระบวนการสร้างสรรค์
		 ทางปัญญาที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านการคิดและลงมือท�ำ Project Based Learning (PBL) ซึ่งปีนี้มจี �ำนวนโครงการทั้งสิ้น 80 โครงการ
• การพัฒนาผ่านการท�ำโครงการพัฒนาธุรกิจใน Signature Development Program (BDP, SDP, MDP) ซึ่งในปีน้มี ีการจัดทั้งสิ้น 6 รุ่น
		 มีผู้เข้าร่วม 260 คน มีโครงการจ�ำนวน 64 โครงการ
หลักสูตร

ผลที่ ได้รับจากการจัดหลักสูตร

คาดการณ์มูลค่า
จ�ำนวนโครงการ ผลตอบแทนจาก
ที่นำ� เสนอ
โครงการ
ร้อยละ
(ล้านบาท)

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
รุ่น

คน

Basic
Development
Program (BDP)

1. ได้รับความรู้ความเข้าใจพัฒนาทักษะภาวะผู้น�ำ
รวมทั้งเพิ่มศักยภาพความเป็นผู้น�ำในตนเอง
เพื่อจัดการและบริหารงานที่รับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์และ
การด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มมิตรผลตั้งแต่จุดเริ่มต้น
การขยาย และการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ และ
สามารถปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของธุรกิจได้
3. พัฒนาทักษะการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์
กับผู้อื่น เพื่อให้สามารถท�ำงานร่วมกันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจ
ของกลุ่มมิตรผล
4. น�ำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากหลักสูตร Basic
Development Program มาปรับใช้ในการออกแบบ
จัดท�ำโครงการที่สนับสนุนนโยบาย กลยุทธ์ในการ
ด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มมิตรผล

3

136

4.85

35 โครงการ

113

Supervisor
Development
Program (SDP)

1. ได้รบั การเพิ่มความรู้ ทักษะ ขีดความสามารถ
ด้านภาวะผู้น�ำส�ำหรับผู้น�ำทีมงาน สามารถบริหาร
ทีมให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. ได้รบั ความรู้ความเข้าใจแนวคิดด้านกลยุทธ์
การบริหารธุรกิจ เพื่อน�ำไปใช้ในการบริหารงาน
และสนับสนุนความส�ำเร็จของหน่วยงาน
3. พัฒนาทักษะด้านการสือ่ สาร และการสร้างความ
สัมพันธ์ท่ดี ีภายในทีมงานและระหว่างทีมงาน
รวมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้น�ำ
เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ดี ีและความเป็น
มืออาชีพของผู้นำ� กลุ่มมิตรผล
4. น�ำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากหลักสูตร SDP
มาปรับใช้ในการจัดท�ำโครงการที่สนับสนุนนโยบาย
กลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มมิตรผล

2

98

13.33

23 โครงการ

49
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กลุ่มมิตรผล

หลักสูตร

ผลที่ ได้รับจากการจัดหลักสูตร

Management
1. ได้รับการเพิ่มความรู้ ทักษะ ด้านภาวะผู้น�ำระดับสูง
Development
สามารถใช้ศกั ยภาพความเป็นผู้น�ำในการบริหาร
Program (MDP)
จัดการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถด้าน
การคิดเชิงกลยุทธ์ การบริหารกลยุทธ์ บริหารธุรกิจ
เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กบั องค์กร
3. พัฒนาทักษะการสื่อสาร การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
และการสร้างแรงบันดาลใจให้กบั พนักงานในองค์กร
4. น�ำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากหลักสูตร MDP
มาปรับใช้ในการออกแบบจัดท�ำโครงการที่สนับสนุน
นโยบาย กลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มมิตรผล

•		 การพัฒนาผ่านการท�ำโครงการสานพลังประชารัฐ-ผู้น�ำเพื่อ
		 การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (Connext-ED) ที่เปิดโอกาส
		 ให้พนักงานจิตอาสาทีส่ นใจเข้ามาริเริม่ ด�ำเนินโครงการต่างๆ
		 ร่วมกับผู้บริหารของโรงเรียนต่างๆ ใน 17 โรงเรียน เป็นระยะ
		 เวลา 1 ปี ซึ่ ง นอกจากจะเป็ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
		 พนักงานในการบริหารโครงการ ภาวะผู้น�ำ ทักษะในการ
		 บริ ห ารจั ด การ การแก้ ไ ขปั ญ หาและตั ด สิ น ใจ และ
		 ประสบการณ์ต่างๆ แล้ว ยังถือเป็นโครงการพัฒนาที่ช่วย
		 สนับสนุนระบบการศึกษาของประเทศและสอดคล้องตาม
		 ปรัชญาในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มมิตรผลอีกด้วย
2. การพัฒนาการเรียนรู้จากผู้อื่น (20%)
ในปี นี้ ไ ด้ มี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะการโค้ ช ให้ กั บ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนาที่ส�ำคัญ ดังนี้
•		 การพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูง ระดับกลาง และการจัด Executive
		 One on One Coaching ให้กับผู้บริหารเป็นรายบุคคล
•		 การพัฒนาทักษะและการลงมือโค้ชจริงกับผู้ใต้บังคับบัญชา
		 ผ่าน Mitr Phol Coaching Certification Program ในผู้บริหาร
		 ระดับกลางและหัวหน้างาน
•		 การจัดงาน Leader Builds Leaders: “โค้ช” กับการสร้างผู้น�ำ
		 เพื่อทราบถึงเทคนิคการ “Coach” ที่สามารถน� ำไปสร้าง
		 สมาชิกในทีมให้เป็นผู้น�ำอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การพัฒนาการเรียนรูภ้ ายในห้องเรียน / การฝึกอบรม (10%)
ร้อยละ 10 ของการพัฒนาด้วยการเรียนรู้ภายในห้องเรียนหรือ
การฝึกอบรมของพนักงานกลุ่มมิตรผลนัน้ ได้ให้ความส�ำคัญกับ
วิธกี ารเรียนรู้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับพนักงานทีม่ พี นื้ ฐานทีแ่ ตกต่าง
กัน รวมทั้งการน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รุ่น

คน

คาดการณ์มูลค่า
จ�ำนวนโครงการ ผลตอบแทนจาก
ที่นำ� เสนอ
โครงการ
ร้อยละ
(ล้านบาท)

1

26

14.36

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

6 โครงการ
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•		 การเรียนรู้แบบ Blended Learning ที่ผสมผสานระหว่างการ
		 พัฒนาความรู้ในเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติผ่านการใช้ Case
		 Based Learning Coaching by Executive การถ่ายทอด
		 ประสบการณ์ การเรียนรู้จากการศึกษาดูงานภายนอกที่
		 เป็นตัวอย่างทีด่ ี รวมทัง้ การสร้างทักษะ สนับสนุน และผลักดัน
		 ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น
•		 มุง่ เน้นการพัฒนาบทบาทของผูบ้ ริหารในการพัฒนาบุคลากร
		 ผ่านการใช้วทิ ยากรภายใน การเป็นโค้ช / ที่ปรึกษาโครงการ
		 และการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้บริหารระดับสูง ฯลฯ
•		 การพัฒนาทักษะความเป็นผูน้ ำ� จากการพัฒนาภายในตนเอง
		 ตามแนวทาง Mindfulness Organization เพื่อสร้างความสุข
		 ในองค์กรและทีมงาน
•		 การน�ำเอาระบบดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาและเรียนรู้ของ
		 พนักงานมากยิ่งขึ้น เช่น Learning Passport ส�ำหรับพนักงาน
		 ใหม่ผ่านระบบ Mitr Phol Competency Lane ในโครงการ
		 Mitr Phol Together ริเริม่ ใช้ QR Code ในการพัฒนาฝึกอบรม
		 ทัง้ เอกสารสัมมนา แบบส�ำรวจ แบบประเมิน เอกสารรายงาน
		 ฯลฯ
•		 การวัดผลการเรียนรู้อย่างจริงจัง รายงานผลทัง้ ภาพรวมและ
		 รายบุคคลผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น การสรุปผลการเรียนรู้
		 เป็นรายบุคคล (Individual Learning Report) ในระบบ Yammer
•		 การบริ ห ารงบประมาณการพั ฒ นาและฝึ ก อบรมให้ มี
		 ประสิทธิภาพ
ซึ่ ง จากการปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการพั ฒ นาข้ า งต้ น ท�ำ ให้ ห ลั ก สู ต ร
มี ค วามหลากหลายและน่ า สนใจ และได้ รั บ ผลตอบรั บ ที่ ดี
จากผู้เข้าสัมมนา รวมทัง้ ผู้บริหารระดับสูงทีเ่ ข้ารับฟังการน�ำเสนอ
สรุปโครงการจากผู้เข้าสัมมนา
กลุ่มมิตรผล
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โดยในปี 2561 กลุ่มมิตรผลให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาพนักงานทุกระดับ โดยมีข้อมูลจ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงาน ดังนี้

จ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานกลุ่มมิตรผล (404-1)
รายละเอียด

จ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมของกลุ่มมิตรผลเฉลี่ย
เพศ

ระดับของ
พนักงาน

จ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ย (ชั่วโมง / คน / ปี)
2558*
2559*
2560**
2561***

7.81

5.63

24.94

22.20

ชาย

4.18

3.46

19.69

20.41

หญิง

6.48

4.61

10.26

27.85

ผู้บริหารระดับสูง

90.93

67.71

81.14

51.52

ผู้บริหารระดับกลาง

61.34

42.10

55.21

49.00

หัวหน้างาน

13.29

12.04

59.54

34.88

ระดับเจ้าหน้าที่

5.30

4.23

22.58

22.45

ระดับปฏิบัติการ

1.30

0.93

13.95

15.01

หมายเหตุ : * ข้อมูลปี 2558 – 2559
** ข้อมูลปี 2560
***ข้อมูลปี 2561

หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี
หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560
หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (404-3)

กลุ่มมิตรผลให้ความส�ำคัญกับการเติบโตของบุคลากรควบคู่กับ
การเติบโตขององค์กร โดยกลุ่มมิตรผลจะมีการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานตัง้ แต่ระดับพนักงานจนถึงผูบ้ ริหารระดับสูง
เป็นรายปีในรูปแบบการประเมิน 180 องศา และ 360 องศา
ขึน้ อยูก่ บั ระดับของพนักงาน เพือ่ ประเมินประสิทธิภาพการท�ำงาน
และการพั ฒ นาอาชี พ รายบุ ค คลให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด
โดยการประเมินด้วยเกณฑ์ของผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานและ
ประเมินพฤติกรรมของพนักงานที่มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรม
ขององค์กร เพือ่ ให้พนักงานพัฒนาความสามารถตนเองไปพร้อมกับ
การพัฒนาขององค์กรได้
การก�ำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมิน (KPIs) ของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ในแต่ละปีนั้นจะมีการก�ำหนด
ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการด�ำเนินการในระยะยาว ซึ่งจะเป็นการ
ก� ำ หนดตั ว ชี้ วั ด เป้ า หมายแผนปฏิ บั ติ ง าน และงบประมาณ
ทีส่ อดคล้องกันในระยะเวลา 3 ปี และจะมีการปรับเป้าหมายทุกปี
หมุ น เวี ย น (Rolling KPIs) เพื่ อ ให้ เ หมาะสมกั บ สภาวการณ์
โดยในปี 2561 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ได้รับการประเมินผลการด�ำเนินงานผ่านตัวชี้วัดมูลค่าเพิ่มเชิง
เศรษฐกิจ (Economic Value Added: EVA) และอัตราผลตอบแทน
ผลก�ำไรก่อนหักภาษี (Earnings Before Taxes: EBT) ในธุรกิจน�้ำตาล
ในประเทศไทย ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ได้ใช้ EVA
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กลุ่มมิตรผล

ที่ ค� ำ นวณจากผลต่ า งระหว่ า งอั ต ราผลตอบแทนต่ อ สิ น ทรั พ ย์
(Return on Asset: ROA) กับอัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินลงทุนเพือ่
การด�ำเนินงานของบริษทั (Return on Invested Capital: ROIC)
ในขณะเดียวกัน ธุรกิจปุย๋ ธุรกิจน�ำ้ ตาลในอาเซียน ธุรกิจน�ำ้ ตาลใน
ออสเตรเลีย และธุรกิจน�ำ้ ตาลในสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รบั การ
ประเมินจากอัตราผลตอบแทนผลก�ำไรก่อนหักภาษี (Earning Before
Taxes: EBT) นอกจากนัน้ แล้วการประเมินผลการเติบโตของธุรกิจ
ซึ่งมีผลการด�ำเนินงานที่สอดคล้องกับกลุ่มกลยุทธ์ของธุรกิจและ
มีผลการด�ำเนินงานตามแผนงานของโครงการด้านสังคมและ
สิง่ แวดล้อม

การดูแลพนักงาน

พนั ก งานของกลุ ่ ม มิ ต รผลในปั จ จุ บั น มี ค วามหลากหลายด้ า น
เจเนอเรชัน่ โดยร้อยละ 70 เป็นคนกลุม่ Generation Y ร้อยละ 22.33
เป็น Generation X และร้อยละ 7.67 เป็นกลุ่ม Baby Boomer
ความท้าทายในการบริหารงานบุคคล คือ การหาแนวทางดูแล
พนักงานทุกระดับให้สามารถท�ำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนองค์กร
ให้เติบโตต่อไปได้ โดยกลุ่มมิตรผลให้ความส�ำคัญกับปัจจัยต่างๆ
ที่ช่วยขับเคลื่อนความผูกพันให้ยกระดับสูงขึ้น เพื่อเป็นการสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่พนักงานและส่งผลให้พนักงานมีความผูกพัน
ต่อองค์กร 6 ปัจจัยด้วยกัน ดังนี้

ปัจจัยที่สร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
การพัฒนาโอกาสความก้าวหน้า
และการเรียนรู้

การพัฒนาทิศทางขององค์กร
และบริหารผลงาน

การพัฒนาผู้นำ�และทีมงาน

• โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ
• โครงการพัฒนากลุ่ม Hi-Pos (Talent)
• โครงการ Talent Mobility (การพัฒนา
กลุ ่ ม คนเก่ ง โดยการส่ ง ไปปฏิ บั ติ ง าน
ต่างประเทศ)
• โครงการพัฒนาและทดสอบวัดทักษะ
ทางเทคนิคโดยศูนย์พฒ
ั นาทางเทคนิค
(Technical Training Center) ทีม่ อี ยูแ่ ต่ละ
โรงงาน
• โครงการ CE-Mitr Phol Learning Camp
โดยใช้แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้
แบบ Constructionism
• โครงการ Best Practices Sharing หรือ
การจัดท�ำระบบบริหารจัดการองค์ความรู้
(KM)

• มีการสื่อสารทิศทางขององค์กร โดย
ผู้บริหารระดับสูงให้กับพนักงานผ่าน
กิจกรรม Town Hall
• มีการพัฒนาทักษะในการแจ้งผลและ
ให้ ค� ำ ปรึ ก ษาผลการปฏิ บั ติ ง านแก่
ผู้บังคับบัญชา
• การพัฒนา Employee Collaboration
Tools เช่น Yammer ระบบ KPIs Alignment
และ EVA (ระบบผลตอบแทนตาม
ผลลัพธ์ทางธุรกิจ) เป็นต้น

• จัดท�ำหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้น�ำและ
การบริหารจัดการให้กับผู้บังคับบัญชา
ในแต่ละระดับ
• มีระบบพีเ่ ลีย้ งในการดูแลพนักงานใหม่
• มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาความ
สัมพันธ์ของทีมงาน (Team Building)

การบริหารงาน
องค์กร
โอกาส
ความก้าวหน้า

งาน

คุณภาพชีวิต

บุคลากร

รางวัล

การพัฒนางานที่ท้าทายและ
สร้างความภูมิใจให้กับพนักงาน

การพัฒนาเรื่องรางวัลและ
ผลตอบแทนที่เหมาะสม

• โครงการ Engagement Focus Group
เพื่ อ ให้ พ นั ก งานมี ส ่ ว นร่ ว มน� ำ เสนอ
ความคิดเห็นในการพัฒนาปรับปรุงงาน  
• โครงการ EVA Change Mindset
• โครงการ Project-based Learning
• โครงการประกวดผลงาน Innovation

• ศึกษา ทบทวน ปรับปรุงระบบผลตอบแทน
และสวัสดิการให้สอดคล้องกับการดูแล
พนักงานแต่ละกลุม่ และเจเนอเรชัน่ ของ
พนักงาน
• จั ด ให้ มี ก ารมอบรางวั ล อายุ ง านกั บ
พนักงาน 15 ปี / 20 ปี / 25 ปี และ
มีการมอบการดูแลสุขภาพหลังพนักงาน
เกษียณอายุงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคลากรและสมดุลในชีวิต
การทำ�งาน
• จั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ เพื่ อ เปิ ด โอกาส
ให้ พ นั ก งานเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการ
ด�ำเนินการ เช่น การบริหารกิจกรรม
พนั ก งานผ่ า นกิ จ กรรมชมรมต่ า งๆ
กิ จ กรรมพั ฒ นา 5ส ของหน่ ว ยงาน
ฟิ ต เนสภายในส� ำ นั ก งาน โครงการ
จิตอาสาพัฒนาสังคม ฯลฯ
กลุ่มมิตรผล
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ผลประเมินความผูกพันของกลุ่มมิตรผล
ความผูกพันขององค์กร

2558*

2559*

2560**

2561***

เป้าหมายของการสร้างความ
ผูกพันของปี 2561

พนักงานกลุ่มมิตรผลที่มีความผูกพันขององค์กร

64%

68%

74%

77%

78%

พนักงานที่เข้าร่วมการประเมินความผูกพันขององค์กร

89%

93%

97%

97%

พนักงานชายที่มีความผูกพันขององค์กร

68%

73%

77%

79%

พนักงานหญิงที่มีความผูกพันขององค์กร

51%

55%

75%

72%

พนักงานชายของกลุ่มมิตรผล

51%

93%

99%

91%

พนักงานหญิงของกลุ่มมิตรผล

88%

92%

95%

89%

หมายเหตุ : * ข้อมูลปี 2558 – 2559
** ข้อมูลปี 2560
***ข้อมูลปี 2561

หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี
หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560
หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561

นอกจากนี้ ก ลุ ่ ม มิ ต รผลยั ง ได้ รั บ รางวั ล สุ ด ยอดนายจ้ า งดี เ ด่ น
แห่ง ประเทศไทย (Best Employers Thailand) อย่างต่อ เนื่อง
เป็ น ปี ที่ 3 ปี น้ี บ ริ ษั ท ในกลุ ่ ม มิ ต รผลเข้ า ร่ ว มโครงการทั้ ง สิ้ น
6 บริษทั ประกอบด้วย บริษทั น�ำ้ ตาลมิตรผล จ�ำกัด บริษทั น�ำ้ ตาล
สิงห์บุรี จ�ำกัด บริษัท น�ำ้ ตาลมิตรกาฬสินธุ์ จ�ำกัด บริษัท มิตรผล
ไบโอฟู เ อล จ� ำ กั ด (ภู เ ขี ย ว) และบริ ษั ท พาเนล พลั ส จ� ำ กั ด
(หาดใหญ่) โดยทั้ง 6 บริษัท สามารถคว้ารางวัลสุดยอดนายจ้าง
ดีเด่นแห่งประเทศไทยประจ�ำปี 2561 ได้ทั้งหมด นับเป็นองค์กร

ทีท่ ำ� สถิตคิ ว้ารางวัลมากทีส่ ดุ จากเวทีในปีนี้ รางวัลดังกล่าวแสดงถึง
เจตนารมณ์และแนวทางในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของ
กลุม่ มิตรผล ภายใต้แนวคิดเชือ่ มัน่ ในคุณค่าของคน ซึง่ กลุม่ มิตรผล
ให้ความส�ำคัญมาโดยตลอด ตอกย�ำ้ ความผูกพันของพนักงานทีม่ ี
ต่อองค์กรอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังสะท้อนถึงการมีวัฒนธรรม
องค์กรที่แข็งแกร่ง ตลอดจนแนวทางในการดูแลพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร เพือ่ เป็นก�ำลังส�ำคัญในการร่วมขับเคลือ่ นองค์กรสูค่ วามส�ำเร็จ
ในการเป็น World Class Organization

ผู้บริหารกลุ่มมิตรผลรับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย
(Best Employers Thailand) ปี 2561 จาก บริษทั เอออนฮิววิท (ประเทศไทย) จ�ำกัด
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กลุ่มมิตรผล

สวัสดิการของพนักงาน
กลุ ่ ม มิ ต รผลใส่ ใ จดู แ ลคุ ณ ภาพชี วิ ต ของพนั ก งานทุ ก ระดั บ
นอกเหนือ จากสวัส ดิก ารที่มีใ ห้แก่พ นัก งานตามกฎหมายแล้ ว
ยังมีสวัสดิการอืน่ ๆ ให้กบั พนักงาน เช่น เงินช่วยเหลือ ได้แก่ กองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ ทุนการศึกษาบุตร เงินยืมฉุกเฉิน เครื่องแต่งกาย
ค่ารักษาพยาบาลและทันตกรรม เบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง รวมทั้งได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน
ในสถานประกอบการ หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า คณะกรรมการสร้ า งสุ ข
ซึ่งประกอบด้วยพนักงานที่มาจากการเลือกตั้งอย่างน้อย 5 คน
ของแต่ละบริษัท โดยคัดเลือกจากตัวแทนพนักงานร้อยละ 100
ซึง่ การจัดตัง้ คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบการ
ถือเป็นการส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน โดยคณะกรรมการสร้างสุข
ได้มีส่วนร่วมกับบริษัทในการบริหารจัดการสวัสดิการแรงงาน
ของกลุ ่ ม มิ ต รผลให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของพนั ก งาน
อย่างแท้จริง เช่น การจัดให้มีชมรมกิจกรรมพนักงาน Sport Day
งานเลี้ยงขอบคุณพนักงาน เป็นต้น รวมทั้งเปิดโอกาสผู้บริหาร
ของบริษทั และพนักงานทีเ่ ป็นตัวแทนได้รว่ มกันในการปรึกษาหารือ
ให้ ข ้ อ เสนอแนะ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ สภาพ
การจ้าง การท�ำงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน ช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและบริษัท โดยในปี 2561 นี้

ไม่มพี นักงานทีค่ รอบคลุมอยูภ่ ายใต้ขอ้ เจรจาร่วมกัน เนือ่ งจากไม่มี
การท�ำข้อตกลงเจรจาร่วมกันในกลุ่มมิตรผล (102-41) นอกจากนั้น
ยังจัดท�ำช่องทางการร้องเรียน (Whistleblowing) ให้พนักงานสามารถ
ร้องเรียนได้ หากเห็นว่ามีการกระท�ำที่ผิดระเบียบ กฎหมาย หรือ
ผิดจรรยาบรรณ ซึง่ อาจก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายกับ
ตัวพนักงานหรือบริษทั โดยพนักงานสามารถร้องเรียนโดยไม่จ�ำเป็น
ต้ อ งเปิ ด เผยชื่ อ มี ห น่ ว ยงานที่ ดู แ ลรั ก ษาความลั บ รวมทั้ ง มี
กระบวนการสอบสวนให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เสมือนเป็น
ช่องทางให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมสอดส่องดูแลผลประโยชน์
ขององค์กร
นอกจากสวัสดิการและการพัฒนาด้านต่างๆ ทีม่ ใี ห้กบั พนักงานแล้ว
เรายั ง ได้ เ ตรี ย มความพร้ อ มส�ำ หรั บ พนั ก งานที่ จ ะเกษี ย ณอายุ
ในด้ า นต่ า งๆ ทั้ ง การดู แ ลสุ ข ภาพกาย ใจ และการวางแผน
ด้านการเงิน เช่น การให้ความรู้ในเรื่องการวางแผนก่อนการ
เกษี ย ณอายุ การใช้ ชี วิ ต หลั ง เกษี ย ณ เงิ น สะสมหลั ง เกษี ย ณ
การใช้สทิ ธิตามกฎหมายประกันสังคม เพือ่ ให้พนักงานกลุม่ มิตรผล
สามารถใช้ชวี ติ ได้อย่างมีความสุขและพอเพียงหลังการเกษียณอายุ

กลุ่มมิตรผล
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สิทธิมนุษยชน
“เท่าเทียมไม่แตกต่าง และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน”

การดำ�เนินงานด้าน
สิทธิมนุษยชน
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กลุ่มมิตรผล

การดำ�เนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
กลุม่ มิตรผลตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อความเสมอภาคของบุคคลและการเคารพในสิทธิมนุษยชน อันเป็นส่วนหนึง่ ของพืน้ ฐานการด�ำเนิน
ธุรกิจ โดยระบุให้การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณมิตรผลตลอดจนจรรยาบรรณคู่ค้ามิตรผล อีกทั้งยังได้
ก�ำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า
อันสอดคล้องต่อหลักสิทธิมนุษยชนสากล นอกจากนี้กลุ่มมิตรผลยังสนับสนุนให้คู่ค้าและผู้ร่วมธุรกิจ ตลอดจนผู้มสี ่วนได้เสียได้รับทราบถึง
ความมุ่งมั่นและหลักการด�ำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อน�ำไปเป็นหลักในการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอีกด้วย อย่างไรก็ตาม
ในการด�ำเนินธุรกิจก็ยังอาจมีโอกาสที่ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนจะเกิดขึ้นได้ แม้มีมาตรการด�ำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนอยู่แล้วก็ตาม
เราจึงน�ำกระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) ตามหลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนส�ำหรับ
ธุรกิจแห่งสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) มาใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการ
ด้านสิทธิมนุษยชน
การด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนมีขั้นตอนกระบวนการดังภาพ
การสร้างวัฒนธรรมและการสื่อสาร
ความมุงมั่น
ดานสิทธิมนุษยชน

การดูแลและ
เยียวยา

ดำ�เนินการ
อย่างต่อเนื่อง

การติดตามและ
รายงาน
ผลการดำเนินงาน

การประเมิน
ความเสี่ยงและ
ผลกระทบ

การจัดการและ
การบูรณาการ

กระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
(Human Rights Due Diligence: HRDD)

“การที่บริษัทเอกชนมีนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนนั้นเป็นเรื่องที่สำ� คัญ ไม่เพียงแต่เป็นการแสดง
ความรับผิดชอบต่อผู้ท่มี ีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนแล้ว ยังเป็นการพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนแก่บริษัท
ในกรณีท่บี ริษัทน�้ำตาลมิตรผลมีประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศกัมพูชา มิตรผลอาจต้องร่วมมือ
กับหน่วยงานอืน่ ทีไ่ ม่ใช่ภาครัฐของประเทศนัน้ ๆ เพือ่ ให้บริษทั สามารถลงพืน้ ทีต่ รวจสอบในประเด็นด้าน
สิทธิมนุษยชนได้ก่อนทีบ่ ริษัทจะตัดสินใจท�ำการลงทุนข้ามชาติ
นอกจากนี้แล้วในส่วนของโครงการเพื่อสังคมที่มิตรผลด�ำเนินการอยู่นั้น ถือว่าเป็นการตัดสินใจ
ที่ถูกต้องแล้ว เพราะถึงแม้บริษัทน�้ ำตาลมิตรผลจะไม่ใช่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย แต่บริษทั ก็ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทีช่ ว่ ยเพิม่ ความน่าเชือ่ ถือแก่บริษทั ซึง่ ในอนาคตนัน้
ดร.เสรี นนทสูติ
ความคาดหวังของผู้มสี ่วนได้เสียของบริษัทจะมีบทบาทที่ส�ำคัญต่อภาคธุรกิจเป็นอย่างมาก”
รองกรรมการผู้จัดการ
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียน
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ปี 2556 – ปี 2561)
กลุ่มมิตรผล
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ความปลอดภัยและสุขอนามัย
“มุ่งเน้นความปลอดภัย และห่วงใยต่อสุขภาพ”

การดำ�เนินงาน
ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อม
ในการทำ�งาน
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การส่งเสริมจิตสำ�นึก
ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อม
ในการทำ�งาน

กลุ่มมิตรผล

กลุ่มมิตรผลได้ก�ำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety, Occupational Health and Environment: SHE)
เพื่อการพัฒนา ยกระดับ และสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยค�ำนึงถึงความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย นับตั้งแต่คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมา ชุมชน และอื่นๆ และมีการก�ำหนด
เป้าหมาย แผนการด�ำเนินงานร่วมกันของแต่ละบริษัทในกลุ่มมิตรผล และสอดคล้องระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิง่ แวดล้อมตามมาตรฐานสากล เช่น ISO14001:2015 และ OHSAS18001:2007 เป็นต้น โดยได้มกี ารเผยแพร่และถ่ายทอดตัง้ แต่ผบู้ ริหาร
พนักงาน ผู้รบั เหมา และผู้ท่เี กี่ยวข้องทุกคน (403-1)
กลุ่มมิตรผลจัดตั้งฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยมีทีมงานทั้งส่วนกลางและส่วนโรงงานในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้
การบริหารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมเป็นไปได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ โดยจะมีกระบวนการ
ในการบ่งชี้ความเป็นอันตราย การประเมินความเสี่ยงและการสอบสวนอุบัติการณ์เพื่อระบุประเด็นประเมินความเสี่ยง (Risk) และโอกาส
(Opportunity) ครอบคลุมกระบวนการปฏิบตั งิ าน กิจกรรม และพืน้ ทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับการท�ำงาน ผลิตภัณฑ์ และบริการของหน่วยงาน เครือ่ งจักร
อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ตลอดจนกิจกรรมในการด�ำเนินการของผู้รับเหมาที่มีนัยส�ำคัญต่อหน่วยงาน พิจารณาครอบคลุมถึงสถานการณ์
ปกติ สถานการณ์ไม่ปกติ และสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงก�ำหนดแผนควบคุมและลดความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในทุกระดับ
ความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญ รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยก�ำหนดผู้รับผิดชอบในการด�ำเนินงานและติดตามแผนงานดังกล่าว
เป็นระยะ (403-2) ซึ่งจะน�ำผลจากกระบวนการเหล่านี้ไปพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ของกลุ่มมิตรผลต่อไป
ทั้งนี้เพื่อให้มีการบ่งชี้ความเป็นอันตรายและประเมินความเสี่ยงที่เป็นปัจจุบัน จึงต้องทบทวนและปรับปรุงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ กระบวนการผลิต กิจกรรม เครื่องจักรอุปกรณ์ บุคลากร ที่มีนัยส�ำคัญ โดยอ้างอิงตามมาตรฐานการชี้บ่ง
อันตรายและประเมินความเสี่ยง (MP-QP-8002-017) หากพนักงานหรือผู้บังคับบัญชาพบว่ากิจกรรมหรืองานที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัตินั้น
มีความเสี่ยงหรืออาจก่อให้เกิดการประสบอันตราย การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตมีสิทธิปฏิเสธการปฏิบัติงานและ / หรือสั่งหยุดการกระท�ำนั้น
ได้ทันที และต้องแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบทันทีเพื่อด�ำเนินการแก้ไข โดยอ้างอิงตามมาตรฐานบทบาทหน้าที่และกฎระเบียบด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (MP-QP-8002-025) และกรณีที่มีการเกิดอุบัติการณ์ สภาพที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดจะมีกระบวนการรายงาน ค้นหาสาเหตุ วิเคราะห์ แนวทางแก้ไขป้องกัน ติดตามผลการแก้ไขเพือ่ ป้องกันการเกิดขึน้ ซ�้ำ โดยอ้างอิง
ตามมาตรฐานการจัดการอุบัติการณ์ (MP-QP-8002-019) (403-2)
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การดำ�เนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
1. การบริการและส่
งเสริมด้านสุขภาพ
(403-3) (403-6)
ของพนักงาน
กลุ ่ ม มิ ต รผลจั ด ให้ มี แ พทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลที่ ไ ด้
มาตรฐานและการรั บ รองจากกระทรวงสาธารณสุ ข ประจ� ำ ที่
ห้องพยาบาลของแต่ละพืน้ ทีต่ ามกฎหมายก�ำหนด เพือ่ ให้คำ� แนะน�ำ
ปรึกษา ตรวจรักษา และบริการตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานของ
พนักงานและผู้รับเหมา รวมถึงมีการจัดตั้งคลินิกความปลอดภัย
เพื่อให้มีระบบการดูแลพนักงานและผู้รับเหมาที่ประสบอันตราย
จากการท�ำงานทีไ่ ด้รบั ผลกระทบทางสุขภาพ รวมถึงการสร้างระบบ
ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพในเบื้องต้น และมีการให้ค�ำปรึกษา
พร้อมส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัย รวมทั้งการเฝ้าระวังการ
เจ็บป่วย / โรคจากการท�ำงาน โดยมีแนวทางการจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์การให้บริการคลินิกความปลอดภัย การจัดประชุม
คณะท� ำ งาน การจั ด กิ จ กรรมป้ อ งกั น ปั ญ หาสุ ข ภาพอนามั ย
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค / การบาดเจ็บจากการท�ำงาน
ตามความเสี่ยง การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการ
เจ็บป่วย / โรคจากการท�ำงาน การจัดเก็บสถิติอุบัติการณ์และ
การเจ็บป่วยจากการท�ำงาน พร้อมน�ำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการ
ด�ำเนินการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการ
ท�ำงาน ซึ่งคลินิกความปลอดภัยเป็นอีกช่องทางในการเข้าถึงการ
วินิจฉัย รักษา และดูแลหลังจากเกิดการเจ็บป่วย / โรคจากการ
ท�ำงานและอุบตั เิ หตุจากการท�ำงาน นอกจากนีย้ งั มีการด�ำเนินงาน
จัดกิจกรรม และเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน
ทัง้ ทีเ่ กีย่ วกับการท�ำงาน เช่น โครงการสถานประกอบการปลอดโรค
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข เป็นต้น และกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การท�ำงานส�ำหรับพนักงานที่ต้องการเข้ารับบริการ เพื่อป้องกัน
ความเสีย่ งจากโรคติดต่อต่างๆ เช่น โครงการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส
ตับอักเสบบี โครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ต่างๆ
เป็นต้น รวมไปถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก�ำลังกาย

คลินิกความปลอดภัยในการท�ำงานภายในโรงงาน
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การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วย /
โรคจากการท�ำงานกับพนักงานและผู้รบั เหมาในโรงงาน

2. การมีสว่ นร่วม การปรึกษา และการสือ่ สาร
ของพนักงานด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้
อม
(403-4)
ในการทำ�งาน
กลุม่ มิตรผลก�ำหนดให้มกี ระบวนการในการมีสว่ นร่วม การปรึกษาหารือ
ด้าน SHE ของพนักงานและผู้รับเหมาผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่
กิจกรรมข้อเสนอแนะและการปรับปรุงงานด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เช่น กิจกรรม
การส�ำรวจความปลอดภัยพื้นที่ปฏิบัติงาน (Worksite Control,
Walkthrough), กิจกรรมข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (SHE Suggestion), กิจกรรม
Asakai Board, กิจกรรมการค้นหาและประเมินอันตราย (Completely
Check Completely Find out Activity: CCCF), กิจกรรมการปรับปรุง
งาน (Kaizen) รวมถึงการสื่อสารประเด็นด้าน SHE ตามความ
เกี่ยวข้องในหัวข้อต่างๆ เช่น นโยบายด้าน SHE บทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบในแต่ละต�ำแหน่งงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
แผนงาน และผลการด� ำ เนิ น งานความเสี่ ย ง มาตรการและ
แผนการควบคุมความเสี่ยงจากกิจกรรมของหน่วยงาน รวมถึง
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ข้อก�ำหนดของกฎหมาย อุบตั กิ ารณ์ และ
ผลการทบทวนโดยฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้าน SHE
เป็ นต้ น เพื่อให้ กลุ่ มมิตรผลสามารถบรรลุเ ป้ า หมายอุบัติเ หตุ
เป็นศูนย์

นอกจากนี้แล้วกลุ่มมิตรผลยังมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (คปอ.) โดยมีตัวแทนของ
นายจ้างเป็นประธานกรรมการ พร้อมทั้งมีตัวแทนผู้บริหารระดับบังคับบัญชา ตัวแทนพนักงานระดับปฏิบัติการ และเลขานุการร่วมเป็น
สมาชิก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้าน SHE ตามที่กฎหมายก�ำหนดและตามที่ได้รับมอบหมาย มีการประชุมติดตามผลการด�ำเนินงานเดือนละ
1 ครั้ง พร้อมสื่อสารผลการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ให้พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบความคืบหน้า
ในประเด็นด้าน SHE อย่างสม�่ำเสมอ โดยมีจ�ำนวนคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ดังนี้
โรงงาน

ตัวแทน
นายจ้าง

จ�ำนวน คปอ. ของบริษัทฯ
ตัวแทน
ตัวแทน
พนักงาน
ผู้บริหาร
ระดับ
ระดับ
บังคับบัญชา ปฏิบัติการ

เลขานุการ

รวม

จ�ำนวน
ตามกฎหมาย

โรงงานน�้ำตาลมิตรผลด่านช้าง

1

4

5

1

11

11

โรงงานน�้ำตาลสิงห์บรุ ี

1

5

6

1

13

7

โรงงานน�้ำตาลมิตรภูเขียว

1

29

30

1

61

11

โรงงานน�้ำตาลมิตรภูเวียง

1

10

11

1

23

11

โรงงานน�้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์

1

12

13

1

27

11

โรงงานน�้ำตาลมิตรภูหลวง

1

10

11

1

23

11

โรงไฟฟ้าด่านช้าง

1

3

4

1

9

7

โรงไฟฟ้าภูเขียว

1

6

7

1

15

7

โรงเอทานอลด่านช้าง

1

3

4

1

9

5

โรงเอทานอลภูเขียว

1

5

6

1

13

7

โรงเอทานอลกาฬสินธุ์

1

8

9

1

19

7

โรงเอทานอลกุฉินารายณ์

1

6

7

1

15

5

โรงงานแม่สอดพลังงานสะอาด

1

3

4

1

9

7

โรงงานราชสีมากรีน เอ็นเนอร์ยี

1

5

6

1

13

5

โรงงานพาเนล พลัส หาดใหญ่

1

4

5

1

11

11

โรงงานพาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ

1

2

3

1

7

7

โรงงานพาเนล พลัส สมุทรสาคร

1

5

6

1

13

5

บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด
เทอร์มินลั จ�ำกัด (มหาชน)

1

2

3

1

7

7

บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จ�ำกัด

1

1

2

1

5

5

รวม

19

123

142

19

303
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3. สถิติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน

กลุ่มมิตรผลจะมีการเก็บสถิติของพนักงานและผู้รับเหมากลุ่มมิตรผลเป็นประจ�ำทุกเดือนจากคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (403-9) โดยมีข้อมูลสถิติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ดังนี้
จ�ำนวนเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss)

จำ�นวนเหตุการณ์
เกือบเกิดอุบัติเหตุ
หมายเหตุ :				*
		**
***

NA

347

2,293

2,677

2558*

2559*

2560**

2561***

NA (Not Available) – ไม่มกี ารจัดเก็บข้อมูลในประเด็นดังกล่าว
ข้อมูลปี 2558 – 2559
หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี
ข้อมูลปี 2560
หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560
ข้อมูลปี 2561
หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561

จำ�นวนพนักงานและผู้รับเหมาที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำ�งาน (403-9)
การบาดเจ็บ
Injuries
120

การบาดเจ็
บ
100
Injuries
80

20

102

รวม

ชาย

หญิง

รวม

462558*49

Occupational fatalities
25

120
85

(ราย)
การเสี
ยชีวิต
30

107

98

49

3

หมายเหตุ 0: *
**
***

94

85

46

40

หญิง

การเสียชีวิต
Occupational fatalities

(ราย)
120

(ราย)
60
120
40
100
20
80
0
60

ชาย

94

102

2559*

9

ข้3อมูลปี 2558 - 2559
2558*
2559*
ข้อมูลปี 2560
ข้อมูลปี 2561

98

18

9

107
9

ป
2560**

2561***

18

15
(ราย)
10
30
5
25
0
15
10

9

9

0
2558*
9
9

0 0 0
2559*

1

1
0
2561***

0 0 0
2560**

5

9

หมายถึง ข้อมูลในช่ปวงระยะเวลา 1 ม.ค.– 031 ธ.ค. ของแต่
ละปี0 0 0
0
2560** หมายถึ
2561***
2558*
ง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31
ต.ค. 25602559*
หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561

1

1
0
2561***

0 0 0
2560**

ป

ป

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

อัตราวันขาดงาน
อัตราการบาดเจ็บ
(403-9)
อัตราการประสบอั
นตรายหรื
อเจ็บป่วยจากการทำ�งานของกลุ
่มมิRate
ตรผล
(Absentee
- AR)
(Total Recordable Injury
Rate - TRIR)
(ราย / 1,000,000 ชั่วโมงการทํางาน)

(ราย / 1,000,000 ชั่วโมงการทํางาน)

อัต3.5ราวันขาดงาน

อัตราการบาดเจ็บ
(Total
5 Recordable Injury Rate - TRIR)
4.60

4
3.57
(ราย / 1,000,000 ชั่วโมงการทํางาน)
2.89
3
52
41
30
2
1
0

2.51

1.93
0.37
2.51
2558*
1.93

1.02
3.57
2.89
2559*

3.84
3.27

1.99
4.60
3.84
2560**
1.99

0.37
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2559*

กลุ่มมิตรผล

1.13
0.39 3.27

2560**

ป

2561***

1.13
0.39

1.02
2558*

3.21

(Absentee
Rate - AR)
3.0

2561***

2.5
(ราย / 1,000,000 ชั่วโมงการทํางาน)
2.0
1.18
3.5
1.5 3.21
3.0
1.0
2.5
0.5
0.03 0.01
2.0
0.001.18
0.01
0
1.5
1.0
0.5

ป

0

0.18 0.07
0.00

0.14 0.06
0.01

2558*

2559*

2560**

2561***

0.00

0.03 0.01
0.01

0.18 0.07
0.00

0.14 0.06
0.01

2558*

2559*

2560**

2561***

ป

ป

อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำ�งานของกลุ่มมิตรผล (403-9) (ต่อ)
ชาย

(ราย / 1,000,000 ชั่วโมงการทํางาน)
2,500 2,499.62
2,250
2,000
1,825.39
1,750
1,500
1,250
1,000
750
500
250
22.414.6617.62
2.47
0

(ราย / 1,000,000 ชั่วโมงการทํางาน)
0.20
0.12

0.10

0.09

0.05
0

รวม

อัตราวันสูญเสีย
(Lost Day Rate - LDR)

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

0.15

หญิง

NA

NA

NA

0.00

2558*

2559*

2560**

2561***

ป

2558*

2559*

155.86 110.82
0.55

2560**

101.76 78.97
6.81

ป

2561***

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานของพนักงานและผูรับเหมา
(Lost Time Injury Frequency Rate - LTIFR)
พนักงาน

(ราย)
30
25

25
15
10

17
1.37

13

15
1.16 1.23

1.07 0.88

10

(ราย / 1,000,000
ชั่วโมงการทํางาน)
1.5

14

1.31

1.06 1.0

0.80

5

เปาหมายป 2561

เปาหมายป 2563

ราย / 1 ลานชั่วโมง
การทํางาน

ราย / 1 ลานชั่วโมง
การทํางาน

0.6

26

23

20

ผูรับเหมา

0.5

0

0
2558*

2559*

2560**

2561***

ป

อัตราการเจ็บปวยจากการทํางาน
(Occupational Illness Frequency Rate-OIFR)

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

(ราย / 1,000,000 ชั่วโมงการทํางาน)

(ราย / 1,000,000 ชั่วโมงการทํางาน)

0.5

0.5

0.4

0.4

0.3

0.3

0.2

0.2

0.1
0

0.3

รวม

0.3

0.1
0.00

0.00

0.00

0.00

2558*

2559*

2560**

2561***

ป

0
2558*

0.00

0.00

2559*

2560**

0.03

ป

2561***

หมายเหตุ : ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลอัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงานที่มีผลกระทบสูงของปี 2558 - 2560
อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) = จ�ำนวนคนของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานขึ้นไป x 1,000,000 ชั่วโมงการท�ำงาน
				
ชั่วโมงการท�ำงานทั้งหมด
* ข้อมูลปี 2558 – 2559 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค.– 31 ธ.ค. ของแต่ละปี
** ข้อมูลปี 2560
หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560
*** ข้อมูลปี 2561
หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561

กลุ่มมิตรผล
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4. การควบคุม ป้องกัน และการลดความสูญเสียด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
ผลจากการด�ำเนินงานในปี 2561 พบว่าเกิดอุบัติเหตุขั้นเสียชีวิต 1 ราย และสูญเสียอวัยวะ 2 ราย และอัตราการบาดเจ็บ อัตราวันสูญเสีย
และอัตราวันขาดงานยังคงมีอยู่ ซึง่ เกิดจากการขาดความตระหนักรู้ ความรู้ ความเข้าใจเรือ่ งความปลอดภัยในการท�ำงาน (403-9) กลุม่ มิตรผล
จึงให้ความส�ำคัญกับการสร้างความตระหนักให้กับพนักงาน โดยในปี 2561 ได้จัดท�ำกฎพิทักษ์ชีวิต (Life Saving Rules) (403-7)(403-9) ขึ้น
เพื่อให้พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนได้ยึดถือและปฏิบัติตามกฎพิทักษ์ชีวิต เพื่อสร้างความปลอดภัยในการท�ำงาน และ
ถือเป็นมาตรการสร้างความตระหนักรู้ เพือ่ ป้องกันการเกิดอุบตั ริ า้ ยแรงทีท่ ำ� ให้เสียชีวติ หรือทรัพย์สนิ เสียหาย และในปีนไี้ ด้มกี ารน�ำกฎพิทกั ษ์
ชีวิตมาใช้ส�ำหรับธุรกิจน�้ำตาล ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ ซึ่งจะมีการขยายผลให้ครอบคลุมไปยังทุกธุรกิจของกลุ่มมิตรผล
ในปีถัดไป ทั้งนี้ในแต่ละธุรกิจสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ ปรับปรุง และพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมกับการด�ำเนินงานของแต่ละธุรกิจ

เชน งานความรอนหรือประกายไฟ
งานบนที่สูงตั้งแต 2 เมตรขึ้นไป
งานที่อับอากาศ เปนตน

แบบ 2 ตะขอ และคลองเกี่ยวตลอดระยะเวลา
ที่ปฏิบัติงานบนที่สูงตั้งแต 2 เมตรขึ้นไป

กอนการเขาซอมหรือทำความสะอาดเครื่องจักร

ในพ�้นที่โรงงาน
เวนแตเปนพ�้นที่
ที่โรงงานกำหนดไวให

และจะตองทิ้งกนบุหรี่
ในภาชนะที่โรงงานจัดไวใหเทานั้น
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กอนการเคลื่อนยายยานพาหนะออกจากจุดจอด
และคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดระยะเวลาเดินทาง ทั้งนี้
ใหรวมถึงยานพาหนะภายในโรงงานดวย

หรือทำการ Bypass
ระบบ Interlock ของ
ระบบควบคุมอัตโนมัติที่เกี่ยวของกับ
ระบบความปลอดภัย โดยตองขอและไดรบั
การอนุมัติจากผูบังคับบัญชาระดับ
ผูจัดการฝายเจาของพื้นที่ขึ้นไปกอน

(ไมโทร / ไมถาย /
ไมพ�มพ / ไมเลน /
ไมใชหูฟ�ง)
ในพ�้นที่เสี่ยงตอการเกิด
เพลิงไหมและระเบิด

ขณะปฏิบัติงานกับเครื่องจักร
และการขับขี่ยานพาหนะทุกประเภท

กฎพ�ทักษชีว�ต (Life Saving Rules)
ของธุรกิจวัสดุทดแทนไม

1.ตอง

สวมใสเข็มขัดชนิดเต็มตัว
(Full Body Harness)

แบบ 2 ตะขอและคลองเกี่ยว
ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบตั งิ าน
บนทีส่ งู ตัง้ แต 2 เมตรขึน้ ไป

2.ตอง

3.ตอง

4.ตอง

กอนการเขาซอมหรือทำความสะอาด
เครือ่ งจักร

กอนการเคลือ่ นยายยานพาหนะออกจาก
จุดจอดและคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดระยะเวลา
เดินทาง ทัง้ นีใ้ หรวมถึงยานพาหนะ
ภายในโรงงานดวย

6.

7.

8.

และจะตองทิ้งกนบุหรี่ในภาชนะ
ที่โรงงานจัดไวใหเทานั้น

ระบบ Interlock ของระบบควบคุม
อัตโนมัติที่เกี่ยวของกับระบบความปลอดภัย
โดยตองขอและไดรับการอนุมัติ
จากผูบังคับบัญชากอน

(ไมโทร / ไมถา ย / ไมพมิ พ / ไมเลน /
ไมใชหฟู ง ) ในพืน้ ทีท่ เ่ี สีย่ งตอการเกิด
เพลิงไหมและระเบิดขณะปฏิบตั งิ าน
กับเครือ่ งจักรและการขับขีย่ านพาหนะ
ทุกประเภท

ขออนุญาตทำงาน
(Work Permit) ทุกครั้ง
กอนปฏิบัติงานเสี่ยง

หยุดเคร�่องจักรตัดแยก
พลังงานไฟฟา ลม ไฮดรอลิก
พรอมทั้งล็อกกุญแจและแขวนปาย
หามเดินเคร�่องจักรทุกครั้ง

(เชน งานความรอนหรือประกายไฟ
งานบนที่สูงตั้งแต 2 เมตรขึ้นไป
งานที่อับอากาศ)

5.

หาม ผูที่ไมมีใบขับข�่รถยก
หาม สูบบุหร�่ในพ�้นที่โรงงาน
(Forklift) ทำการขับขีร่ ถยกโดยเด็ดขาด เวนแตเปนพื้นที่ที่โรงงานกำหนดไวให

หาม ดัดแปลงเคร�่องจักร
และอุปกรณ หรือทำการ Bypass

คาดเข็มขัดนิรภัย (Safety Belt)
ทั้งผูขับและผูโดยสารทุกคน

หาม ใชโทรศัพท

กฎพ�ทักษชีว�ต (Life Saving Rules)
ธุรกิจออยในชวงฤดูกาลผลิต ป 2560 / 2561

1.ตอง

2.ตอง

คาดเข็มขัดนิรภัย
(Safety Belt) ทั้งผูขับ
และผูโดยสารทุกคน

ในการเดินทางดวย
รถจักรยานยนต

กอนการเคลื่อนยายยานพาหนะ
ออกจากจุดจอดและคาดเข็มขัด
นิรภัยตลอดระยะเวลาเดินทาง
รวมถึงการใชเครื่องจักร
ทางการเกษตร

5.

หาม บรรทุกออยและ

ผลิตภัณฑอื่นๆ
สูงหร�อน้ำหนักเกิน

กวาที่กฎหมายกำหนด

สวมหมวกกันน็อก
ทั้งผูขับและผูโดยสารทุกคน

3.ตอง

6.

หาม ขับยานพาหนะ

ในขณะที่เสพของมึนเมา

เมาสุรา มีอาการงวง
สภาพรางกายไมพรอม

หร�อใชโทรศัพท
หร�ออุปกรณสื่อสาร

ทุกชนิด

สวมใสอุปกรณ
คุมครองความปลอดภัย

สวนบุคคลที่กำหนดไว
ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

7.

หาม เดินทางกลับที่พัก
โดยที่รางกาย
เรายังไมพรอม

4.ตอง

โดยเฉพาะการเดินทาง
ในชวงเวลากลางคืน

ตองตรวจสอบ
สภาพเคร�่องจักร

เครื่องมือทางการเกษตร
และยานพาหนะทุกประเภท
ใหมีความพรอมกอนใชงาน

8.

หาม ขายหร�อดื่มสุรา

ของมึนเมา
เสพยาเสพติดทุกชนิด
และเลนการพนัน

ในทุกพื้นที่ทำงาน
ของบริษัทฯ

กลุ่มมิตรผล

9.

หาม ใชความเร็วในการ
ขับข�่ยานพาหนะ

แตละประเภทเกินที่
กฎหมายกำหนด
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นอกจากนั้นกลุ่มมิตรผลยังมีแนวทางปฏิบตั ิมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ ผนวกเป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้ปฏิบัตติ ามมาตรฐานการท�ำงานเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ดังนี้ (403-1)
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
บริษัทผู้รับเหมา รวมถึงการลงโทษ
ก�ำหนดลงในแนวปฏิบัติระบบจ้างเหมา
แรงงานกลุ่มมิตรผล

มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับ
ผู้เยี่ยมชม ผู้มาติดต่องาน และผู้รบั เหมา
รายละเอียดตาม MP-QP-8002-012

การขออนุญาตให้ท�ำงานบนที่สูง
(Height Work Permit)
รายละเอียดตาม MP-QP-8002-010

การขออนุญาตให้ท�ำงานที่ก่อให้เกิดความ
ร้อนและประกายไฟ (Hot Work Permit)
รายละเอียดตาม MP-QP-8002-007

การท�ำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าแรงสูง และการ
ล็อกเอาต์ ติดป้ายเครื่องจักร
รายละเอียดตาม MP-QP-8002-003,
MP-QP-8002-006

การท�ำงานในสถานที่อับอากาศ
รายละเอียดตาม MP-QP-8002-002

การท�ำงานเกี่ยวกับรถยกหรือรถโฟร์คลิฟท์
รายละเอียดตาม MP-QP-8002-009

มาตรฐานความปลอดภัยในการท�ำงาน
บริเวณแท่นดั๊มอ้อย

การป้องกันการระเบิดฝุ่นระเบิด
(Dust Explosion) การระเบิดของระบบ
ก๊าซชีวภาพ (Biogas Explosion)
และการระเบิดของระบบก๊าซ LPG
(LPG Explosion)

การส่งเสริมจิต(403-5)
สำ�นึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งาน
การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อมยังเป็นสิง่ ทีก่ ลุม่ มิตรผลใส่ใจและต้องการสร้างการรับรูใ้ ห้กบั คณะกรรมการ
บริหาร ผูบ้ ริหาร พนักงาน คูค่ า้ ผูร้ บั เหมา และชุมชน โดยในปี 2561 นี้ กลุม่ มิตรผลได้มกี ารรณรงค์ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ได้ตระหนักในเรือ่ ง
ความปลอดภัย พร้อมร่วมกันยกระดับมาตรฐานของการบริหารความปลอดภัย ดังนี้
• จัดอบรมหลักสูตรความรู้การดับเพลิงขั้นต้นให้กบั พนักงานทั่วไป การอพยพหนีไฟ
• จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทั้งในงานและนอกงานส�ำหรับพนักงานและผู้รับเหมาที่ท�ำงานในโรงงาน รวมทั้งส่งเสริมจิตส�ำนึกและ
พฤติกรรมการท�ำงานที่ถูกต้องให้กับผู้รบั เหมา
• การเรียนรู้ผ่านระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในระบบอินทราเน็ต (Intranet) ของกลุ่มมิตรผล
• สร้างบุคลากรรับผิดชอบด้านความปลอดภัยฯ ประจ�ำพื้นที่ (SSHE Man) เพื่อเป็นบุคลากรประจ�ำโรงงานที่คอยควบคุมและรายงานผล
การปฏิบัติงานเสี่ยงของพนักงานและผู้รับเหมาระหว่างที่มีการท�ำงานในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งในปีนี้ได้เริ่มต้นด�ำเนินการจัดท�ำในธุรกิจน�้ำตาล
โดยมีการจัดตั้งและพัฒนาบุคลากรให้เป็นทีมผจญเพลิงและกู้ภัย ERT Man (Emergency Response Team) ด้วยการส่งไปฝึกทดสอบการ
ผจญเพลิงและกู้ภยั เพื่อมีหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยของแต่ละโรงงาน
• จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมแต่ละโรงงาน เช่น
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กลุ่มมิตรผล

กิจกรรมวันความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม
(SHE DAY)
ผูบ้ ริหารได้แสดงความมุง่ มัน่ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม (SHE Commitment) และมีการสื่อสารความรู้
ด้ า นความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสิ่ง แวดล้ อ มให้ กับ
พนักงานและผูร้ บั เหมาในแต่ละโรงงานผ่านป้ายประชาสัมพันธ์
บูธกิจกรรมภายในงาน การรณรงค์ความปลอดภัยฯ ตามกฎ
พิทักษ์ชีวติ (Life Saving Rules) ในงาน SHE Day
กิจกรรมวันความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SHE DAY)
ของโรงงานพาเนล พลัส หาดใหญ่

• ส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัยทางถนน โดยท�ำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนนระหว่าง
คณะท�ำงานประชารัฐเพื่อสังคมด้านความปลอดภัยทางถนนโดยมีมาตรการองค์กร ดังนี้

1.

สารความปลอดภัยจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

2.

คู่มือความปลอดภัยของกลุ่มมิตรผล มาตรฐานการจราจร
และการขับขี่ปลอดภัย

ระบบจราจรภายในบริษัท

มาตรการขณะขับขี่
ยานพาหนะ

สารความปลอดภัยจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จดั การใหญ่

3.

การขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัย
• มาตรการก่อนขับขี่ยานพาหนะ
• มาตรฐานรถขนส่งประเภทต่างๆ
• การตรวจเช็กความพร้อมของผู้ขบั ขี่

การว่าจ้างหรือจ้างเหมา
เกี่ยวกับยานพาหนะ

คู่มือความปลอดภัยฯ ของกลุ่มมิตรผลมาตรฐานการจราจร
และการขับขี่ปลอดภัย

กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยฯ เทศกาลสงกรานต์ 2561
“มิตรผลห่วงใย กลับบ้านปลอดภัย”
กลุ่มมิตรผลจัดกิจกรรม “สงกรานต์ช่นื มื่น ชุมชนชื่นใจ งดงาม
อย่ า งไทย สืบ สานวัฒ นธรรม” โดยคุณ อิส ระ ว่ อ งกุศ ลกิจ
ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล ให้ความส�ำคัญในเรื่องความ
ปลอดภัยจากการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมเชิญชวน
ผู ้ บ ริห ารและพนัก งานร่วมกันติด แฮชแท็ก #มิต รผลห่ ว งใย
กลับบ้านปลอดภัย เพือ่ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมความปลอดภัย
ให้มากขึ้น
คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล
ให้ความส�ำคัญในเรื่องความปลอดภัยจากการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์
กลุ่มมิตรผล
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สิ่งแวดล้อม
“ดีด้วยการจัดการ”

การใช้ทรัพยากร
อย่างยั่งยืน
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การปกป้อง
ด้านสิ่งแวดล้อม

กลุ่มมิตรผล

การดำ�เนินงาน
ด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
(Climate Change)

กระบวนการและ
ช่องทางร้องเรียน
จากผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม

จากสถานการณ์ปัญหาสภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งกระทบเป็นวงกว้างในปัจจุบัน ส่งผลต่อการด�ำเนินชีวิต
ของชุมชนกลุม่ มิตรผลให้ความส�ำคัญในการจัดการสิง่ แวดล้อมผ่านการจัดท�ำกลยุทธ์ทมี่ งุ่ เน้นการผลิตให้ได้มาตรฐานระดับโลก มีมาตรฐาน
ความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงแบ่งปันความรู้ทั่วทั้งองค์กร ครอบคลุมทั้งกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ และการบริการ
ในการบริหารจัดการวัตถุดิบทรัพยากรน�้ำ บรรจุภัณฑ์ จัดการมลภาวะ ของเสีย และวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รวมทั้งให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับ
การจัดสรรงบประมาณในการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
เพือ่ เป็นการด�ำเนินธุรกิจทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม กลุม่ มิตรผลจึงได้กำ� หนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อม เป็นแกนหลัก
ในการขับเคลื่อนการด�ำเนินการของด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานสูงสุด รวมทั้ ง น� ำ ระบบการจั ด การ
ด้านสิง่ แวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001 : 2015 และกฎหมายด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องมาเป็นกรอบในการปฏิบตั งิ าน

การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
การจัดการวัตถุดิบ

กลุ ่ ม มิ ต รผลมี ก ารเติ บ โตทางธุ ร กิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ท�ำ ให้ มี แ นวโน้ ม ความต้ อ งการวั ต ถุ ดิ บ ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ทั้ ง ที่ เ ป็ น ประเภทหมุ น เวี ย น
และไม่หมุนเวียน เราให้ความส�ำคัญต่อการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน การวางแผนและควบคุมเกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ใน
การผลิตร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และน�ำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001: 2015) มาประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ
ตั้งแต่ต้นน�้ำจนถึงปลายน�้ำ เช่น วัตถุดิบ พลังงาน การจัดการระบบนิเวศน์ ฯลฯ รวมทั้งมีการบริหารวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยลด
ต้นทุนทางธุรกิจ และสร้างความคุ้มค่าให้มากที่สุด
ส�ำหรับวัตถุดบิ หลักในการด�ำเนินธุรกิจของกลุม่ มิตรผลนัน้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ ประเภทวัตถุดบิ หมุนเวียน (Renewable Material)
ได้แก่ อ้อย เศษไม้ยางพารา และวัตถุดิบที่ไม่หมุนเวียน (Non-renewable Material) ได้แก่ พลังงานเชื้อเพลิง และสารเคมี ซึ่งวัตถุดิบทั้งหมด
รวมถึงผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ด้วย โดยในปี 2561 มีรายละเอียดการใช้วตั ถุดิบที่ส�ำคัญ ดังนี้

ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตของกลุ่มมิตรผล (301-1)
วัตถุดิบหลัก
วัตถุดิบหมุนเวียน
(ล้านตัน)
วัตถุดิบไม่หมุนเวียน
(ตัน)
วัตถุดิบรี ไซเคิล
(ตัน)

21.50

18.00

18.80

27.39

2558*

2559*

2560**

2561***

57,496

9,957

8,511

216,525

2558*

2559*

2560**

2561***

5,484

6,004

5,887

40,992

2558*

2559*

2560**

2561***

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

กลุ่มมิตรผล
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การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ�

ทรัพยากรน�ำ้ ถือได้วา่ เป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญในการท�ำการเกษตร และการผลิต จากปัญหาการเปลีย่ นแปลงสภาวะอากาศในปัจจุบนั ส่งผลกระทบ
ต่อความไม่แน่นอนของฤดูกาลจนท�ำให้เกิดภาวะภัยแล้ง อุทกภัย อากาศแปรปรวนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่
อุปทานของกลุม่ มิตรผลจัดอยูใ่ นกลุม่ อุตสาหกรรมทีใ่ ช้ทรัพยากรน�้ำค่อนข้างสูง ดังนัน้ เพือ่ ป้องกันการเกิดผลกระทบกับสิง่ แวดล้อมและชุมชน
โดยรอบ เราได้ประเมินความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการน�้ำในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ มีแหล่งน�้ำส�ำรองภายในส�ำหรับใช้ในการด�ำเนินงาน โดย
ประสานงานกับหน่วยงานที่มีส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำในพื้นที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล
การประปาส่วนภูมิภาค เป็นต้น รวมทั้งมีการหารือแนวทางการจัดการน�้ำร่วมกันเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
ผ่านการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี เช่น การประชุมคณะกรรมการชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นใจว่า
การใช้ทรัพยากรน�้ำของกลุ่มมิตรผลด�ำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน�ำ้ ของชุมชนโดยรอบ
กลุ่มมิตรผลได้จัดท�ำนโยบายด้านการใช้ทรัพยากรน�้ำโดยเน้นการลดใช้น�้ำ และน�ำน�้ำกลับมาใช้ใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านโครงการ 3Rs
เพื่อมุ่งหวังให้ประสิทธิภาพสูงสุดและลดการสูญเสียทั้งในอาคารส�ำนักงานและโรงงานต่างๆ ทั้งนี้กลุ่มมิตรผลก�ำหนดเป้าหมายส�ำหรับการ
ลดใช้น�้ำคิดเป็นร้อยละ 10 จากปี 2560 โดยมีการติดตามผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกปี ปริมาณการใช้น�้ำที่ลดลงจากการด�ำเนิน
โครงการ 3Rs สรุปได้ ดังนี้
1. โครงการ
Reduce

สามารถลดการใช้นำ�้ ดิบ 8,380 ลูกบาศก์เมตรต่อปี เช่น ลดการใช้นำ�้ บาดาลในการรดน�ำ้
ต้นไม้ และลดการใช้นำ้� ล้างพื้นโดยเปลี่ยนเป็นวิธีเก็บแห้ง

2. โครงการ
Reuse

สามารถลดการใช้นำ�้ ดิบ 26,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยน�ำน�ำ้ เหลือจากกระบวนการผลิต
น�้ำตาล ซึ่งมีปริมาณร้อยละ 10-30 มาหมุนเวียนใช้แทนน�้ำดิบในการล้างอุปกรณ์
(เช่น หม้อต้ม และฮีตเตอร์) รวมถึงการน�ำน�้ำเหลือจากกระบวนการผลิตน�้ำตาลมาใช้
Make-up ระบบ Cooling Tower และการท�ำ Clean-In-Place (CIP) เป็นต้น

3. โครงการ
Recycle

สามารถลดการใช้น�้ำดิบ 261,300 ลูกบาศก์เมตรต่อปี เช่น การน�ำน�้ำจากบ่อบ�ำบัด
สุดท้ายมาเข้าระบบ Wetland และน�ำมาใช้รดน�้ำต้นไม้ทั้งในฤดูหีบอ้อยและนอกฤดู
หีบอ้อย

นอกจากนี้ได้เข้าร่วมโครงการประเมินการใช้น้�ำบาดาลตลอดวัฏจักรผลิตภัณฑ์ (Water Footprint) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงตัวเลขสัดส่วนปริมาณ
การใช้ต่อผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในการวางแผนบริหาร และก�ำหนดเป้าหมายในการจัดการใช้น�้ำต่อไป

บริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด เข้าร่วมโครงการประเมินการใช้น้�ำบาดาลตลอดวัฏจักรชีวติ ผลิตภัณฑ์

ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานในปี 2561 กลุ่มมิตรผลสามารถสรุปปริมาณน�้ำใช้ ดังนี้
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กลุ่มมิตรผล

ข้อมูลปริมาณน้ำ�ที่นำ�มาจากแหล่งต่างๆ ของกลุ่มมิตรผล (303-3)
นํ้าผิวดิน (Surface water)
นํ้าบาดาล (Groundwater)
นํ้าจากองคกรอื่น (Third-party water)
นํ้าผิวดิน-นํ้าจืด (< 1,000 mg/l TDS)
นํ้าบาดาล-นํ้าจืด (<1,000 mg/l TDS)
นํ้าจากองคกรอื่น-นํ้าจืด (< 1,000 mg/l TDS)
นํ้าผิวดิน-นํ้าอื่นๆ (> 1,000 mg/l TDS )
นํา้ บาดาล-นํ้าอื่นๆ (> 1,000 mg/l TDS)
นํา้ จากองคกรอื่น-นํ้าอื่นๆ (> 1,000 mg/l TDS)

ปริมาณนํ้าที่นํามาจากทุกพื้นที่
(เมกะลิตร)
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000 12,360
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

ปริมาณนํ้าที่นํามาจากพื้นที่ขาดแคลนนํ้า

(เมกะลิตร)
21,327

16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000 5,680
5,000
4,000
3,000
2,500
2,000
1,170
1,500
1,000
500
2
0

15,570

14,400

2,565

1,356

1,248
801

613

61

หมายเหตุ : *
**
***
		

70

61

2558*

ปริมาณนํ้าทั้งหมดจากองคกรอื่น
(Total third-party water withdrawal
by withdrawal source)
นํ้าผิวดิน
นํ้าบาดาล

2559*

2560**

ข้อมูลปี 2558 – 2559
ข้อมูลปี 2560
ข้อมูลปี 2561
ข้อมูลปี 2561

ป
2561***

15,820

9,520

8,810

2,467 2,467

574
2

2558*

2

2

2559*

414

3

388

3

2560**

ป

2561***

หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี
หมายถึง ระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560
หมายถึง ระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561
โรงงานมีการขยายก�ำลังการผลิตของธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ และมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมของธุรกิจไร่

ปริมาณการใช้น้ำ�ทั้งหมดกลุ่มมิตรผล (303-5)
ปริมาณนํ้าทั้งหมดที่ใช

ปริมาณนํ้าที่นํามาจากทุกพื้นที่
(เมกะลิตร)
27,500

ปริมาณนํ้าที่นํามาจากพื้นที่ขาดแคลนนํ้า
(เมกะลิตร)
27,500

25,140

25,000

22,500

20,000

20,000

15,000

15,000

12,500

12,500

10,000

10,000

7,500

7,500

5,000

5,000

2,500

0

0

0

0

0

2558* 2559* 2560** 2561***

หมายเหตุ : *
**
***
–

รอยละ 5

18,669

17,500

16,253

15,261

13,777

เปาหมาย ป 2561

ลดปริมาณการใชนํ้า
ตอรายไดองคกร
จากป 2560
ลดลง

25,000

22,500
17,500

การเปลี่ยนแปลงของปริมาณนํ้าที่จัดเก็บ
(Change in water storage)

9,382 9,933
6,852

2,500
Year

0

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

ข้อมูลปี 2558 – 2559 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี
ข้อมูลปี 2560
หมายถึง ระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560
ข้อมูลปี 2561
หมายถึง ระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561
รายงานโดยไม่รวมน�้ำฝน
กลุ่มมิตรผล
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การบริหารจัดการพลังงาน

กลุม่ มิตรผลตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมในการอนุรกั ษ์พลังงาน ซึง่ ประเทศไทยก�ำลังเผชิญกับปัญหาพลังงานและการเปลีย่ นแปลง
ของสภาพภูมอิ ากาศ จึงได้ต่อยอดธุรกิจน�้ำตาลเป็นธุรกิจพลังงานทดแทน เช่น ไฟฟ้าชีวมวล เอทานอล และพลังงานทางเลือก ซึง่ นอกจาก
จะน�ำพลังงานทดแทนมาใช้ภายในกระบวนการผลิตและภายในโรงงานของกลุ่มมิตรผลแล้ว เรายังสามารถตอบสนองความต้องการด้าน
พลังงานให้กับประเทศไทยได้อีกด้วย เช่น การจ�ำหน่ายไฟฟ้าชีวมวลให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เป็นต้น ส�ำหรับภายในโรงงานได้มีการจัดท�ำแผนการจัดการพลังงานซึ่งสอดคล้องตามที่กฎหมายก�ำหนด และน�ำระบบมาตรฐานสากล
ISO 50001 มาประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยมีการแต่งตัง้ ผูแ้ ทนฝ่ายบริหารและตัวแทนแต่ละฝ่ายเข้ามาเป็นคณะท�ำงานด้านการอนุรกั ษ์พลังงาน
โดยมีหน้าที่วางแผน ก�ำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ส่งเสริมความตระหนักรู้ การมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับทั้งผู้บริหาร พนักงาน
และผู้รบั เหมา และรายงานสมรรถนะระบบการจัดการพลังงานต่อผู้บริหารสูงสุดอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ สามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
พลังงานในทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน และลดต้นทุนการด�ำเนินงานอย่างมีนัยส�ำคัญได้ โดยในปี 2561 กลุ่มมิตรผลมีรายละเอียดการใช้พลังงาน
ดังนี้

ข้อมูลการใช้พลังงานภายในองค์กรของกลุ่มมิตรผล
ประเภทของพลังงาน
ปริมาณเชื้อเพลิงใช้แล้วหมดไป
ทั้งหมด (Million MJ)
ปริมาณเชื้อเพลิงที่สามารถทดแทนได้
ทั้งหมด (Million MJ)
ปริมาณพลังงาน
ที่ซื้อจากภายนอก
ซึ่งผลิตจากเชื้อเพลิง
ที่ใช้แล้วหมดไป
(Non-renewable
energy purchased)
(Million MJ)

714.30

767.12

692.58

109.01

2558*

2559*

2560**

2561***

73,163.34

72,922.45

56,407.01

64,681.49

2558*

2559*

2560**

2561***

623.79

662.27

611.77

5,605.44

2558*

2559*

2560**

2561***

ไอน�้ำแรงดันต�่ำ
ที่โรงไฟฟ้าขาย
(Exhaust Steam)

NR

NR

NR

NR

2558*

2559*

2560**

2561***

NR

NR

NR

NR

2558*

2559*

2560**

2561***

NR

NR

NR

NR

2558*

2559*

2560**

2561***

NR

NR

NR

NR

2558*

2559*

2560**

2561***

NR

NR

NR

NR

2558*

2559*

2560**

2561***

73,877.64

73,689.57

57,099.59

70,395.99

2558*

2559*

2560**

2561***

พลังงานไฟฟ้า
(Electricity)
ไอน�้ำแรงดันต�่ำ
ที่โรงไฟฟ้าขาย
(Exhaust Steam)
ไอน�้ำที่โรงไฟฟ้า
ผลิตได้
(Live Steam)

รวมพลังงานทั้งหมด (Million MJ)
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานทั้งหมด (ล้านบาท)
หมายเหตุ : 		
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พลังงานไฟฟ้า
(Electricity)

ไอน�้ำที่โรงไฟฟ้า
ผลิตได้
(Live Steam)

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

เป้าหมาย ปี 2561
ลดปริมาณการใช้ ไฟฟ้า
ต่อรายได้องค์กร
จากปี 2560
ลดลง

(302-1)

NA

NA

2558*
2559*
NA (Not Available) ไม่มกี ารจัดเก็บข้อมูลประเด็นดังกล่าว * ข้อมูลปี 2558 – 2559
NR (Not Relevant) ข้อมูลในประเด็นดังกล่าวไม่
มีความ
			
เกี่ยวข้อง
** ข้อมูลปี 2560
ค่าความร้อนสุทธิของเชือ้ เพลิง (Net Calorific Values (NCV)): *** ข้อมูลปี 2561
1 kWh = 3.6 MJ และ 1 ton = 2,676 MJ

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2561

กลุ่มมิตรผล

NA

8,756.06

2560**
2561***
หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
ของแต่ละปี
หมายถึง ระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560
หมายถึง ระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561

ข้อมูลการใช้พลังงานภายนอกองค์กรของกลุ่มมิตรผล (302-1)
ประเภทของพลังงาน
ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการขนส่งวัตถุดิบ
โดยองค์กรภายนอก (Million MJ)
ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการขนส่งผลิตภัณฑ์
โดยองค์กรภายนอก (Million MJ)
ปริมาณพลังงานที่ใช้การเดินทาง
โดยเครื่องบิน (Million MJ)
ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการขนส่งพนักงาน
โดยรถยนต์ (Million MJ)
หมายเหตุ : *
**
***

NA

NA

NA

1,138.55

2558*

2559*

2560**

2561***

NA

NA

NA

2,347.58

2558*

2559*

2560**

2561***

NA

NA

NA

53.48

2558*

2559*

2560**

2561***

NA

NA

NA

34.85

2558*

2559*

2560**

2561***

NA (Not Available) ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลประเด็นดังกล่าว
ค่าความร้อนสุทธิของเชื้อเพลิง (Net Calorific Values (NCV) : น�้ำมันดีเซล (B5) 1 Litre = 35.778 MJ (DEDE)
น�้ำมัน Gasohol 91 : 1 Litre = 30.462 MJ ระยะการเดินทางภายในประเทศ : 1 คนต่อ 1 Km = 2.4206 MJ (TGO)
ข้อมูลปี 2558 – 2559 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี
ข้อมูลปี 2560
หมายถึง ระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560
ข้อมูลปี 2561
หมายถึง ระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561

ปริมาณการใช้พลังงานต่อรายได้ขององค์กร (Energy Intensity)(302-3)
ประเภทของพลังงาน
ปริมาณการใช้พลังงานภายในองค์กร
ต่อรายได้ขององค์กร
(Energy intensity consumed within organization)
(MJ/ล้านบาท)
ปริมาณการใช้พลังงานภายนอกองค์กร
ต่อรายได้ขององค์กร
(Energy intensity consumed outside organization)
(MJ/ล้านบาท)
หมายเหตุ : *
**
***

NA

NA

NA

961,260

2558*

2559*

2560**

2561***

NA

NA

NA

48,809

2558*

2559*

2560**

2561***

NA (Not Available) ไม่มกี ารจัดเก็บข้อมูลประเด็นดังกล่าว
พลังงานภายในองค์กร = พลังงานไฟฟ้า ไอน�้ำ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซชีวภาพ น�้ำมันดีเซล น�้ำมันเบนซิน พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานภายนอกองค์กร = น�้ำมันดีเซล น�้ำมันเบนซิน
ข้อมูลปี 2558 – 2559
หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี
ข้อมูลปี 2560
หมายถึง ระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560
ข้อมูลปี 2561
หมายถึง ระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561

จากผลลัพธ์การใช้พลังงานในปี 2561 มีสัดส่วนพลังงานที่มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนกว่าร้อยละ 91.88 เมื่อเทียบกับพลังงานทั้งหมด
ที่กลุ่มมิตรผลใช้
กลุ่มมิตรผล
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การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์สําหรับอาหารเป็นเรื่องที่มคี วามสําคัญและใกล้ตวั ทุกคน กลุ่มมิตรผลใส่ใจให้ความส�ำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม
กับสินค้าแต่ละประเภท และมีความหลากหลายเพือ่ ตอบโจทย์ตอ่ การใช้ของผูบ้ ริโภคทีส่ ะดวก ปลอดภัย มีการพัฒนาการส่งมอบสินค้าด้วย
การจัดให้บริการรถขนส่งน�้ำเชื่อมและน�้ำตาลทราย แทงค์คาร์ (Tank Car) ซึ่งสามารถช่วยลดการใช้บรรจุภัณฑ์ ลูกค้าสามารถน�ำผลิตภัณฑ์
ต่อท่อระบบสู่กระบวนการผลิต เพื่อความสะดวกรวดเร็วในกระบวนการผลิต

แทงค์คาร์ (Tank Car) บรรจุผลิตภัณฑ์น�้ำเชื่อม

แทงค์คาร์ (Tank Car) บรรจุผลิตภัณฑน�้ำตาลทราย

โดยในปี 2561 ได้มีจำ� หน่ายผลิตภัณฑ์น�้ำเชื่อมจากแทงค์คาร์ (Tank Car) จ�ำนวน 220,000 ตัน และน�้ำตาลทรายจากแทงค์คาร์ (Tank Car)
จ�ำนวน 60,000 ตัน ซึ่งสามารถลดปริมาณการใช้ถงุ บรรจุภัณฑ์พลาสติกจ�ำนวน 184.5 ล้านถุง
นอกจากนี้เรายังมีการตระหนักเรื่องวัสดุที่น�ำมาใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ โดยมีแนวทางการคัดเลือกพลาสติก กระดาษ หมึกพิมพ์ ที่น�ำมา
ใช้ในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ท่เี หมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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กลุ่มมิตรผล

การปกป้องด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อการบริหารจัดการ ดูแล และปกป้องด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มมิตรผลได้น�ำหลักการพื้นฐานการด�ำเนินธุรกิจที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและหลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, and Recycle) มาใช้ในการด�ำเนินงาน โดยมีรายละเอียดการด�ำเนินงานในด้าน
ต่างๆ ที่ส�ำคัญ ดังนี้

การจัดการน้ำ�ทิ้ง (303-2)

กลุ่มมิตรผลได้ให้ความส�ำคัญต่อการบ�ำบัดน�้ำทิ้งที่ออกมาจากกระบวนการการผลิตน�้ำตาลให้มีคุณภาพน�้ำหลังการบ�ำบัดสอดคล้องตามที่
กฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ก�ำหนด โดยน�ำ้ เสียทีอ่ อกมาจากกระบวนการผลิตน�้ำตาล จะถูกบ�ำบัดด้วยระบบบ�ำบัดน�ำ้ ทิง้ ทัง้ 2 ระบบ ได้แก่
1. ระบบบ�ำบัดแบบชีวภาพ (Biological Treatment)
2. ระบบบ�ำบัดแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland)
นอกจากนีโ้ รงงานน�ำ้ ตาลมิตรภูเวียงยังได้มกี ารน�ำระบบบ�ำบัดแบบปิด (Upflow Anaerobic Sludge Blanket: UASB) เข้ามาใช้ในการบ�ำบัดน�ำ้ ทิง้
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังน�ำแก๊สชีวภาพจากระบบบ�ำบัดแบบปิดไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาถ่านคาร์บอนแล้วน�ำไปใช้ในการ
ดูดซับค่าสีแทนการใช้เรซิ่น ซึ่งช่วยลดการใช้น้�ำเกลือที่น�ำมาใช้ล้างเรซิ่นในกระบวนการผลิต
โดยปริมาตรน�้ำทิ้งทั้งหมดที่ออกมาจากกระบวนการผลิตน�้ำตาลจะน�ำเข้าสู่ระบบบ�ำบัดน�้ำทิ้งข้างต้น หลังจากนั้นน�้ำทิ้งที่ได้รับการบ�ำบัด
จนมีค่าคุณภาพน�้ำเป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนดเรียบร้อย จะถูกน�ำกลับมาใช้ใหม่ในกิจกรรมภายในโรงงานอย่างเหมาะสม เช่น น�ำน�้ำ
เข้าสู่ไร่บริษัท การรดน�้ำต้นไม้ การล้างท�ำความสะอาดในพื้นที่โรงงาน เป็นต้น

ปริมาณการปล่อยน้ำ�ทิ้งของกลุ่มมิตรผล (303-4)
ปริมาณการปลอยนํ้าทิ้ง
ลงสูแหลงนํ้าผิวดิน

ปริมาณการปลอยนํ้าทิ้ง
ลงสูแหลงนํ้าใตดิน

ปริมาณการปลอยนํ้าทิ้ง
สูองคกรอื่น

รวมปริมาณ
การปลอยนํ้าทิ้งทั้งหมด

ปริมาณการปลอยนํ้าทิ้งลงสูแหลงนํ้า (ทุกพื้นที่)
ป

71.20

2561*** 0
2560**

0

2559*

0

2558*

0

189.90

ปริมาณการปลอยนํ้าทิ้ง
(เมกะลิตร)

261.10

110.90

338.80

227.80
97.80
93.30

191.10

74.60

303.60

229.00

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

ปริมาณนํ้าจืดทั้งหมด
(< 1,000 mg/L TDS )

ปริมาณนํ้าอื่นๆ
(> 1,000 mg/L TDS)

ปริมาณนํ้าที่ปลอยออกนอกองคกรทั้งหมด (พื้นที่ขาดแคลนนํ้า)
ป

2561***
2560**
2559*

0.00
0.00

2558*

0.00
0.00

0

ปริมาณการปลอยนํ้าทิ้ง
(เมกะลิตร)

0.80

0.00
0.00
0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

หมายเหตุ : * ข้อมูลปี 2558 – 2559 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี
** ข้อมูลปี 2560
หมายถึง ระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560
*** ข้อมูลปี 2561
หมายถึง ระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561
กลุ่มมิตรผล
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คุณภาพน้ำ�ที่ปล่อยออกของกลุ่มมิตรผล (303-4)

หมายเหตุ : *
**
***

คุณภาพน�้ำ

ค่ามาตรฐาน

BOD (mg/l)

ค่าเฉลี่ยคุณภาพน�้ำหลังการบ�ำบัด
2558*

2559*

2560**

2561***

20

9.80

8.70

9.40

13.20

COD (mg/l)

120

106.40

81.50

73.80

73.00

SS (mg/l)

50

118.00

99.50

17.20

31.80

ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน�้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560
ข้อมูลปี 2558 – 2559 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี
ข้อมูลปี 2560
หมายถึง ระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560
ข้อมูลปี 2561
หมายถึง ระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561

การจัดการวัสดุที่ ไม่ใช้แล้วของกลุ่มมิตรผล (306-2)
ภายใต้แนวคิด “การเพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือทิ้ง” (From Waste to Value) เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยน�ำ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต เช่น การน�ำกากตะกอนหม้อกรองและน�้ำกากส่ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ย ซึ่งเป็น
รูปแบบที่ช่วยลดของเหลือทิ้ง ลดการสร้างผลกระทบต่อห่วงโซ่คุณค่า และช่วยต่อยอดสร้างธุรกิจใหม่ให้กับองค์กรอีกด้วย นอกจากนี้
เราได้นำ� การบริหารจัดการวัสดุไม่ใช้แล้ว ด้วยการใช้หลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, and Recycle) โดยในปี 2561 กลุ่มมิตรผลมีวัสดุที่ไม่ใช้
แล้วที่เป็นอันตรายและไม่อนั ตราย จ�ำแนกตามการจัดการ ดังนี้
เป้าหมาย ปี 2561
ลดปริมาณวัสดุที่ ไม่ใช้แล้ว
ต่อรายได้องค์กร
จากปี 2560
ลดลง

ร้อยละ 5

วัHazardous
สดุที่ไมใชแลwaste
วที่เปนอันตราย (Hazardous waste)

การนํากลับมาใชใหม (Reuse)
การนําไปรีไซเคิล (Recycle)
การนํากลับคืนมาใหม (Recovery)

นํ้าหนัก (ตัน)
30,000

การเผา (Incineration)
การฝงกลบ (Landfill)
อื่นๆ (Others)
25,768.45

25,000
20,000

15,744.32

15,275.52

15,000

600

508.90

400

385.80
259.60

297.51

200

143.40

0 NA

NA
2558*

324.00
253.40
196.01
115.70
NA
NA
2559*

วัสดุที่ไมใชแลวที่ไมเปนอันตราย (Non-hazardous waste)
นํ้าหนัก (ลานตัน)

276.67
131.00
NA

110.60

NA
2560**

57.86

41.79

118.75

2561***

การนํากลับมาใชใหม (Reuse)
การนําไปรีไซเคิล (Recycle)
การทําปุยหมัก (Composting)
การนํากลับคืนมาใหม (Recovery)

ป

การเผา (Incineration)
การฝงกลบ (Landfill)
อื่นๆ (Others)

1,601.63

1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
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400
200
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0.50
0 NA NA

กลุ่มมิ0.11
ตรผล
1.99

NA NA
2558*

NA NA 0.23 NA NA 0.12 0.96
2559*

NA NA 0.14 NA NA 0.13 1.19
2560**

115.50
87.10

1.19 0.0001 0.07 0.26
2560**

ป

600

508.90

400

385.80
259.60

297.51

200

143.40
NA

0

NA
2558*

324.00
253.40
196.01
115.70
NA
NA
2559*

276.67
131.00
NA

วัสดุที่ไมใชแลวที่ไมเปนอันตราย (Non-hazardous waste)

110.60

NA
2560**

ป

2561***

การนํากลับมาใชใหม (Reuse)
การนําไปรีไซเคิล (Recycle)
การทําปุยหมัก (Composting)
การนํากลับคืนมาใหม (Recovery)

นํ้าหนัก (ลานตัน)

118.75

57.86

41.79

การเผา (Incineration)
การฝงกลบ (Landfill)
อื่นๆ (Others)

1,601.63

1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200

0.50 NA NA 0.11 1.99
0 NA NA

NA NA 0.23 NA NA 0.12 0.96

2558*

หมายเหตุ : *
**
***

NA NA 0.14 NA NA 0.13 1.19

2559*

115.50
87.10

2560**

1.19 0.0001 0.07 0.26
2560**

ป

NA (Not Available) ไม่มกี ารจัดเก็บข้อมูลประเด็นดังกล่าว
ข้อมูลปี 2558 – 2559 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี
ข้อมูลปี 2560
หมายถึง ระยะเวลา 1 พ.ย.2559 – 31 ต.ค.2560
ข้อมูลปี 2561
หมายถึง ระยะเวลา 1 พ.ย.2560 – 31 ต.ค.2561

ส�ำหรับการก�ำจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายนั้น ได้ใช้บริการหน่วยงานขนส่งและหน่วยงานก�ำจัดภายในประเทศที่ได้รับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมด�ำเนินการส่งของเสียเพือ่ น�ำไปก�ำจัดอย่างถูกต้องตามระเบียบวิธี ซึง่ จะมีการแจ้งการขนส่งของเสียต่อกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมทุกครั้งที่มีการขนส่งออกนอกโรงงาน

การขนส่งวัสดุที่ ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายของกลุ่มมิตรผล
ปริมาณการขนส่งวัสดุที่ ไม่ใช้แล้ว ที่เป็นอันตรายทั้งหมด
(Total Hazadous Waste Transporation)

ปริมาณการขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ที่เป็นอันตรายทั้งหมด
(Total Hazardous Waste Transportation)
(ตัน)

1,086.31

889.11

1,026.27

57,006.69

2558*

2559*

2560**

2561***

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

ในส่วนของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตรายนั้น จากแนวคิดของ From Waste to Value Model ได้นำ� มาสู่แนวปฏิบัติการก�ำจัดของเสีย
โดยมีตัวอย่างโครงการส�ำคัญ เช่น การน�ำกากตะกอนวีนัสกลับมาสร้างมูลค่าด้วยการเป็นส่วนผสมของปุ๋ยอินทรีย์ โครงการน� ำขี้เถ้า
มาท�ำเป็นอิฐปูในโรงงาน โครงการน�ำกากตะกอนหม้อกรองมาใช้ทำ� ปุ๋ยอินทรีย์ในไร่อ้อยของบริษัทและเกษตรกร ซึ่งปุ๋ยดังกล่าวจะไปช่วย
ปรับปรุงโครงสร้างของดิน ส่งผลให้การเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยดีมากกว่าใช้ปุ๋ยเคมี สามารถน�ำไปพัฒนาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด
ร้อยละ 100 ส่วนของเหลือทิ้งและของเสียที่ไม่อันตรายอื่นๆ มีการจัดการแตกต่างกันตามประโยชน์ เช่น ด้านพลังงาน น�ำกลับมาใช้ใหม่
ในกระบวนการผลิต เป็นต้น
กลุ่มมิตรผล
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การจัดการมลพิษทางอากาศ

การด�ำเนินงานของกลุ่มมิตรผลที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ มีแหล่งก�ำเนิดจากปล่องโรงงาน รวมถึงการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นจากสายพานล�ำเลียง กองชานอ้อย กองเศษไม้ หรือในกระบวนการผลิตภายในโรงงาน ซึ่งกลุ่มมิตรผลได้ดำ� เนินการจัดการแหล่ง
ก�ำเนิดมลพิษทางอากาศ โดยมีตัวอย่างมาตรการส�ำคัญ ดังนี้
1.1 มาตรการการจัดการมลพิษทางอากาศ
โดยใช้เชื้อเพลิงที่เหมาะสม ช่วยให้ลดปริมาณ NOx, SOx 		
และควบคุมให้มีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์
• ติดตั้งระบบควบคุมฝุ่นด้วยหยดน�้ำ (Wet Scrubber)
		 เพื่อดักจับฝุ่นจากการเผาไหม้
• ติดตั้งระบบควบคุมฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator)
		 ควบคุมปัจจัยการเผาไหม้ของหม้อไอน�้ำให้อยู่ในเกณฑ์ เพื่อให้เกิด
		 การเผาไหม้ท่สี มบูรณ์ ซึ่งเป็นการลดปริมาณการปล่อย NOx และ SOx

1.3 มาตรการบรรเทาฝุ่นจากกองชานอ้อย
ที่เกิดจากการจัดเก็บเพื่อเตรียมเข้าโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวล
• อบรมพนักงานให้มค
ี วามรู้ในการเฝ้าระวังฝุ่นจากชานอ้อย
• ปลูกต้นสนเพื่อเป็นแนวป้องกันฝุ่นจากกองชานอ้อย
• ติดตั้ง Wind Break เพื่อเปลี่ยนทิศทางลม
		 และติดตั้ง Wind Sock เพื่อเฝ้าระวังทิศทางลม
• สเปรย์น�้ำ เครื่องพ่นหมอกน�้ำ โดย Big Gun
		 ในต�ำแหน่งหัวสะพานและตาข่ายกันฝุ่น

1.2 มาตรการบรรเทาฝุ่นจากสายพานล�ำเลียง
ในการน�ำวัตถุดิบชานอ้อย
เข้าโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวล
• ตรวจสอบจุดรั่วของฝุ่น
• ท�ำการติดตั้งที่ครอบสะพานล�ำเลียงชานอ้อย
• ท�ำการเคลื่อนย้ายชานอ้อยโดยสายพาน
		 ล�ำเลียงแบบเคลื่อนที่ (Mobile Belt)

1.4 มาตรการบรรเทาฝุ่นจากกระบวนการผลิตวัสดุทดแทนไม้
• ป้องกันฝุ่นด้วยระบบ Dryer และบ�ำบัดอากาศด้วยระบบไซโคลน
• ติดตั้งเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator)

1.5 มาตรการบรรเทาฝุ่น
จากการสัญจรและการขนส่งวัตถุดิบ
• สเปรย์นำ�้ ในจุดปฏิบัติงานและ
		 บริเวณเส้นทางสัญจร
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กลุ่มมิตรผล

ในปี 2561 พบว่า ผลจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องโรงงานของกลุ่มมิตรผลนั้นมีรายละเอียด ดังนี้

คุณภาพอากาศจากปล่องโรงงานของกลุ่มมิตรผล (305-7)
คุณภาพอากาศ

ค่ามาตรฐาน

คุณภาพอากาศจากปล่องโรงงานรายปี
2558*

2559*

2560**

2561***

NOx (ppm)

≤ 200

50.42

61.79

55.08

70.39

SOx (ppm)

60

1.42

3.37

5.30

4.04

CO (ppm)

690

279.10

254.79

188.39

215.42

TSP (mg / m3) โรงไฟฟ้าใหม่

120

47.30

58.96

62.06

32.79

TSP (mg / m3) โรงไฟฟ้าเก่า

320

61.50

17.40

1.10

11.80

Cd (ppm)

0.03

0.005

0.005

0.005

<0.005

หมายเหตุ : - ค่ามาตรฐาน NOx, SOx, CO และ TSP ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออก
จากโรงงานผลิต ส่ง หรือจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547
- โรงไฟฟ้าเก่า, โรงไฟฟ้าใหม่ ตามนิยามของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก�ำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจาก
โรงงานผลิต ส่ง หรือจ�ำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2547
- ค่ามาตรฐานแคดเมียม (Cd) ของ European Emission Standards ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (Environment Impact Assessment)
		 ของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 16 เมกะวัตต์ ของบริษทั แม่สอดพลังงานสะอาด, 2553
*		 ข้อมูลปี 2558 – 2559 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี
** ข้อมูลปี 2560
หมายถึง ระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560
*** ข้อมูลปี 2561
หมายถึง ระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561

กลุ่มมิตรผล
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การบริหารจัดการขนส่งอ้อยและการจราจร

ปัญหาการจราจรอันเกิดจากการขนส่งอ้อยจากไร่อ้อยเพือ่ เข้าสู่โรงงานน�ำ้ ตาล ถือเป็นความท้าทายทีส่ ำ� คัญในอุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลอันเนือ่ ง
มาจากรูปแบบการตัดอ้อยเพื่อเข้าหีบอ้อยอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – เมษายนในแต่ละปี โดยภายหลังจากการตัดอ้อย เกษตรกรจ�ำเป็น
จะต้องขนส่งเข้าโรงงานน�้ำตาลให้เร็วที่สุด เพื่อหีบสกัดน�้ำอ้อยเนื่องจากการตัดอ้อยค้างไว้เป็นเวลานานจะท�ำให้คุณภาพของอ้อย อันได้แก่
ปริมาณความหวานของอ้อยลดลงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อราคารับซื้ออ้อยของโรงงาน
การบริหารจัดการขนส่งอ้อยเริ่มต้นตั้งแต่การควบคุมรถบรรทุกน�้ำหนักเกินมาตรฐาน ปัญหาอ้อยร่วงหล่นตามถนน การฟุ้งกระจายของฝุ่น
จากรถบรรทุกขนอ้อย รวมถึงการจราจรติดขัดบริเวณโรงงานน�ำ้ ตาล กลุม่ มิตรผลจึงได้กำ� หนดมาตรการเพือ่ บรรเทาผลกระทบทีเ่ กิดจากการ
ขนส่งอ้อย ดังนี้

มาตรการดำ�เนินการป้องกัน แก้ ไข และบรรเทาผลกระทบจากการขนส่งอ้อย
ก�ำหนดผู้รบั ผิดชอบ และช่องทางสื่อสารในการประสานงานช่วยเหลือ
จัดท�ำสัญญารถบรรทุก โดยก�ำหนดเงื่อนไขการปฏิบัตใิ นสัญญาที่ชัดเจน
หากผิดเงื่อนไขอาจมีผลต่อการจ่ายคืนเงินประกันและสัญญารถบรรทุกหลังเปิดหีบ
ติดป้ายประชาสัมพันธ์ / สายด่วน (Call Center) เพื่อช่วยประสานงานการแก้ไขกรณีเศษอ้อยร่วงหล่นตามพื้น
พร้อมทั้งจัดให้มีสถานีขนถ่ายอ้อยส�ำหรับเกษตรกรรายย่อย
รณรงค์เรื่องการบรรทุกอ้อยที่ถูกวิธีและควบคุมความสูง พร้อมทั้งติดตั้งเสาตรวจวัดความสูงรถบรรทุกอ้อย
ไม่เกิน 4.2 เมตร จากพื้นถนน รวมถึงการใช้สายรัดก้อนอ้อย

การรณรงค์การตัดอ้อยสด

ต้นน�้ำ (Upstream) ของธุรกิจน�้ำตาลนั้น เกษตรกรชาวไร่อ้อยยังคงประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานท้องถิ่นจนส่งผลท�ำให้เกิดความล่าช้า
ในการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานน�้ำตาล ซึ่งท�ำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยมักเผาอ้อยก่อนการตัดอ้อยเพื่อสะดวกต่อการตัดอ้อย และลดขั้นตอนการ
ริดใบ ซึ่งท�ำให้การตัดอ้อยง่ายและเร็วขึ้นกว่าการตัดอ้อยสด ประหยัดต้นทุนค่าจ้างแรงงานมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามวิธีดังกล่าวได้สร้าง
ผลกระทบด้านลบทางด้านสิง่ แวดล้อมอย่างมีนยั ส�ำคัญ ทัง้ ในบริเวณพืน้ ทีป่ ลูกอ้อยโดยรอบและก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และก๊าซเรือนกระจกเข้าสูช่ นั้ บรรยากาศ จนน�ำไปสูต่ น้ เหตุสำ� คัญของปัญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศในปัจจุบนั อีกทัง้ การเผาอ้อย
ยังส่งผลต่อคุณภาพประสิทธิภาพการผลิตน�้ำตาลของโรงงาน
กลุ่มมิตรผลจึงให้ความส�ำคัญในการส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อยของโรงงานในการลดการเผาอ้อยในกระบวนการผลิต รวมทั้งยังส่งเสริมการ
ส่งอ้อยสดที่มีคุณภาพดี เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น โดยสร้างความร่วมมือกับภาครัฐผ่านมาตรการต่างๆ ดังนี้

การถ่ายทอด
องค์ความรู้
ในการปลูกอ้อย

การมอบ
เงินรางวัลพิเศษ
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กลุ่มมิตรผล

การตัดราคา
รับซื้ออ้อยไฟไหม้

การส่งเสริม
ใช้รถตัดอ้อย

การจัดแปลงอ้อย
เป็นแนวกันไฟ

การสนับสนุน
รถน้ำ�ดับไฟ

มาตรการดังกล่าวนอกจากจะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนการลดการเผาอ้อย ซึง่ เป็นสาเหตุสำ� คัญในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ยังมีสว่ นช่วยในการ
ลดต้นทุนการจัดการในไร่ เช่น ค่าปุ๋ย สารเคมีเพื่อก�ำจัดศัตรูพชื เป็นต้น และเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ยังได้ก�ำหนดเกณฑ์ในการตัดราคาอ้อยเพื่อส่งเสริมมาตรการในการลดการเผาอ้อย โดยรายละเอียดในการตัดราคาที่ส�ำคัญ
มีรายละเอียด ดังนี้

ออยสดยาว

ออยสด
มีสิ่งเจือปน

ออยสดยอดยาว
มีสิ่งเจือปน

ออยไฟไหม

ออยไฟไหม
ยอดยาว

ออยไฟไหมมีสิ่งเจือปน
(ยอด / ใบ / ราก / ดิน / ทราย)

ตัดราคา

ตัดราคา

ตัดราคา

ตัดราคา

ตัดราคา

ตัดราคา

20

20

40

20

40

40

บาท / ตัน

บาท / ตัน

บาท / ตัน

บาท / ตัน

บาท / ตัน

บาท / ตัน

จากผลการด�ำเนินงานของการรณรงค์ตดั อ้อยสดของกลุม่ มิตรผลในปี 2561 พบว่ามีการตัดอ้อยสด 41.72% ซึง่ มากกว่าค่าเฉลีย่ การตัดอ้อยสด
ทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ที่ 33.72% โดยมีรายละเอียดภาพรวม ดังนี้
รวมปริมาณออยภาคกลาง
โรงงานนํ้าตาลกลุมมิตรผล

รวมปริมาณออยภาคอีสาน
โรงงานนํ้าตาลกลุมมิตรผล

รวมปริมาณออย
โรงงานนํ้าตาลกลุมมิตรผล

ปริมาณเขาหีบออยของโรงงานนํ้าตาลกลุมมิตรผล
(ลานตัน)
25

23.66

20

16.57

15

13.79

10
5
0

8.03

9.87

8.55

25.99

รอยละ
ปริมาณออย
ภาคกลาง
โรงงานนํ้าตาล
74.01 กลุมมิตรผล

รอยละ
ปริมาณออย 48.40
51.60 ภาคอีสาน
โรงงานนํ้าตาล
กลุมมิตรผล

7.08

5.24

ออยสด

1.84
ออยสด

ออยไฟไหม

รวมปริมาณออยภาคกลาง
ของประเทศไทย

รอยละ
ปริมาณออย 41.72
โรงงานนํ้าตาล
58.28 กลุมมิตรผล

รวมปริมาณออยภาคอีสาน
ของประเทศไทย

ออยไฟไหม

รวมปริมาณออย

รวมปริมาณออย
ของประเทศไทย

ปริมาณเขาหีบออยของประเทศไทย
(ลานตัน)
150

134.92

125
100

89.43

75
45.49

50
25

22.42

23.07

68.98 65.94
46.56 42.87

32.50

รอยละ
ปริมาณออย
ภาคกลาง
ของประเทศไทย

67.50

65.01

รอยละ
ปริมาณออย
ภาคอีสาน
ของประเทศไทย

34.99

ออยสด

0
ออยสด

66.28

รอยละ
ปริมาณออย
ทั้งประเทศไทย

ออยไฟไหม

33.72

ออยไฟไหม

รวมปริมาณออย

กลุ่มมิตรผล
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การจัดการมลภาวะทางเสียง

มลภาวะทางเสียงเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ส�ำคัญต่อภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในส่วนของกระบวนการผลิต หากขาดการดูแล ควบคุม และ
ป้องกันอย่างเพียงพอ อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยทั้งในส่วนของพนักงานภายในโรงงานและชุมชนบริเวณใกล้เคียง
กลุ่มมิตรผลได้ให้ความส�ำคัญต่อการบรรเทาปัญหาดังกล่าว จึงได้วางแผนการแก้ไขปัญหามลภาวะทางเสียงอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจาก
การประเมินแหล่งที่มาของเสียง ซึ่งพบว่าแหล่งที่มามลภาวะทางเสียงมาจากกระบวนการการท�ำความสะอาดสายการผลิต (Flushing Line)
ในช่วงหลังการซ่อมแซมเครือ่ งจักร การปล่อยไอน�ำ้ ทีม่ แี รงดันสูง และการท�ำงานของเครือ่ งจักรในกระบวนการผลิต ซึง่ ได้ดำ� เนินการปรับปรุง
กระบวนการทั้งในเชิงป้องกันตั้งแต่ต้นทางและในส่วนของหน้างาน ดังนี้
• การปรับปรุงกระบวนการในเชิงป้องกันตั้งแต่ต้นทาง เช่น การคัดเลือกเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ การบ�ำรุงรักษาและซ่อมแซม
ทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม
• การปรับปรุงกระบวนในเชิงป้องกันในส่วนของหน้างาน เช่น การตีเส้นควบคุม การหุ้มฉนวนลดเสียง การติดอุปกรณ์ครอบเสียง
การติดป้ายบอกระดับเสียง การติดป้ายชี้บ่งพื้นที่ควบคุม รวมถึงการปลูกต้นไม้เพื่อช่วยซับเสียง ตลอดจนการตรวจวัดระดับเสียงมิให้
เกินกว่าค่าที่มาตรฐานก�ำหนดอย่างสม�่ำเสมอตามจุดที่มีปัญหา ส�ำหรับรายละเอียดวิธีการด�ำเนินงานตรวจวัดค่าเสียงนั้นจะตรวจวัด
ภายในบริเวณปฏิบัติงานและชุมชนใกล้เคียงเป็นประจ�ำทุกปีและทุก 6 เดือน

ภาพรวมขั้นตอนการจัดการด้านเสียงจากการทำ�งานของเครื่องจักร

ลดผลกระทบ
ที่ตนทาง

แหลงกำเนิดเสียง
จากเคร�่องจักร

คัดเลือกเคร�่องจักร
ที่มีประสิทธิภาพ

บำรุงรักษา
ซอมแซม
เปนประจำ

จัดทำ
มาตรการ

ตรวจวัดเสียง
เปนประจำ

การปองกัน

ประเมินผล
แหลงกำเนิดเสียง

แผนที่
สนามเสียง

หุมฉนวน
ลดเสียง

การสวมใส
อุปกรณลดเสียง

ติดปายบอก
ระดับเสียง

ติดปายชี้บง
พ�้นที่ควบคุม

ปลูกตนไม
ชวยซับเสียง

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการด้านมลภาวะทางเสียง จึงได้ด�ำเนินการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing
Conservation Program: HCP) เพื่อให้เกิดความปลอดภัย โดยเฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีระดับความดังของเสียงเกินกว่า
85 เดซิเบลเอ ซึ่งถือเป็นค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
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ค่าใช้จ่ายในการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มมิตรผล

นอกจากนี้ได้ปรับปรุง บ�ำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักรภายในโรงงานที่ใช้ในกระบวนการผลิต ตลอดจนการอบรมพนักงาน และการด�ำเนิน
การจัดระบบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มาตรการบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในทุกด้านเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้งบประมาณใน
การด�ำเนินงาน โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

ประเภทค่าใช้จ่ายในการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม
หมวดคาดําเนินการของระบบบําบัดอากาศและนํ้า
ป

20,865,359
85,276,907

2561***

25,773,528
15,906,928

2560**

13,114,937
18,310,000
15,289,153
11,727,200

2559*

12,854,622
14,185,000
14,249,889
12,617,200

การกําจัดวัสดุที่ไมใชแลว

คาบํารุงรักษาอุปกรณและวัสดุในการปฏิบัติงาน

คาบําบัดมลภาวะ (อากาศและนํ้า)

คาวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม

16,393,810
5,335,000

2558*

41,008,206
4,512,600
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หมวดสงเสริมและพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
ป

598,745
5,291,657
2,346,547

2561***

คาใชจายการฝกอบรม
คาบริการระบบบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม
75,716,726

7,932,009

คาใบรับรองระบบบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมจากภายนอก
โครงการปองกันดานสิ่งแวดลอม
คาบริการอื่น ๆ

960,000
3,020,000
990,000

2560**

รวม
180,380,000

2,522,226
780,000
2,600,000
1,021,000
11,160,000
5,028,441

2559*

620,000
6,070,000
1,450,000

2558*

52,770,000
2,833,541
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ด้านสิ่งแวดล้อม
ของกลุ่มมิตรผล
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130,993,157

74,496,152

246,313,516

239,708,410

2558*

2559*

2560**

2561***

หมายเหตุ : * ข้อมูลปี 2558 – 2559 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี
** ข้อมูลปี 2560
หมายถึง ระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560
*** ข้อมูลปี 2561
หมายถึง ระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561
กลุ่มมิตรผล
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การดำ�เนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ นานาประเทศจึงหันมาให้ความสนใจและตระหนักถึงภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ซึ่งวิธีการลดความ
รุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสามารถท�ำได้โดยการร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยส�ำคัญทุกภาคส่วน
ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมในฐานะผู้ผลิต ภาคบริการในฐานะผู้ขับเคลื่อนกิจกรรม รวมถึงภาคประชาชนในฐานะผู้บริโภค
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในส่วนของผู้บริโภคทีเ่ ชือ่ มโยงกับภาคการผลิตและภาคการบริการ ซึง่ การทีจ่ ะท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศเป็นเรือ่ งส�ำคัญทีท่ กุ คนต้องร่วมกันสร้างการเปลีย่ นแปลงให้เกิดขึน้ โดยได้มกี ารด�ำเนินการในกระบวนการการด�ำเนินธุรกิจ
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนี้
1. การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ขอบเขตที่ 1) ลดลง 3,525.79 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยมีโครงการทีส่ ำ� คัญ
ในการลดความชืน้ ของชานอ้อยทีน่ ำ� ไปเป็นเชือ้ เพลิงเข้าหม้อไอน�ำ้ ซึง่ ช่วยลดปริมาณการใช้ชานอ้อยลงได้
2. การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (ขอบเขตที่ 2) ลดลง 927.35 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยมีโครงการที่สำ� คัญ
ในการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอด LED และเพิ่มประสิทธิภาพในการต้มน�้ำอ้อยและการลดใช้พลังงาน ด้วยการหยุดปั๊มมอเตอร์
ที่ไม่ได้ใช้งาน เช่น ปั๊มน�้ำคอนเดนเซอร์ เป็นต้น
กลุ่มมิตรผลให้ความส�ำคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครอบคลุมทุกภาคส่วน จัดให้มีการพัฒนา
กระบวนการผลิตให้มปี ระสิทธิภาพ เข้าร่วมโครงการส�ำหรับการรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส�ำหรับผลิตภัณฑ์ (ฉลากลดคาร์บอน)
โดยฉลากลดคาร์บอนถือเป็นหนึง่ ในกลไกการตลาดทีม่ ศี กั ยภาพสูง เพือ่ ขับเคลือ่ นผูผ้ ลิตในภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสูร่ ะบบเศรษฐกิจ
คาร์บอนต�่ำ โดยผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของรอบปีท่ผี ่านมา มีดังนี้
1. ส่งเสริมการสร้างสังคมคาร์บอนต�่ำ
กลุม่ มิตรผลได้สง่ เสริมการสร้างสังคมคาร์บอนต�ำ่ ด้วยการลงนามซือ้ ขายคาร์บอนเครดิตร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ซึง่ กลุม่ มิตรผลเป็นผูข้ าย
คาร์บอนเครดิตรายใหญ่ของประเทศตามนโยบายสร้างสังคมคาร์บอนต�่ำ โดยมีปริมาณคาร์บอนเครดิตที่ได้รับการรับรองรวม 489,000
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งได้จากการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของโรงไฟฟ้ามิตรผล ไบโอเพาเวอร์ จ.สุพรรณบุรี และ
มีแผนจะขยายเพิ่มเติม โดยผลการด�ำเนินงานโครงการ T-VER ของกลุ่มมิตรผลที่ผ่านมามีผู้ซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อท�ำกิจกรรมชดเชย
คาร์บอนและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมจ�ำนวน 26 องค์กร มีการขายคาร์บอนเครดิตไปแล้วกว่า 1.9 แสนตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า หรือคิดเป็น 90% ของตลาดคาร์บอนเครดิตประเทศไทยตามมาตรฐาน T-VER ซึ่งเราคาดหวังว่าจะเป็นการกระตุ้นให้ภาค
ประชาสังคมอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน และหากภาคธุรกิจหรือภาคส่วนอื่นๆ ร่วมใจซื้อคาร์บอนเครดิตจะเป็น
แรงจูงใจให้มผี ู้พัฒนาโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้น

คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มมิตรผล
ร่ วมแสดงความยินดีในพิธีล งนามซื้อขายคาร์บอนเครดิตกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
น�ำโดย คุณประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อ�ำนวยการ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561
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2. โครงการโรงงานมิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) (Block 2)
โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตพลังงานความร้อน (ไอน�้ำ) และผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวลจากชานอ้อยของโรงงานน�ำ้ ตาล
มิตรผล ซึ่งตั้งอยู่ติดกับโครงการเป็นเชื้อเพลิงหลัก โครงการนี้เป็นการติดตั้งระบบผลิตพลังงานความร้อนใหม่ทั้งระบบประกอบด้วย
หม้อไอน�ำ้ ขนาด 170 ตัน / ชัว่ โมง จ�ำนวน 1 ชุด และเครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้าขนาด 31.93 เมกะวัตต์ จ�ำนวน 1 ชุด ซึง่ โรงไฟฟ้าส่วนนีเ้ รียกว่า
“Block 2” โดยจะใช้ชานอ้อยจากโรงน�ำ้ ตาลมิตรผลเป็นเชื้อเพลิงหลักร่วม เชื้อเพลิงชีวมวลเสริมอื่นๆ ประมาณ 1,400 ตัน / วัน ปัจจุบัน
เชื้อเพลิงเสริมถูกขนส่งมาจากพื้นที่ใกล้เคียงไม่เกิน 200 กิโลเมตร ผลผลิตส่วนของพลังงานความร้อนจ�ำหน่ายให้โรงงานน�้ำตาล ส่วน
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จำ� หน่ายให้โรงงานน�ำ้ ตาลมิตรผลและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ปัจจุบันโครงการเดินระบบ
ผลิตความร้อนประมาณ 300 วันต่อปี จากการค�ำนวณพบว่าโครงการ โรงงานมิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) – Block 2 สามารถ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานความร้อนจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้เชือ้ เพลิงชีวมวล ซึง่ ทดแทนการผลิตพลังงาน
ความร้อนจากก๊าซธรรมชาติ 489,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

โครงการโรงงานมิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) (Block 2)
อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

3. โครงการโซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop)
เกิดจากแนวคิดของการใช้พื้นที่ว่างเปล่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้พื้นที่บนหลังคาอาคารเก็บโมลาสภายในโรงเอทานอล
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ มาติดตั้งแผงผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาด 989 กิโลวัตต์ บนหลังคาอาคารบ่อเก็บโมลาสตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นท�ำให้โรงงานน�้ำตาลมิตรภูเขียว สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสามารถผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้แก่
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้มากกว่า 1.3 ล้านหน่วยต่อปี เทียบเท่ากับการลดใช้น�้ำมันดิบได้มากกว่า 100 ตันต่อปี และช่วยลดการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 700 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

โครงการโซลาร์ รูฟท็อป บนหลังคาของโรงเอทานอล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
กลุ่มมิตรผล
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4. โครงการผลิตแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm)
กลุ่มมิตรผลได้สร้างประโยชน์จากพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมส�ำหรับการท�ำการเกษตร ที่ดินเสื่อมสภาพ หรือ Waste Land มาใช้ประโยชน์ใน
การติดตั้งแผงโซลาร์ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทโซลาร์ฟาร์ม เป็นโครงการขนาด 2 เมกะวัตต์ แห่งแรกที่อ�ำเภอด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยได้เริ่มจ่ายไฟฟ้าตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 โดยโครงการดังกล่าวมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
(กฟภ.) เป็นระยะเวลา 25 ปี ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 1,500 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

การผลิตแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

5. โครงการมิตรผล โมเดิร์นฟาร์ม
แนวทางการจัดการตามแบบโมเดิร์นฟาร์มถือเป็นนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการไร่อ้อยตามแบบฉบับของกลุ่มมิตรผล โดยเกิดจาก
การศึกษาวิธีการผลิตการท�ำไร่อ้อยในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นประเทศที่สามารถปลูกอ้อยได้ผลผลิตต่อไร่สูงที่สุดในโลก จากนั้นน�ำ
เอาเทคนิคและความรู้ท่ไี ด้มาปรับใช้กับประเทศไทยและวิถีชวี ิตของชาวไร่อ้อยในประเทศไทย

การจัดการไร่อ้อยแบบโมเดิร์นฟาร์ม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

มิตรผล โมเดิร์นฟาร์ม มีทฤษฎี 4 เสาหลัก โดยมีนำ�้ เป็นฐานที่ส�ำคัญ ประกอบด้วยการปลูกพืชบ�ำรุงดิน การลดการไถพรวน การลดการอัด
หน้าดิน และสุดท้ายคือการลดการเผาใบอ้อยโดยใช้รถตัด ที่ส�ำคัญเกษตรกรต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท�ำไร่อ้อย ทั้งในเรื่องของ
ความรูท้ ถี่ กู ต้องจากวิชาการและแปลงสาธิต รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างระบบฟาร์มอัจฉริยะเพือ่ ควบคุมการท�ำงานของเครือ่ งจักร
ขนาดใหญ่ ระบบการจัดการน�้ำในไร่ ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มผลผลิตอ้อย และสร้างวิถีการท�ำการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ประโยชน์ท่ไี ด้จากการจัดการไร่อ้อยแบบโมเดิร์นฟาร์ม คือ การเพิ่มความสมบูรณ์ของดิน ลดต้นทุนการผลิตลงกว่า 25% ซึ่งจากเดิมอยู่ท่ี
ไร่ละ 8,000 บาท ลดลงมาอยู่ท่ี 5,000-6,000 บาท ทั้งยังสามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ช่วยลดปัญหาการขาดแคลน
แรงงานในภาคเกษตรกรรม และลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเก็บเกี่ยวอ้อย พบว่าการตัดอ้อยสด 1 ตัน จะลดการ
ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 0.012 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ดังนั้นในปีการผลิต 2560 / 2561 กลุ่มมิตรผลมีปริมาณ
อ้อยสดจากมิตรผล โมเดิร์นฟาร์ม จ�ำนวนทั้งสิ้นกว่า 4.2 ล้านตัน จะลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เท่ากับ 50,459.11
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
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กลุ่มมิตรผล

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อมของกลุ่มมิตรผล
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกทางตรง
(ขอบเขตที่ 1)

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกทางออม
(ขอบเขตที่ 2)

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกทางออมอื่น
(ขอบเขตที่ 3)

รวมปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
(ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา)
190,000,000

190,953,193.38

189,510,090.80

10,000,000
8,875,529.20

9,000,000

8,447,376.97
8,123,568.44

8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000

4,842,995.70

4,000,000 4,032,533.40

4,364,462.00
4,082,914.80

4,468,053.30
3,655,515.10

NA

NA
2560**

3,000,000
NA
2558*

0

2559*

1,052,769.03
390,333.55
2561***

ป

หมายเหตุ : - ปี 2561 ธุรกิจน�้ำตาลมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขตที่ 1) 158,202,964.8 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
		 - ปี 2561 ธุรกิจน�้ำตาลมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขตที่ 2) 146,677.05 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
การปลอยกาซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1
ตอรายไดขององคกร

การปลอยกาซเรือนกระจกขอบเขตที่ 2
ตอรายไดขององคกร

การปลอยกาซเรือนกระจกขอบเขตที่ 3
ตอรายไดขององคกร

การปลอยกาซเรือนกระจกตอรายไดขององคกร
(ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา / พันลานบาท)
2,600

เป้าหมาย ปี 2561
ลดการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
ขอบเขตที่ 1 ต่อรายได้องค์กร
จากปี 2560
ลดลง

2,587.76

2,400
2,200

ร้อยละ 5

2,000
80
60

62.54

75.11

66.35

70.92
51.15

เป้าหมาย ปี 2561
ลดการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
ขอบเขตที่ 2 ต่อรายได้องค์กร
จากปี 2560
ลดลง

62.52

40
20
0

14.37
NA
2558*

NA
2559*

NA
2560**

2561***

5.33

ป

ร้อยละ 5

หมายเหตุ : - ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ขอบเขตที่ 1) ครอบคลุมก๊าซมีเทนจากบ่อเกรอะ การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เชิงชีวภาพจากการใช้
			 ชานอ้อยเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้าชีวมวล ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตน�ำ้ ตาลทรายขาว การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
			 จากระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย ก๊าซเรือนกระจกจากการเทกอง การถมที่ หรือการฝังกลบวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในสถานประกอบการ ก๊าซเรือนกระจกจาก
			 การใช้เชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหมดไป เช่น ก๊าซปิโตรเลียมเหลว เป็นต้น ก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงที่สามารถทดแทนได้ เช่น ก๊าซชีวภาพ
			 เป็นต้น ก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และก๊าซเรือนกระจกจากสารท�ำความเย็น
		 - ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (ขอบเขตที่ 2) ครอบคลุมก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าและไอน�ำ้ ที่ซื้อจากภายนอก
		 - ส�ำหรับข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ขอบเขตที่ 1) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (ขอบเขตที่ 2) ที่กลุ่มมิตรผลรายงาน
			 เป็นกิจกรรมที่บริษัทมีอ�ำนาจในการบริหาร
		 - ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น (ขอบเขตที่ 3) ครอบคลุมก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์โดยองค์กร
			 ภายนอก และจากการขนส่งพนักงานโดยรถยนต์จากภายนอก
		 * ข้อมูลปี 2558 – 2559 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี
		 ** ข้อมูลปี 2560
หมายถึง ระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560
		 *** ข้อมูลปี 2561
หมายถึง ระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561
กลุ่มมิตรผล
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กระบวนการและช่องทางการรับข้อร้องเรียน

กลุ่มมิตรผลได้ก�ำหนดช่องทางให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ ให้ข้อเสนอแนะ หรือ ร้องเรียน ผ่านระบบการจัดการข้อร้องเรียนจาก
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีช่องทางกระจายไปตามภูมภิ าค ดังนี้
ธุรกิจน�้ำตาล

บริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่)
เลขที่ 2 ชั้น 3 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-794-1000

โรงงานน�้ำตาลมิตรภูเวียง
เลขที่ 365 หมู่ 1 ถ.มะลิวัลย์ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ
จ.ขอนแก่น 40210
โทร. 043-294-202-4

โรงงานน�ำ้ ตาลมิตรผล ด่านช้าง
เลขที่ 109 หมู ่ 10 ต.หนองมะค่ า โมง อ.ด่ า นช้ า ง
จ.สุพรรณบุรี 72180
โทร. 035-418-103-7

โรงงานน�้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์
เลขที่ 99 หมู่ 1 ถ.บัวขาว-โพนทอง ต.สมสะอาด
อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
โทร. 043-134-101-4

โรงงานน�ำ้ ตาลสิงห์บุรี
เลขที่ 24/2 หมู่ 2 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โทร. 036-591-475-6

โรงงานน�้ำตาลมิตรภูหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 1 ถ.มะลิวัลย์ ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง
จ.เลย 42130
โทร. 042-810-921-3

โรงงานน�ำ้ ตาลมิตรภูเขียว
เลขที่ 99 หมู่ 10 ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โทร. 044-881-111-4

ธุรกิจพลังงาน

โรงไฟฟ้าด่านช้าง
เลขที่ 109 หมู่ 10 ถ.ชลประทาน สายกระเสียว-สามชุก
ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
โทร. 035-418-217
โรงไฟฟ้าสิงห์บุรี
เลขที่ 24/2 หมู่ 2 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โทร. 036-591-475-6

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

โรงไฟฟ้าภูเขียว
เลขที่ 99 หมู่ 10 ถ.ชุมแพ-ภูเขียว ต.โคกสะอาด
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โทร. 044-881-261-2

บริษัท เพาเวอร์ พรอสเพค จ�ำกัด
เลขที่ 118 หมู่ 1 ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ
จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โทร. 035-343-020

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

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

โรงไฟฟ้ากาฬสินธุ์ และโรงไฟฟ้ากุฉินารายณ์
เลขที่ 99 หมู่ 1 ถ.บัวขาว-โพนทอง ต.สมสะอาด
อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
โทร. 043-134-101-4

โรงเอทานอลภูเขียว
เลขที่ 99 หมู่ 10 ถ.ชุมแพ-ภูเขียว ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว
จ.ชัยภูมิ 36110
โทร. 044-881-371-2

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

โรงเอทานอลกาฬสินธุ์ และโรงเอทานอลกุฉินารายณ์
เลขที่ 99 หมู่ 1 ถ.บัวขาว-โพนทอง ต.สมสะอาด
อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
โทร. 043-134-051-4
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ธุรกิจพลังงาน

โรงงานแม่สอดพลังงานสะอาด
เลขที่ 123 หมู่ 6 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทร. 055-518-050

โรงงานมิตรผล สเปเชียลตี้ ไบโอเทค จ�ำกัด
เลขที่ 99 หมู่ 10 ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โทร. 044-881-371-2

โรงงานราชสีมากรีน เอ็นเนอร์ยี
เลขที่ 99 หมู่ 17 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด
จ.นครราชสีมา 30210
โทร. 044-756-392
วัสดุทดแทนไม้

โรงงานพาเนล พลัส สมุทรสาคร
เลขที่ 53/5 หมู่ 5 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.นาดี อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 034-830-330-3
โรงงานพาเนล พลัส หาดใหญ่
และโรงงานพาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ
เลขที่ 417/14 หมู่ 1 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
โทร. 074-291-130-4
โรงงานพาเนล เดคอร์
เลขที่ 417/116 หมู่ 1 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
โทร. 074-291-019-20

ธุรกิจขนส่งและ
คลังสินค้า

สายด่วนโรงงานทั้ง 3 แห่ง
คุณอุดม ปัญโญ
ผู้อ�ำนวยการด้านจัดหาและบริหาร
โทร. 081-831-5814
คุณอัมรินทร์ ศรีวัฒนา
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาวัตถุดบิ อย่างยั่งยืน
โทร. 081-901-5711
คุณอดิศพงษ์ อุไรกุล
หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์
โทร. 084-862-6431
คุณมัทนา เภอเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
โทร. 089-877-6474

บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท มิตรผลคลังสินค้า จ�ำกัด
เลขที่ 78/2 หมู่ 2 ซ.วัดแค ถ.สุขสวัสดิ์ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทร. 02-861-7888
บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จ�ำกัด
ท่าเรือแหลมฉบัง (ท่า A4) ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 033-004-888

ธุรกิจปุ๋ย

โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ สาขาด่านช้าง
เลขที่ 214 หมู่ 4 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
โทร. 035-969-912-13
โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ สาขาภูเขียว
เลขที่ 99/2 หมู่ 10 ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โทร. 044-109-765

ธุรกิจอื่นๆ

บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน�้ำตาล จ�ำกัด
เลขที่ 399 หมู่ 1 ถ.ชุมแพ-ภูเขียว ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โทร. 044-881-151, 044-881-189

กลุ่มมิตรผล
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ระบบการจัดการข้อร้องเรียนจากผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อม / ด้านสังคม

ผูรองเรียน

หนวยรับเรื่องรองเรียน
ทันที

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ

ทุก 6 เดือน

ภายใน 1 ชั่วโมง

หนวยงานที่เกี่ยวของ
ทำการตรวจสอบหาขอเท็จจริง
ระบุสาเหตุ แนวทาง และกรอบเวลา
ในการแกไขขอรองเรียน
ทันที

หนวยงานที่เกี่ยวของ
ทำการแกไขตามขอเท็จจริง

เสร็จสิ้นตาม
กรอบเวลาที่กำหนด

ไมเสร็จสิ้นตาม
กรอบเวลาที่กำหนด

ทำการแกไข
ตามระยะเวลาที่ขยายออกไป
โดยมีผูจัดการโรงแรมดูแล
อยางใกลชิดเพื่อให
เสร็จสิ้นทันเวลา
สัญลักษณ :
การแจงกลับหลังไดรับเรื่องรองเรียน
การแจงกลับผลการแกไขตอผูรองเรียน
การแกไขซ้ำ
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คณะกรรมการชุมชน
(คณะกรรมการในการ
ติดตามตรวจสอบ)
ทุก 6 เดือน

จัดทำรายงานเสนอภายหลังประเมินสถานการณกอน
ครบกำหนดเวลาภายใน 7 วัน เพื่อเจาหนาที่มวลชน
สัมพันธตรวจสอบ ใหการรับรอง และแจงผูจัดการโรงงาน

แจงกลับภายใน 24 ชั่วโมง

จัดทำรายงานเสนอภายใน 4 ชั่วโมง
ของวันที่กำหนดแลวเสร็จกอนเจาหนาที่มวลชนสัมพันธ
ตรวจสอบ

แจงรับเรื่องภายใน 1 ชั่วโมง

ชองทางการรองเรียน
1. ตูรับขอคิดเห็นหรือ
ทางจดหมาย
2. หนังสือแจงรายงาน
การรองเรียนจาก
หนวยงานราชการ
ที่รับเรื่องรองเรียน
จากประชาชน
3. ทางวาจาและทาง
โทรศัพทจากผูรองเรียน
4. จากการแจงผานผูนำ
ชุมชนหรือพนักงาน
ที่รับฟงมา

แจงกลับผลการแกไข
และ / หรือความกาวหนา
ในการแกไข*

นำสรุปขอรองเรียน
สูกระบวนการพิจารณา
ประชุมทบทวนโดยผูจัดการ
โรงงาน เพื่อปองกันการเกิดซ้ำ

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

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
(1) พิจารณาส�ำรวจความต้องการของประชาชน สร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนกับโครงการ และประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหรือผู้ท่เี กี่ยวข้อง
(2) ตรวจเยีย่ มโครงการ รับรู้กระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดล้อมและผลการวัดคุณภาพสิง่ แวดล้อมตามมาตรการ
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ
(3) รับเรื่องร้องเรียนและประสานงานในการจัดการเรื่องร้องเรียน
(4) ร่วมปรึกษาหารือและก�ำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและสุขภาพร่วมกัน
(5) ตรวจสอบและพิจารณาค่าชดเชยความเสียหายจากกิจกรรมของโครงการทีช่ มุ ชนได้รบั ทัง้ ต่อสภาพทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมของชุมชน พืชผลทางการเกษตร สัตว์เลีย้ ง สุขภาพอนามัยของชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากโรงงานจริง
(6) ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโรงงานและชุมชน
(7) พิจารณาข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนจากชุมชน ผู้แทนภาคประชาชน และผู้แทนภาคราชการท้องถิ่นที่มีผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากกิจกรรมของโรงงาน
(8) ก�ำหนดมาตรการและสร้างเครือข่ายในการติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังปัญหาทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
และสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
(9) ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนกับโรงงาน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : *
(1) แจ้งสาเหตุแนวทางและก�ำหนดเวลาในการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง
(2) แจ้งให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาเป็นระยะทุก 7 วัน ในกรณีท่ตี ้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาจนกว่าจะแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเสร็จ
(3) แจ้งให้ทราบถึงผลการแก้ไขตามกรอบเวลาที่ก�ำหนดให้กบั ผู้ร้องเรียนรับทราบ และจัดให้มกี ารตรวจเยี่ยมผลการแก้ไขข้อร้องเรียนร่วมกัน
(4) ในกรณีแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนไม่เสร็จภายในกรอบเวลาที่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน พร้อมเหตุผลที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาตาม
กรอบเวลาดังกล่าว โดยการเข้าพบผู้ร้องเรียน และเชิญมาตรวจเยี่ยมความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาก่อนแจ้งก�ำหนดการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จ
อีกครั้ง และท�ำการแจ้งแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จ โดยจะแจ้งความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาให้ทราบทุก 7 วัน เช่นเดิมจนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ

กลุม่ มิตรผลได้มกี ารน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้รว่ มกับระบบการจัดการข้อร้องเรียนจากผลกระทบในด้านสิง่ แวดล้อมและ
ด้านสังคม เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ รวมถึงน�ำมาปรับปรุงระบบงานให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น
โดยในปี 2558 – 2561 ไม่มีจำ� นวนเหตุการณ์ทั้งหมดที่ถูกปรับจากการฝ่าฝืนกฎหมาย ไม่มีค่าปรับที่ถูกปรับจากการฝ่าฝืนกฎหมาย ไม่มี
จ�ำนวนเหตุการณ์ที่ได้รบั การลงโทษที่ไม่เป็นตัวเงิน และไม่มจี �ำนวนเหตุการณ์ที่เข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาท

กลุ่มมิตรผล
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การพัฒนาคู่ค้า
“เติบโตเคียงข้าง สร้างความยั่งยืน”

การดำ�เนินงาน
ด้านคู่ค้า
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การพัฒนา
ชาวไร่อ้อย
เพื่อความยั่งยืน

กลุ่มมิตรผล

กลุ ่ ม มิ ต รผลให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การพั ฒ นาคู ่ ค ้ า เพราะเป็ น
ผู้มีส่วนได้เสียที่ส�ำคัญในห่วงโซ่มูลค่า โดยเป็นต้นน�้ำของการ
ด�ำเนินธุรกิจ เรามุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของความ
เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม โดยหลีกเลี่ยงสถานการณ์หรือ
การกระท�ำใดๆ ทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
ปฏิบตั ติ ามพันธสัญญา รวมถึงข้อตกลงทีม่ ตี อ่ กันเพือ่ ความสัมพันธ์
ที่ ดี ท างธุ ร กิ จ ตามแนวทางการบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นา
คู่ค้าอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้บริโภค
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความตั้งใจดังกล่าวบรรลุ
ตามปณิธานที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิผล
กลุ่มมิตรผลมีนโยบายด้านการจัดซื้อส�ำคัญ ได้แก่ นโยบายจัดซื้อ
ของกลุ่มมิตรผล และนโยบายจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ส�ำหรับการด�ำเนินการในปีนไี้ ด้จดั ท�ำ “จรรยาบรรณ คูค่ า้ มิตรผล”
ขึ้น เพื่อสนับสนุนและเป็นแนวทางผลักดันให้คู่ค้ามีแนวปฏิบัติ
ทีส่ อดคล้องกับทิศทางและวัฒนธรรมของมิตรผล โดยมุง่ หวังความ
ร่วมมือจากคู่ค้าในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม การเคารพ
สิทธิมนุษยชน การดูแลอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของ
ลูกจ้าง รวมถึงการให้ความส�ำคัญต่อการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนั้นกลุ่มมิตรผลได้มีการพัฒนาคู่ค้าที่ส�ำคัญ คือ กลุ่ม
เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยการอบรมให้ความรู้กับเกษตรกร
ชาวไร่อ้อย น�ำมาตรฐานการผลิตอ้อยและน�้ำตาลเพื่อความยั่งยืน
บองซูโคร (Bonsucro) รวมทั้งการพัฒนาชาวสวนยางพาราให้มี
ความรู้ในการผลิต และน�ำมาตรฐานการรับรองการจัดการสวนป่า
(Forest Stewardship Council หรือ FSC) นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา
คู่ค้าด้วยการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต การขนส่งให้
มีประสิทธิภาพ เพื่อบูรณาการการจัดการห่วงโซ่มูลค่าอย่างยั่งยืน
ส�ำหรับด้านการตรวจสอบและการประเมินคู่ค้ามีด�ำเนินการเป็น
ประจ�ำอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อดูผลการด�ำเนินงานของคู่ค้า มีการ
ประเมินผลและให้เกรดคู่ค้าเพือ่ จัดอันดับในรายชือ่ คู่ค้าทีผ่ ่านการ
รับรอง (Approved Vendor List หรือ AVL) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ของกลุม่ มิตรผล (Mitr Phol Procurement System (MPS-on web))
ซึง่ จะมีเกณฑ์การประเมินหลายมิติ และมีนำ�้ หนักของแต่ละเกณฑ์
แตกต่าง เช่น คุณภาพสินค้าและการให้บริการ การจัดส่งและ
การส่ ง มอบสิ น ค้ า มาตรฐานความปลอดภั ย มาตรฐานด้ า น
สิ่งแวดล้อม มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น มีการ
เข้าตรวจประเมินในสถานประกอบการของคู่ค้า (Supplier Audit)
ที่ผลิตสินค้าที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของอาหาร (Food
Contact) เช่ น บรรจุ ภั ณ ฑ์ และสารเคมี ใ นกระบวนการผลิ ต
นอกจากนี้ยังมีการสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าด้วยการจัดสัมมนา
คู่ค้าประจ�ำปี มีการนัดประชุมหารือกับคู่ค้าที่มีศักยภาพเพื่อ
จัดท�ำสัญญารายปีกับกลุ่มมิตรผล ส�ำหรับการด�ำเนินงานของ
กลุม่ มิตรผลทีม่ ตี อ่ คูค่ า้ เราเชือ่ ว่าจะช่วยให้คคู่ า้ เกิดการพัฒนาและ
เติบโตเคียงข้างร่วมสร้างความยั่งยืนไปด้วยกัน

“การดูแลเกษตรกรชาวไร่รายย่อยอย่างทั่วถึงเพื่อให้เกิดการพัฒนาเติบโตไปพร้อมกับองค์กร ทั้งด้าน
ประสิทธิผลทางการผลิต ผลตอบแทน และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ นับเป็นความท้าทายที่ธุรกิจ
อุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลล้วนต้องเผชิญ อย่างไรก็ตามกลุ่มมิตรผลได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศ
ด้านการเป็นผู้นำ� ในการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการท�ำงานของเกษตรกรชาวไร่รายย่อยอย่างต่อเนือ่ ง
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมกับชาวไร่ การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการเกษตร การสนับสนุน
ด้านการเงิน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อความยั่งยืนของทั้งชาวไร่และองค์กรเองในระยะยาว ดังปรัชญา
ของบริษัท ‘ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ’ ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่น้อยไปกว่าการพัฒนา
ธุรกิจของตน ด้วยความแน่วแน่ในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มมิตรผลนี้เอง จึงเป็นเรื่องที่
ไม่น่าแปลกใจที่กลุ่มมิตรผลจะได้รับการรับรองจากมาตรฐานของ Bonsucro และยังท�ำได้ดีเหนือกว่า
ระดับมาตรฐานของความยั่งยืนในการผลิตอ้อยและน�้ำตาลโดยทั่วไป”
Mr. Rick Lyu
Regional Director, Asia Pacific, Bonsucro
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การดำ�เนินงานด้านคู่ค้า
เพื่อการบริหารจัดการด้านคู่ค้าที่ดี กลุ่มมิตรผลได้จ�ำแนกคู่ค้าออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ คู่ค้าส่วนกลาง และคู่ค้าวัตถุดบิ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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คือ คู่ค้ากลุ่มสินค้าทั่วไปที่หาซื้อได้ง่าย มีผู้ขายหลายราย
ปริมาณยอดการสั่งซื้อน้อย มีการจัดท�ำสัญญารายปี หรือ
บริหารจัดการโดยให้ผู้ซอ้ื สัง่ ซื้อผ่านระบบ MPS (E-Catalog)
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กลุ่มมิตรผลต้องการ ปริมาณยอดการสั่งซื้อ
ผลกระทบมาก แม้วา่ ปริมาณยอดการสัง่ ซือ้ จะ
สูงมากกว่า 5 ล้านบาทต่อปี ในทีน่ เี้ น้นสินค้าทีเ่ ป็นปัจจัย
ไม่สูงมาก ส�ำหรับสินค้ากลุ่มที่จะเกิดปัญหาเมื่อขาด เช่น
เพื่อการผลิตที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของอาหาร
อะไหล่ / Spare Parts ของเครื่องจักรที่จ�ำเป็น ต้องใช้กับ
(Food Contact) เช่น สารเคมีในกระบวนการผลิต และ
เครื่องจักรรุ่นนี้เท่านั้น ไม่สามารถใช้รุ่นอื่นทดแทนกันได้
บรรจุภัณฑ์

การบริหารจัดการคู่ค้าสินค้ากลุ่มที่ต้องระวังและเฝ้าติดตาม (Critical Suppliers)

กลุ่มมิตรผลได้ให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการคู่ค้า เพื่อช่วยลดความเสี่ยง สร้างความมั่นคงให้กับการด�ำเนินงานขององค์กร และ
พัฒนาการด�ำเนินงานด้านคู่ค้าให้ดยี ิ่งขึ้น โดยมีคู่ค้าหลักที่ส�ำคัญตามเกณฑ์ ดังนี้

1

เป็นคู่ค้าที่ส่งมอบสินค้าพิเศษ ต้องผลิตสินค้าตามคุณสมบัติพิเศษที่มิตรผลก�ำหนดไว้เท่านั้น ในที่นี้เน้นสินค้า
ที่เป็นปัจจัยเพื่อการผลิตที่มผี ลกระทบต่อความปลอดภัยของอาหาร (Food Contact)
เช่น สารเคมีในกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์

2

เป็นผู้ขายน้อยรายที่มีความเชี่ยวชาญ ผู้ขายจ�ำเป็นต้องมีเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าตามที่กลุ่มมิตรผลต้องการ

3

เป็นผู้ขายที่กลุ่มมิตรผลมียอดสั่งซื้อสูงมากกว่า 5 ล้านบาทต่อปี

4

เป็นคู่ค้าวัตถุดิบรายใหญ่ ได้แก่ เกษตรกรชาวไร่รายใหญ่

โดยเราได้มกี ารบริหารจัดการคู่ค้าสินค้ากลุ่มที่ต้องระวังและเฝ้าติดตาม ซึ่งเป็นคู่ค้าที่ผลิตสินค้าพิเศษที่มีผลต่อธุรกิจหรือกระบวนการผลิต
โดยตรง ดังนั้นหากมีการสั่งซื้อสินค้ากลุ่มนี้กับผู้ขายรายใหม่ ก่อนขึ้นทะเบียนผู้ขาย เจ้าหน้าที่จัดซื้อต้องแจ้งรายชื่อผู้ขายรายใหม่กับทีม
บริหารคู่ค้า จากนั้นทีมบริหารคู่ค้าจะพิจารณา ซึ่งอาจประเมินผู้ขายโดยการตรวจเยี่ยม (Site Visit) ร่วมกับจัดซื้อ หรือท�ำแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินคูค่ า้ ในกรณีทผี่ ขู้ ายมีระบบมาตรฐานรับรองด้านคุณภาพครบถ้วนตามเกณฑ์การยอมรับของฝ่ายประกันคุณภาพอนุโลมให้ใช้สำ� เนา
ระบบ ISO9001, ISO14001, ISO22000, FSSC22000, OHSAS18001, GMP, HALAL, HACCP ได้ หากผู้ขายรายใหม่น้ผี ่านเกณฑ์ยอมรับแล้ว
จึงด�ำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ขายและออกใบสั่งซื้อต่อไป และทุกครั้งที่มีการส่งมอบสินค้าที่โรงงาน แผนกควบคุมคุณภาพจะต้องด�ำเนินการ
สุ่มตรวจทุกล็อตของสินค้าที่ส่งมอบแต่ละเที่ยว โดยบันทึกและอนุมัติผลการตรวจรับโดยระบบ MPS
นอกจากนีฝ้ า่ ยจัดซือ้ และทีมบริหารคูค่ า้ จะมีการประเมินผลการด�ำเนินงานและการประเมินความเสีย่ งคูค่ า้ กลุม่ นีอ้ ย่างต่อเนือ่ งเป็นประจ�ำทุกปี
ด้วยเกณฑ์การประเมินคู่ค้า ซึ่งครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการตรวจเยี่ยมที่บริษัท หรือการส่งแบบสอบถาม
เพือ่ ประเมินคูค่ า้ ร่วมกัน จากนัน้ ระบบงานจัดซือ้ จะตัดเกรดผูข้ ายประจ�ำปีและจัดท�ำบัญชีผขู้ ายทีย่ อมรับเพือ่ ลดความเสีย่ งในการสัง่ ซือ้ สินค้า
ที่จะเกิดอันตรายในผลิตภัณฑ์สดุ ท้ายจากผู้ขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งกลุ่มมิตรผลยังได้มกี ารจัดเตรียมการประเมินความเสี่ยงคู่ค้า
ด้านวัตถุดิบในอนาคตต่อไป
และในปี 2561 มีรายละเอียดของคู่ค้ามิตรผล ดังนี้ (204-1)
ประเภทคู่ค้า (ราย)

หน่วย

2558*

2559*

2560**

2561***

คู่ค้าส่วนกลางที่ขึ้นทะเบียนใหม่

ราย

150

372

449

543

คู่ค้าส่วนกลางท้องถิ่นที่ขึ้นทะเบียนใหม่

ราย

75

191

270

237

ร้อยละของคู่ค้าส่วนกลางท้องถิ่นที่ข้นึ ทะเบียนใหม่

ร้อยละ

50.00

51.34

60.13

43.65

ร้อยละของมูลค่าการซื้อสินค้าจากคู่ค้าส่วนกลางท้องถิ่น

ร้อยละ

83.10

70.31

81.35

24.85

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

ทัง้ นีก้ ารพิจารณาคูค่ า้ รายใหม่ทงั้ หมดของกลุม่ มิตรผลจะมีการใช้เกณฑ์ดา้ นสิง่ แวดล้อมและด้านสังคมเข้าร่วมในการพิจารณา โดยคูค่ า้ ต้อง
ให้ความส�ำคัญและปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม
อย่างเคร่งครัด ต้องด�ำเนินงานด้วยความใส่ใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด และต้อง
ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิง่ แวดล้อมน้อยทีส่ ดุ ต้องแยกแยะและควบคุมของเสีย ของเสียอันตราย รวมถึงเฝ้าระวังควบคุมมลพิษทีเ่ กิดจาก
กระบวนการด�ำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนปล่อยสู่ส่งิ แวดล้อมภายนอก ด้านสังคมคู่ค้าควรด�ำเนินธุรกิจโดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อชุมชน
และสังคมจากการด�ำเนินงานของตน เคารพในวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น รวมถึงให้ความร่วมมือต่อชุมชน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาชุมชนและสังคมตามโอกาสและความเหมาะสม (308-1)(414-1)
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ซึ่งกลุ่มมิตรผลได้ให้ความส�ำคัญกับเกษตรกรทุกรายอย่างเท่าเทียม โดยจะท�ำการรับซื้ออ้อยจากเกษตรกรชาวไร่อ้อยทุกกลุ่ม เพื่อให้เกิด
การกระจายมูลค่าโดยตรงในระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างสูงสุด ซึ่งมีการรับซื้อจากเกษตรกรชาวไร่อ้อยแยกตามขนาดพื้นที่ที่เกษตรกร
ชาวไร่อ้อยถือครอง ดังนี้
จ�ำนวนเกษตรกรชาวไร่อ้อยแยกรายโรงงานของกลุ่มมิตรผล (ราย)
ประเภทเกษตรกร
ชาวไร่อ้อย

โรงงานน�้ำตาล โรงงานน�้ำตาล โรงงานน�้ำตาล โรงงานน�้ำตาล โรงงานน�้ำตาล โรงงานน�้ำตาล
มิตรผล
สิงห์บรุ ี
มิตรภูเขียว
มิตรภูเวียง มิตรกาฬสินธุ์ มิตรภูหลวง
ด่านช้าง

รวม

2,020

3,534

3,960

3,562

11,392

3,789

28,257

630

251

1,512

1,357

1,253

874

5,877

493

51

352

346

166

124

1,532

3,143

3,836

5,824

5,265

12,811

4,787

35,666

รายเล็ก

รายกลาง

รายใหญ่
รวม

โดยกลุ่มมิตรผลนั้นมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตคู่ขนานไปกับธุรกิจของกลุ่มมิตรผลตามปรัชญาขององค์กร
ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ จึงให้ความส�ำคัญในการสนับสนุนคู่ค้าท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยอันเป็นประเทศที่กลุ่มมิตรผลด�ำเนินธุรกิจหลักและ
ในต่างประเทศ ซึง่ คูค่ า้ ของกลุม่ มิตรผลทัง้ ในและต่างประเทศ (คูค่ า้ ส่วนกลางและคูค่ า้ วัตถุดบิ ) นัน้ มีจำ� นวนทัง้ สิน้ 40,366 ราย เป็นคูค่ า้ ท้องถิน่
ในประเทศไทย 37,743 ราย คิดเป็นร้อยละ 93.50 ของคูค่ า้ ทัง้ หมด ซึง่ นับเป็นมูลค่าการซือ้ สินค้าจากคูค่ า้ ท้องถิน่ ประมาณ 27,908.18 ล้านบาท

40,366
คู่ค้าของกลุ่มมิตรผล
ทั้งในและต่างประเทศ
(คู่ค้าส่วนกลางและคู่ค้าวัตถุดิบ)

100%

93.50%

คู่ค้าของ
กลุ่มมิตรผล

คู่ค้าท้องถิ่น
ในประเทศ

37,743
คู่ค้าท้องถิ่น
ในประเทศ

กลุ่มมิตรผล
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การพัฒนาชาวไร่อ้อย เพื่อความยั่งยืน

จากความส�ำคัญของเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เป็นต้นทางของการด�ำเนินธุรกิจ ผนวกรวมกับแนวคิดของกลุ่มมิตรผล “ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ”
อันเป็นปรัชญาองค์กรและมาตรฐานการผลิตอ้อยและน�ำ้ ตาลอย่างยัง่ ยืน หรือ บองซูโคร (Bonsucro) กลุม่ มิตรผลจึงให้ความส�ำคัญกับเกษตรกร
ชาวไร่อ้อยและชุมชน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตให้มากที่สุด เพื่อยกระดับ
ความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพิ่มผลผลิตด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพการผลิตที่สูงขึ้น ขณะเดียวกันสามารถควบคุมต้นทุน
การผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลสู่เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีรายได้ที่สูงขึ้น และมีความสามารถจัดการบริหารของไร่ได้ดียิ่งขึ้น โดย
กลุ่มมิตรผลมีรูปแบบการด�ำเนินงานเพื่อพัฒนาเกษตรกรชาวไร่อ้อย ดังนี้
วัตถุประสงค์

ระยะที่ 1
การส่งเสริมเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตอ้อย
ด้วยระบบการจัดการสัญญาชาวไร่
ที่เป็นธรรม (Fair Contract Farming)
ของกลุ่มมิตรผล

1. เพื่อลดปัญหาการผลิตแก่เกษตรกร
ชาวไร่อ้อยที่ขาดความรู้ ขาดการ
บริหารจัดการและเครื่องมืออุปกรณ์
ที่เหมาะสม ด้วยการส่งเสริมเทคโนโลยี
เพิ่มผลผลิตอ้อยเฉพาะด้าน
2. สร้างเครือข่ายเพื่อมีอ�ำนาจการต่อรอง
ต่อผู้ค้าวัตถุดิบและปัจจัยการผลิต
ด้านการเกษตร เพื่อให้ได้ประโยชน์
ในการซื้อวัตถุดิบและปัจจัยการผลิต
ด้านการเกษตรที่มีคุณภาพและ
ราคาถูกลง ซึ่งส่งผลประโยชน์ให้แก่
เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้เป็นอย่างดี

รายละเอียด

ด�ำเนินการจัดท�ำระบบการจัดการสัญญาชาวไร่ท่เี ป็นธรรม
ของกลุ่มมิตรผล

ผลการด�ำเนินงาน

ในปี 2561 กลุ่มมิตรผลมีเกษตรกรชาวไร่อ้อยคู่สญ
ั ญา
จ�ำนวนกว่า 35,000 ราย ร่วมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
การรับซื้อผลผลิตที่แน่นอน รวมถึงการส่งเสริมและ
สนับสนุนที่ส�ำคัญอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
การสนับสนุน “เงินส่งเสริม” (Sources of Funds)
การจัดหาปัจจัยการผลิต (Materials Support)
การพัฒนาทักษะ ความรู้ (Knowledge) และ		
ประสบการณ์ (Skills)
การรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรชาวไร่อ้อย

วัตถุประสงค์

ระยะที่ 2
การบริหารจัดการระบบชลประทาน
และการใช้น้ำ� ในไร่อ้อย

1. เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน�้ำ และ
ขาดประสิทธิภาพในการใช้น้�ำ ด้วย
การสร้างการบริหารจัดการระบบ
ชลประทานและการใช้น้ำ� ในไร่อ้อย
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ลดความเสี่ยงเนื่องจากฝนแล้ง

ผลการด�ำเนินงาน

รายละเอียด

การจัดท�ำโครงการจัดสร้างและส่งเสริมระบบชลประทาน
ในพื้นที่ปลูกอ้อยด้วยความร่วมมือกับอนุกรรมการอ้อย
ระดับท้องถิ่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย
เพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้มแี หล่งน�้ำในการท�ำ
การเกษตรตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา

1. ปี 2561 สามารถด�ำเนินการครอบคลุมพื้นที่ 2,146,650 ไร่ เทียบกับพื้นที่ส่งเสริมพัฒนาเป็นพื้นที่
ชลประทาน 818,820 ไร่ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 38 ของพื้นที่ส่งเสริมพัฒนาเป็นพื้นที่ชลประทาน
2. สนับสนุนองค์ความรู้ เงินทุน และเป็นที่ปรึกษาในการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น�้ำเพื่อให้ชมุ ชนมีแหล่งน�้ำ
เพาะปลูกที่เพียงพอและสามารถพึ่งพาตนเองได้
3. ส่งเสริมและให้ความรู้กบั ชุมชนเกษตรกรในประเด็นส�ำคัญ ดังนี้
- จัดให้มแี หล่งน�ำ้ เพือ่ การเพาะปลูก เช่น การสร้างสระพักน�ำ้ การขุดเจาะบ่อบาดาล การต่อยอด
โครงการชลประทานของภาครัฐฯ เช่น สนับสนุนสถานีสูบน�้ำ การต่อท่อเข้าสู่พ้นื ที่เกษตร
เป็นต้น
- วิธีการให้น้ำ� อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การส่งเสริมใช้น้�ำหยด น�้ำพุ่ง และมีการลงทุน
		 ระบบการให้น�้ำอัตโนมัติ (Center Pivot Irrigation) เพื่อใช้ในกิจการของไร่บริษัท
		 และเป็นแหล่งให้ชาวไร่ศกึ ษาดูงานเทคโนโลยีการให้น้�ำในไร่อ้อย เป็นต้น
4. สรรหาแหล่งน�้ำที่ใช้ในการเพาะปลูก การหมุนเวียนน�้ำของต้นอ้อย หรือระบบการผลิตของ
โรงงาน เพื่อกลับมาเป็นน�้ำที่ใช้ในการเพาะปลูกต่อไป
5. จากการพัฒนาระบบชลประทานแบบให้น้ำ� แบบตามความต้องการของอ้อย (Full Coverage
Irrigation) ท�ำให้ผลผลิตของเกษตรกรที่ร่วมโครงการเพิ่มขึ้นจากเดิม 10 ตันต่อไร่เป็น 16 ตัน
ต่อไร่ คิดเป็นการเพิ่มผลผลิตเฉลี่ย 6 ตันต่อไร่ หรือเทียบเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 ซึ่งปี 2561
กลุ่มมิตรผลได้สนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมการปลูกอ้อยทั้งสิ้น 6,000 ล้านบาท
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กลุ่มมิตรผล

ระยะที่ 3
การบริหารจัดการในไร่อ้อยเพื่อสร้าง
ประสิทธิภาพและผลผลิตสูงสุด
ของไร่อ้อยด้วยโครงการท�ำไร่อ้อย
แบบใหม่ Mitr Phol ModernFarm
และการสร้างความยั่งยืน
ด้วยโครงการปลูกเพ(ร)าะสุข

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาเกษตรกรชาวไร่
ด้านการบริการจัดการไร่อ้อย
แบบสมัยใหม่ เพื่อสร้างประสิทธิภาพ
การผลิตและผลผลิตสูงสุดของการ
ท�ำไร่อ้อย
2. เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรมีชีวิต
ความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน
ด้วยการท�ำเกษตรแบบผสมผสาน
ควบคู่กับการท�ำไร่อ้อย

ผลการด�ำเนินงาน

รายละเอียด

1. ด�ำเนินการจัดการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ
ให้เกษตรกรแบบ Mitr Phol ModernFarm รวมถึงการ
สร้างผู้เชี่ยวชาญ (Iron Man) ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากร
ของกลุ่มมิตรผลให้มีความรู้ ความช�ำนาญเกี่ยวกับ
มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม (Mitr Phol ModernFarm)
เพื่อถ่ายทอด และเป็นพี่เลี้ยงให้กบั ชาวไร่อ้อย
ที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ให้สามารถท�ำไร่อ้อย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ด�ำเนินการจัดท�ำโครงการปลูกเพ(ร)าะสุข
โดยน้อมน�ำแนวคิดการท�ำเกษตรทฤษฎีใหม่
มาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกร
เพื่อให้ลดรายจ่ายรายวันในครัวเรือน
และเมื่อผลิตมากขึ้นน�ำมาแลกเปลี่ยน
สร้างความสัมพันธ์ท่ดี ีในชุมชน และขายผลิตผล
ในตลาดชุมชนเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
มีความอยู่ดกี ินดี

1. พัฒนาองค์ความรู้ในการออกแบบผังแปลง (Farm Design) แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย
โดยเน้นการจัดสรรพื้นที่ของเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนี้
- พื้นที่ปลูกพืชหลักร้อยละ 75
- ถนนหลัก ถนนรอง จุดร่วมอ้อย ถนนล�ำเลียงหลัก / รอง ร้อยละ 8
- สระเก็บกักน�ำ้ ร้อยละ 5
- พื้นที่เกษตรกรรมรอง (พืชรอง / ไม้ผล / พืชผัก / เลี้ยงสัตว์) ร้อยละ 12
2. อบรมให้ความรู้เกษตรกรคู่สญ
ั ญาในการจัดการไร่อ้อย โดยเจ้าหน้าที่ของกลุ่มมิตรผล
จะเข้าไปให้ค�ำแนะน�ำ รวมทั้งตั้งจุดประสานงานในพื้นที่เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
บริการเกษตรกรในพื้นที่รวม 128 จุด และมีพนักงานด้านส่งเสริมชาวไร่รวมจ�ำนวน 600 ราย
3. จัดท�ำโครงการพนักงานผู้เชี่ยวชาญ (Iron Man) โดยปัจจุบันกลุม่ มิตรผล
มีพนักงานทีเ่ ป็น Iron Man 512 คน มีเป้าหมายในการสร้างผู้เชี่ยวชาญ Iron Man
ให้ได้อย่างน้อย 500 คน ภายในปี 2562
4. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานผู้ประสบผลส�ำเร็จทั้งในประเทศและต่างประเทศในเรื่องการบริหาร
จัดการไร่อ้อยสมัยใหม่ รวมถึงจัดท�ำโครงการพัฒนาแผนธุรกิจร่วมกับชาวไร่อ้อยทั้งขนาดเล็ก
กลาง และใหญ่ เพื่อยกระดับเกษตรกรให้เติบโตและขยายธุรกิจ
5. จัดท�ำโครงการปลูกเพ(ร)าะสุข โดยในปี 2561 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 712 ครัวเรือน และ
สร้างศูนย์เรียนรูเ้ กษตรทฤษฎีใหม่ 78 ศูนย์

ระยะที่ 4
การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
เพื่อพัฒนาด้านสังคม

วัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวติ
เพื่อความเป็นอยู่ท่ดี ีขึ้นของชุมชน
เกษตรกรชาวไร่อ้อย

รายละเอียด

ด�ำเนินโครงการร่วมกับคณะกรรมการต�ำบลมิตรผล
ร่วมพัฒนาชาวไร่อ้อยขนาดเล็กและชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงาน

ด�ำเนินการท�ำกิจกรรมในพื้นที่เป้าหมาย โดยได้ขยายพื้นที่เป้าหมายเป็น 21 ต�ำบล
ครอบคลุม 8 จังหวัด (จากเดิม 9 ต�ำบล 7 จังหวัด)

กลุ่มมิตรผล
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ลูกค้าและผู้บริโภค
“พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ สร้างความสัมพันธ์อันดี”

การดูแล
คุณภาพของสินค้า
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การดูแลลูกค้า
และผู้บริโภค

กลุ่มมิตรผล

การดูแลคุณภาพของสินค้า
กลุ ่ ม มิ ต รผลไม่ ห ยุ ด ยั้ ง การสรรสร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ห ลากหลาย
ประเภทเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกกลุ่ม เราให้ความส�ำคัญต่อ
การสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์ พร้อมค�ำนึงถึงเรื่องการใช้วัตถุดิบ
จากชีวภาพเป็นทางเลือก เพื่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มี
คุณค่า ปลอดภัยต่อการบริโภค และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
ซึ่ ง มี ก ารระบุ ไ ว้ ใ นนโยบายด้ า นการตลาด นอกจากนี้ ยั ง มี
กระบวนการในการเรียกคืนและชดเชยผลิตภัณฑ์ในกรณีที่พบ
ความไม่ปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ ซึ่งจากกระบวนการดังกล่าวนี้
ท�ำให้กลุ่มลูกค้าและผู้บริโภคมั่นใจได้ถึงกระบวนการในการดูแล
คุณภาพสินค้าของกลุ่มมิตรผล
โดยเรายังได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการน�ำนวัตกรรมเข้ามา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคที่ห่วงใยและ
ใส่ ใ จสุ ข ภาพ จึ ง ได้ มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ น�้ ำ ตาลกลุ ่ ม Tasty Healthy
เพือ่ สนองต่อความต้องการของผูบ้ ริโภคทีร่ กั สุขภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์
มิตรผลแคลอรี ผลิตภัณฑ์นำ�้ ตาลซองขนาด 4 กรัม และส�ำหรับปีนี้
กลุ่มมิตรผลได้ร่วมทุนกับบริษัท Dynamic Food Ingredients (DFI)
สหรัฐอเมริกา เพื่อพัฒนาวิจัยสารให้ความหวานเพื่อสุขภาพจาก
ธรรมชาติ ได้แก่ อิริทริทอล (Erythritol) และไซลิทอล (Xylitol)
โดยเรามุ่งหวังที่จะน�ำองค์ความรู้จากการร่วมพัฒนาครั้งนี้มา
ต่อยอด เพือ่ พัฒนาสารให้ความหวานทางเลือกทีป่ ลอดภัยส�ำหรับ
อุตสาหกรรมอาหารและผู้บริโภคที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพ
ทั้งนี้เรายังได้จัดท�ำนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ Genetically Modified
Organisms (GMOs) เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของมิตรผล
ไม่ มี ก ารใช้ วั ต ถุ ดิ บ ที่ ดั ด แปลงทางพั น ธุ ก รรม โดยเผยแพร่
บนเว็บไซต์เพื่อสื่อสารไปยังผู้บริโภคให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์มิตรผล
ไม่มีการใช้วตั ถุดิบที่ผ่านการดัดแปลงทางพันธุกรรม

ส�ำหรับธุรกิจน�ำ้ ตาล ในปีนกี้ ลุม่ มิตรผลประกาศนโยบายไม่สง่ เสริม
การใช้สารเคมีอันตราย ซึ่งได้แก่ พาราควอตไดคลอไรด์ (Paraquot
Dichloride) คลอร์ ไ พริ ฟ อส (Chlopyrifos) และไกลโฟเสท
(Glyphosate) ในการปลูกอ้อย ส่วนในกระบวนการผลิตน�ำ้ ตาลนั้น
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลนั้น จะมีขั้นตอนที่สามารถ
สอบกลับได้ในผลิตภัณฑ์ทุกประเภท ผ่านระบบมาตรฐานซึ่งเป็น
ทีย่ อมรับในระดับสากล โดยโรงงานน�ำ้ ตาลของกลุม่ มิตรผลทัง้ หมด
ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานต่างๆ ดังนี้

• การควบคุมกระบวนการผลิตด้วยมาตรฐาน ISO 9001 Quality
Management, ISO 22000 Food Safety Management System
และ Good Manufacturing Practices (GMP)
• การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ด้วยมาตรฐาน Food Safety System
Certification 22000 (FSSC 22000) และ Hazard Analysis
Critical Control Point (HACCP)
• การตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยมาตรฐานฮาลาล (Halal
Standard) และมาตรฐานอาหารยิว KOSHER (Kosher Dietary
Law)

นอกจากนี้ ยั ง ได้ มี ก ารน� ำ มาตรฐานการผลิ ต อ้ อ ยและน�้ ำ ตาล
อย่างยัง่ ยืน หรือ บองซูโคร (Bonsucro) มาปรับใช้ในกระบวนการ
ผลิตตั้งแต่ต้นน�้ำจนถึงผู้บริโภค เพื่อให้กลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ เช่น
Coca-Cola, Pepsi, Nestle, Corbion, Mars รวมถึงผู้บริโภคอื่นๆ
สามารถมัน่ ใจว่าจะได้รบั ผลิตภัณฑ์ทมี่ กี ารดูแลและพัฒนาเกษตรกร
การควบคุมการใช้สารเคมี ปุ๋ย มาตรฐานการผลิต ตลอดจน
การจัดการสิ่งแวดล้อม และสามารถสอบกลับได้

“ธุรกิจน�้ำตาลต้องคิดรูปแบบธุรกิจหรือนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น สินค้าทางเลือกที่สอดคล้อง
กับแนวโน้มการดูแลสุขภาพของผูบ้ ริโภค และพิจารณาถึงวิธกี ารตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นไป ในขณะทีธ่ รุ กิจยังสามารถก้าวไปข้างหน้าต่อไปได้เพือ่ ความยัง่ ยืน
ของธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทควรเน้นเรื่องการบริโภคอย่างยั่งยืน กล่าวคือบริโภคอย่างไร
ให้มสี ขุ ภาพดี มีอายุยนื โดยบริษทั ควรจะต้องให้ความรูแ้ ก่ผบู้ ริโภค เช่น การบริโภคน�ำ้ ตาล
อย่างพอเหมาะ”
คุณวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)

กลุ่มมิตรผล
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ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ได้มกี ระบวนการผลิตไม้ปาร์ตเิ กิล ไม้เอ็มดีเอฟ ไม้เคลือบเมลามีนที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีการพัฒนา
คุณภาพสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงตามมาตรฐานจ�ำกัดปริมาณของสารฟอร์มาลดีไฮด์ทรี่ ะเหยออกมาจากไม้ พร้อมมีขนั้ ตอนทีส่ ามารถสอบกลับ
ในผลิตภัณฑ์ทกุ ประเภท โดยผ่านระบบมาตรฐานต่างๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น มาตรฐาน EN ของทวีปยุโรป มาตรฐาน JIS
ของประเทศญี่ปุ่น มาตรฐาน CARB ของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยได้รับการรับรอง
การจัดการสวนป่า FSCTM FM และการรับรองส�ำหรับธุรกิจที่ผลิตหรือขายผลิตภัณฑ์จากป่า FSCTM COC ตามหมายเลขรหัส (License Code):
FSCTM C125420 ตั้งแต่ปี 2558 จากองค์กรรับรอง Certified Body (CB) ที่ได้รับการอนุมัติโดยองค์กร FSCTM: Forest Stewardship CouncilTM
ทัง้ นีล้ กู ค้าทีเ่ ลือกใช้ผลิตภัณฑ์จงึ มัน่ ใจได้วา่ ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ทผี่ า่ นการรับรองจะได้รบั การจัดการอย่างยัง่ ยืน นอกจากนีธ้ รุ กิจยังมุง่ เน้นใน
การท�ำตลาดกลุ่มสินค้าเพิ่มมูลค่า (Value Added Products) ในทุกกลุ่มสินค้าและช่องทางการจ�ำหน่าย เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ธุรกิจขนส่งและคลังสินค้าได้น�ำมาตรฐานสากล ISO 9001: 2015 มาใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ นอกจากจะสร้างความมั่นใจในการให้บริการ
ทีไ่ ด้มาตรฐานแล้วยังมีการน�ำนโยบายความปลอดภัยมาใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ โดยค�ำนึงถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพและปลอดภัย
ให้กับลูกค้า
ส�ำหรับธุรกิจปุ๋ยเน้นเรื่องมาตรฐานการผลิตโดยได้ใบรับรองผลการวิเคราะห์จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยังได้มาตรฐาน IFOAM
จากส�ำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ยว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ไม่มีสารเคมีปนเปื้อน เมื่อน�ำไปใช้
ในการเกษตร เกษตรกรจะปลอดภัยไร้สารเคมีปนเปื้อนต่อสุขภาพและปลอดภัยต่อการปนเปื้อนยังพื้นที่เพาะปลูก

การดูแลลูกค้าและผู้บริโภค
หนึง่ ในผูม้ สี ว่ นได้เสียทีส่ �ำคัญของกลุม่ มิตรผลคือลูกค้าและผูบ้ ริโภค กลุม่ มิตรผลมีการด�ำเนินธุรกิจทีห่ ลากหลายจึงแบ่งกลุม่ ลูกค้าออกตาม
กลุ่มธุรกิจต่างๆ เพื่อการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม โดยมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพ
ควบคู่กับการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยการท�ำกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ เช่น การเข้าพบลูกค้าทั้งของผู้แทนขายและผู้บริหาร
ในระดับต่างๆ การเยี่ยมชมโรงงาน การประชุมร่วมกับลูกค้า และการส�ำรวจความพึงพอใจประจ�ำปี

ธุรกิจน้ำ�ตาล

กลุ่มมิตรผลสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์น้�ำตาลออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย น�ำ้ ตาลทรายบริสุทธิ์ น�้ำตาลขวด น�้ำเชื่อม
น�้ ำ เชื่ อ มแต่ ง กลิ่ น มิ ต เต้ คอฟฟี ่ ชู ก าร์ น�้ ำ ตาลไอซิ่ ง น�้ ำ ตาลทรายชนิ ด ซองยาว น�้ ำ ตาลมิ ต รผลโลว์ แ คลอรี น�้ ำ ตาลมิ ต รผลโกลด์
น�ำ้ ตาลอ้อยผสมน�ำ้ ตาลมะพร้าว น�ำ้ ตาลกรวด น�ำ้ ตาลทรายแดง และในปีนกี้ ลุม่ มิตรผลได้ทำ� การประชาสัมพันธ์เพือ่ สือ่ สารไปยังผูบ้ ริโภคถึง
ผลิตภัณฑ์นำ�้ ตาลอ้อยธรรมชาติ เพือ่ สะท้อนแนวความคิดทีว่ ่าสิง่ ทีม่ าจากธรรมชาติผ่านการปรุงแต่งน้อยนัน้ ดีทสี่ ดุ คงความหอมหวานและ
กลมกล่อม
นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มช่องทางการขายที่หลากหลายขึ้น เช่น Line: @MitrPholSugar เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมของลูกค้าและผู้บริโภค
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลในโลกปัจจุบัน ซึ่งเน้นที่การสั่งสินค้าผ่านไลน์ รวมทั้งยังเป็นช่องทาง
ของการรับข่าวสารการตลาด ช่วยให้ลูกค้าและผู้บริโภคได้สะดวกยิ่งขึ้น
ผลการส�ำรวจความพึงพอใจ
กลุ่มมิตรผลประเมินความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์และการบริการของลูกค้าโดยวิธี Net Promoter Score (NPS) มาตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา
ซึ่งเป็นวิธีการประเมินความพึงพอใจที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมชั้นน�ำ โดยกลุ่มมิตรผลนั้นจะตั้งเป้าหมายความพึงพอใจ
ของลูกค้าเทียบกับมาตรฐาน NPS ของกลุ่มอุตสาหกรรมในระดับสากล และใช้วธิ ีการส�ำรวจความพึงพอใจผ่านการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
การส่งแบบสอบถามผ่านทางอีเมล แฟกซ์ และแบบสอบถามผ่านระบบส�ำรวจความคิดเห็นผ่านช่องทาง Line@ จากกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม
จ�ำนวนทั้งสิ้น 341 คน แบ่งกลุ่มการส�ำรวจลูกค้า ดังนี้
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กลุ่มมิตรผล

• กลุม่ ลูกค้าบริษทั / อุตสาหกรรม (Business To Business)

• กลุ่มลูกค้าผู้บริโภค (Business To Customer) ประกอบด้วย

ประกอบด้วย
o ด้านขายในประเทศและกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว พม่า
		 เวียดนาม และสิงคโปร์
o ด้านขายต่างประเทศและภูมิภาค
o ด้านขายตลาดโมลาส

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ของธุรกิจน้ำ�ตาล ดังนี้
71.04
ร้อยละของลูกค้า
ที่พึงพอใจ

ร้อยละของลูกค้า
ที่ประเมินความพึงพอใจ

o กลุ่มลูกค้า Online: Lazada และ Line@

64.51

66.14

71.04

64.00

2558*

2559*

2560**

2561***

เป้าหมาย 2561

40.55

47.01

53.35

55.38

2558*

2559*

2560**

2561***

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

จากผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าในปี 2561 นี้ ได้คะแนนเป็น 71.04% สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ และเพิ่มขึ้นจากปีท่ผี ่านมา
เนื่องมาจากกลุ่มมิตรผลให้ความส�ำคัญในการรักษาคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการหลังการขาย
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้กลุ่มมิตรผลยังค�ำนึงถึงการพัฒนาด้านการขายในปีต่อไปด้วยกลยุทธ์การแข่งขันด้านราคา การพัฒนาบริการ
หลังการขายให้ดขี ึ้น รวมถึงการรักษามาตรฐานของสินค้า เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ธุรกิจพลังงาน

การพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทนควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลในประเทศไทยเป็นหนึ่งในแนวคิดที่กลุ่มมิตรผลมุ่งสร้างสรรค์
สิ่งที่ดีกลับสู่สังคม โดยการน�ำแนวคิดเปลี่ยนของไร้ค่าสู่สิ่งที่มีคุณค่า เพื่อต่อยอดให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ด้านพลังงานให้กบั ประเทศไทย ส�ำหรับธุรกิจพลังงานของกลุม่ มิตรผลนัน้ ประกอบด้วย ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจเอทานอล และธุรกิจพลังงานทางเลือก
ซึ่งแต่ละธุรกิจจะมีกลุ่มลูกค้าแตกต่างกันตามรายละเอียด ดังนี้

• ธุรกิจไฟฟ้า

จากแนวคิดการเปลี่ยนสิ่งไร้ค่าสู่สิ่งที่มีคุณค่าของกลุ่มมิตรผล ท�ำให้เราเกิดธุรกิจไฟฟ้าชีวมวลจากวัตถุดิบชานอ้อยเพื่อใช้ในธุรกิจของ
มิตรผล จนสามารถพัฒนาก�ำลังการผลิตให้สูงขึ้นและจ�ำหน่ายได้ ซึ่งลูกค้าของธุรกิจไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ลูกค้าภายใน คือ
ธุรกิจของกลุ่มมิตรผล และลูกค้าภายนอก คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (กฟภ.) ซึง่ เป็นสัญญา
แบบ Firm (มีการท�ำสัญญาซื้อขาย 21 ปี และมีการก�ำหนดพลังไฟฟ้า) และสัญญาแบบ Non-firm (มีการท�ำสัญญาซื้อขาย 5 ปี และ
ไม่มีการก�ำหนดพลังไฟฟ้า) โดยปัจจุบันกลุ่มมิตรผลมีโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้งสิ้น 10 แห่ง มีก�ำลังการผลิต 572.80 เมกะวัตต์

กลุ่มมิตรผล
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ผลการส�ำรวจความพึงพอใจ
การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าธุรกิจไฟฟ้าจะท�ำโดยการส่งแบบสอบถามให้กบั ลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอกทัง้ 100% เป็นผูท้ �ำการ
ประเมิน ซึง่ จะประเมินในส่วนของการให้บริการและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและไอน�ำ้ โดยผลประเมินความพึงพอใจมีรายละเอียด ดังนี้

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ของธุรกิจไฟฟ้า ดังนี้
ร้อยละของลูกค้า
ที่พึงพอใจ
ร้อยละของลูกค้า
ที่ประเมินความพึงพอใจ

98.33

98.33

99

99

2558*

2559*

2560**

2561***

100

100

100

100

2558*

2559*

2560**

2561***

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

• ธุรกิจเอทานอล

จากแนวโน้มความต้องการใช้พลังงานภายในประเทศทีข่ ยายตัวเพิม่ ขึน้ ซึง่ หนึง่ ในความต้องการใช้พลังงาน คือ การใช้ในยานพาหนะ ท�ำให้
เอทานอลถูกน�ำมาใช้เป็นส่วนหนึง่ ในการผลิตน�้ำมันประเภทแก๊สโซฮอล์เพือ่ ใช้เป็นพลังงาน กลุ่มมิตรผลได้ตระหนักถึงโอกาสทางการตลาด
ดังกล่าว จึงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณ
ความต้องการใช้แก๊สโซฮอล์ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งมีการวิจัยพัฒนาการใช้วัตถุดิบธรรมชาติเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
ลดของเสียจากกระบวนการผลิตให้ได้มากทีส่ ดุ นอกจากนี้ ยังมีโครงการขยายก�ำลังการผลิตเอทานอลอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ รองรับความต้องการ
ใช้เอทานอลที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตอีกด้วย ส�ำหรับกลุ่มลูกค้าของธุรกิจเอทานอล มีดังนี้

o ตลาดในประเทศ

มีการจ�ำหน่ายให้กับลูกค้าด้วยการขายตรง เนื่องจากลูกค้าทั้งหมดเป็นบริษัทน�้ำมัน ซึ่งได้มีการท�ำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3 เดือน
โดยก�ำหนดปริมาณที่จะซื้อขายและราคาที่แน่นอนไว้ในสัญญา อีกทั้งยังมุ่งเน้นการให้บริการ การประสานงานระหว่างผู้ค้าและบริษัท
สร้างความมั่นใจด้านความมั่นคงด้านส่งมอบกับผู้ค้าน�้ำมัน โดยกลยุทธ์สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้ค้าน�้ำมันให้เป็นมากกว่าคู่ค้า

o ตลาดต่างประเทศ

จัดจ�ำหน่ายเอทานอลให้กบั ลูกค้าต่างประเทศโดยตรงและตัวแทนจ�ำหน่าย เนือ่ งจากการส่งออกเอทานอลไปยังประเทศปลายทางต้องอาศัย
ความช�ำนาญการจัดการในการบริหารเรือเพื่อจัดส่งเอทานอล
ผลการส�ำรวจความพึงพอใจ
การประเมิ น ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า ธุ ร กิ จ เอทานอลประเมิ น ด้ ว ยการส่ ง แบบสอบถามให้ กั บ ลู ก ค้ า 100% เป็ น ผู ้ ท�ำ การประเมิ น
โดยจะประเมินในส่วนของการให้บริการขนส่งและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพือ่ น�ำมาพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยผลประเมินความ
พึงพอใจมีรายละเอียด ดังนี้
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กลุ่มมิตรผล

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ของธุรกิจเอทานอล ดังนี้
ร้อยละของลูกค้า
ที่พึงพอใจ
ร้อยละของลูกค้า
ที่ประเมินความพึงพอใจ

100

100

100

100

2558*

2559*

2560**

2561***

100

100

100

100

2558*

2559*

2560**

2561***

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

• ธุรกิจพลังงานทางเลือก

กลุ่มมิตรผลมุ่งเน้นการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนโดยต่อยอดจากใช้เชื้อเพลิงที่สะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาเป็นการพัฒนาสู่ธุรกิจ
พลังงานแสงอาทิตย์ โดยเริ่มจากโครงการโซลาร์ รูฟท็อป ซึ่งใช้พื้นที่บนหลังคาอาคารเก็บโมลาสมาติดตั้งแผงผลิตพลังงานไฟฟ้า
อันเป็นแนวคิดของการใช้พื้นที่ว่างเปล่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm)
ที่ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกแบบติดตั้งบนพื้นดิน

ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้

ด้วยประสบการณ์และระบบบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ พร้อมทีจ่ ะตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายใต้เครือ่ งหมายการค้า PANEL
PLUS ซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์ของการสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าด้วยการจัดการอย่างมืออาชีพกลับคืนสู่คู่ค้า ลูกค้า และธรรมชาติอย่างลงตัว
บริษัท พาเนล พลัส จ�ำกัด ภายใต้การบริหารของกลุ่มมิตรผล จึงเป็นผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ปาร์ติเกิล ไม้เอ็มดีเอฟ และ
ไม้เคลือบเมลามีนรายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งกลุ่มลูกค้าของธุรกิจวัสดุทดแทนไม้นั้นจะเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์และผู้จ�ำหน่าย
รายย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
อีกทั้งกลุ่มธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ยังได้ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันจัดท�ำหลักสูตรวัสดุทดแทนไม้เกี่ยวกับคุณสมบัติและวิธีการใช้งาน
ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งท�ำให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างตลาดจากกลุ่มคนรุ่นใหม่และเป็นฐานลูกค้าที่ดี
ต่อไปในระยะยาว และกลุ่มธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ยังมีความสนใจในการขยายตลาดสู่โครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสุขภาพ
(Health Care) ซึ่งเป็นตลาดที่มีการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
ผลการส�ำรวจความพึงพอใจ
ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ใช้การประเมินความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ของกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยวิธีการให้กลุ่มลูกค้า
ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 56 ราย โดยเน้นการสอบถามคุณภาพของสินค้าและการให้บริการ
จากผลการประเมินความพึงพอใจในปี 2561 นี้ ภาพรวมของกลุม่ ลูกค้าได้คะแนนเป็น 80% ซึง่ ประกอบด้วยการให้บริการทัง้ การจัดส่งเอกสาร
การขาย การจัดส่งสินค้า และการให้บริการของพนักงานขาย ซึ่งทางธุรกิจวัสดุทดแทนไม้น� ำผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนางาน
ด้านคุณภาพสินค้าและการให้บริการ เพื่อลูกค้าได้รบั สินค้าที่มีคุณภาพและเกิดความพึงพอใจสูงสุดส�ำหรับการได้รบั บริการอย่างสูงสุด

กลุ่มมิตรผล
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ของธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ ดังนี้
80
ร้อยละของลูกค้า
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ที่พึงพอใจ

ร้อยละของลูกค้า
ที่ประเมินความพึงพอใจ

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

ธุรกิจปุ๋ย

กลุ่มมิตรผลได้เล็งเห็นถึงปัญหาของเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มีต้นทุนปุ๋ยที่สูง ไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน หรือไม่เหมาะสมกับพืชและพื้นที่
จึงได้สง่ เสริมปุย๋ อินทรีย์ (Organic Fertilizer) เพือ่ ทดแทนการใช้ปยุ๋ เคมี เพือ่ ช่วยให้เกษตรกรได้ใช้ปยุ๋ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี อีกทัง้ ยังปลอดภัยกับสุขภาพ
ของเกษตรกรและมีราคาเหมาะสม ซึง่ ปัจจุบนั กลุม่ ลูกค้าของธุรกิจปุย๋ นัน้ เป็นเกษตรกรชาวไร่ของกลุ่มมิตรผลและเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง
ส�ำหรับธุรกิจปุ๋ยนั้นมีลูกค้า 2 กลุ่ม คือ ลูกค้าภายในกลุ่มมิตรผลและลูกค้าภายนอก อันได้แก่ ร้านค้าปุ๋ย ซึ่งธุรกิจปุ๋ยได้มกี ารจัดกิจกรรม
จัดประชุมให้ความรูเ้ รือ่ งการใช้ปยุ๋ ให้กบั เกษตรกร พร้อมลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ติดตามผลของการใช้ปยุ๋ คุณภาพของปุย๋ ราคา การบริการหลังการขาย
และความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และร้านค้า เพื่อน�ำมาพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบสนองเกษตรกรและร้านค้าอย่างสูงสุด

ธุรกิจขนส่งและคลังสินค้า

ธุรกิจขนส่งสินค้าและคลังสินค้าเป็นธุรกิจหนึง่ ของกลุ่มมิตรผลทีใ่ ห้บริการด้านการขนส่ง ท่าเทียบเรือ บริการให้เช่าสถานทีแ่ ละถังเก็บสินค้า
ในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดชลบุรี เพื่อสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มมิตรผลและลูกค้าอื่นๆ
ลักษณะการประกอบธุรกิจด้านขนส่งและคลังสินค้ายังคงมุง่ เน้นกิจการหลักในด้านการให้บริการรับฝากสินค้า หรือให้เช่าคลังสินค้า บริการ
ขนถ่ายเข้าและออก ขนถ่ายสินค้าผ่านท่าเรือและการขนส่งสินค้า โดยเป็นการรวบรวมการให้บริการแก่ลกู ค้าเข้าด้วยกัน (Integrated Service)
เพื่อการอ�ำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
บริษทั ยังคงมุ่งเน้นการขยายธุรกิจทีน่ �ำไปสู่ผ้ใู ห้บริการด้านโลจิสติกส์อย่างเต็มรูปแบบ โดยให้บริการสินค้าทีม่ คี วามหลากหลาย สร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันจากการขนส่ง และรวมไปถึงการพัฒนาระบบที่สามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นฐานในการขยายธุรกิจให้กับลูกค้า
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กลุ่มมิตรผล

นอกจากนีบ้ ริษทั ยังมีแผนงานในอนาคตทีย่ งั คงมุ่งเน้นการให้บริการทีไ่ ด้มาตรฐาน ซึง่ สอดคล้องและเป็นไปตามสถานการณ์ของการแข่งขัน
ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเพิ่มศักยภาพของการขนส่งสินค้ารักษามาตรฐาน เพื่อพร้อมส�ำหรับการขยายตัวของธุรกิจ
ผลการส�ำรวจความพึงพอใจ
กลุ่มลูกค้าของธุรกิจขนส่งและคลังสินค้าแบ่งลักษณะของกลุ่มลูกค้าได้เป็น 2 ส่วน คือ กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวกับน�ำ้ ตาล (น�้ำตาลดิบเทกอง,
น�้ำตาลกระสอบ, โมลาส) ซึ่งเป็นรายได้ 84.43% ของรายได้ทั้งหมด และกลุ่มสินค้าที่ไม่ใช่นำ�้ ตาล (เคมี, อาหารสัตว์, ไม้, สินค้าอื่นๆ)
ซึ่งเป็นรายได้ 15.57% ของรายได้ท้งั หมด โดยการประเมินความพึงพอใจจะใช้การส่งแบบสอบถามไปทุกกลุ่มสินค้า
โดยในปีนี้กลุ่มมิตรผลได้ขยายการให้บริการในสินค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น และขยายจ�ำนวนลูกค้าที่ประเมินความพึงพอใจ ซึ่งนับ
เป็นสิ่งที่ท้าทายของกลุ่มมิตรผลเป็นอย่างมากในการบรรลุเป้าหมายผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในปี 2561

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ของธุรกิจด้านการขนส่งและคลังสินค้า ดังนี้
83.94
88.39
ร้อยละของลูกค้า
ที่พึงพอใจ

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

จากผลการประเมินความพึงพอใจในปี 2561 นี้ ภาพรวมของกลุ่มลูกค้าได้คะแนนเป็น 92.23% ซึ่งทางธุรกิจขนส่งและคลังสินค้าจะน�ำ
ผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนางานด้านการบริการ เพื่อส่งมอบบริการที่สามารถตอบสนองลูกค้าทุกกลุ่มได้อย่างครอบคลุม พร้อมทั้งมี
การปรับปรุงบริการตามข้อเสนอแนะของกลุ่มลูกค้าให้ดยี ิ่งขึ้นต่อไป

ธุรกิจอื่นๆ

• ศูนย์นวัตกรรมและการวิจัย

จัดตั้งขึ้นเพื่อวิจัยและพัฒนาอ้อยให้มีคุณภาพและจ�ำนวนเพียงพอต่อความต้องการของโรงงาน ซึ่งเน้นงานวิจัยของบริษัท คือ การพัฒนา
สายพันธุ์อ้อยให้มีความหลากหลาย และก่อให้เกิดผลผลิตต่อพื้นที่เพาะปลูกสูง ตลอดจนวิจัยวิธีการควบคุมหรือลดความเสียหายที่อาจ
เกิดจากเชื้อโรค แมลงต่างๆ รวมทั้งสภาพภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการเป็นหน่วยงานสนับสนุนให้กับชาวไร่ในการ
ให้ความรู้และฝึกอบรมชาวไร่ผ่านสื่อต่างๆ พร้อมทั้งวิจัยและพัฒนากระบวนการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ของ
กระบวนการผลิตน�้ำตาลอีกด้วย

กลุ่มมิตรผล
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สังคมและชุมชน
“ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ”

การพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืน
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กิจการ
เพื่อสังคม

กลุ่มมิตรผล

โครงการ
เพื่อสังคม

กลุ่มมิตรผลมุ่งเน้นสร้างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับการพัฒนา
ยกระดับคู่ค้าโดยเฉพาะชาวไร่อ้อย เพราะอ้อยเป็นหัวใจส�ำคัญ
ของการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ เนื่ อ งจากธุ ร กิ จ หลั ก และธุ ร กิ จ ปลายน�้ ำ
(Downstream) ต่างก็ต้องใช้วัตถุดิบต้นทาง คือ อ้อย ดังนั้นการ
พัฒนาชาวไร่อ้อยและชุมชนจึงถือเป็นแนวทางการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างยัง่ ยืนโดยการท�ำให้เขาสามารถพึง่ พาตนเองได้ ซึง่ แนวทางหนึง่
คื อ การส่ ง เสริ ม แนวคิ ด เกษตรทฤษฎี ใ หม่ ใ นพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้แก่ชาวไร่อ้อยและชุมชน
ร่วมกับฐานคติขององค์กร “ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ” ก่อให้เกิดเป็นโครงการ
ต่างๆ ที่ช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ชาวไร่อ้อยและชุมชนให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ดี ีขึ้น และสามารถด�ำเนินชีวิตได้อย่างผาสุก

นอกจากนี้ทุกผืนดินที่กลุ่มมิตรผลได้ร่วมพัฒนากับชาวไร่อ้อย
เราได้มีส่วนช่วยสร้างงานและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ให้กับชุมชน โดยใส่ใจในการด�ำเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคม
ซึ่งค�ำนึงถึงต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันสร้างคุณค่า
สร้างอนาคตให้สงั คมไทย
ทั้ ง นี้ ก ลุ ่ ม มิ ต รผลได้ มี ห น่ ว ยงานพั ฒ นาชุ ม ชนเพื่ อ ความยั่ ง ยื น
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการท�ำงานร่วมกับชุมชนในแต่ละพื้นที่
รอบโรงงาน นอกจากนั้นแล้วยังมีหน่วยงานกิจการเพื่อสังคม
มีภารกิจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชนให้มคี ณ
ุ ภาพและให้มคี วาม
น่าสนใจมากขึ้น ซึ่งรอบปีที่ผ่านมากลุ่มมิตรผลได้มีการสนับสนุน
การพัฒนาชุมชน รายละเอียดดังนี้

ประเภทของการสนับสนุน

35.37

26.57

14.73

8.93

งบประมาณ

เวลา

อื่นๆ

งบประมาณ
ในการบริหารจัดการ

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
เป็นการสานต่อการด�ำเนินงานกับชุมชนของกลุม่ มิตรผลทีท่ ำ� ให้เกิดความยัง่ ยืนต่อสังคม ด้วยการน�ำแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ผา่ นโครงการ
“ท�ำตามพ่อ ปลูกเพ(ร)าะสุข” หรือโครงการผลิตผักปลอดภัย ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพืน้ ที่ 21 ต� ำบล
11 อ�ำเภอ 8 จังหวัด ในบริเวณที่โรงงานของกลุ่มมิตรผลตั้งอยู่
ดานการพัฒนา
ระบบเกษตรชุมชน
และอาหารปลอดภัย

เป้าหมายและแผนดำ�เนินงาน
ฝ่ายพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืน ปี 2560-2564

ฝ่ายพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนมีแผนงานและตัวชี้วัดความส�ำเร็จ
ของงานในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย โดยเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาชุมชนแต่ละโรงงาน
เป็นผู้รับผิดชอบการด�ำเนินงานร่วมกับสมาชิกกลุ่ม / องค์กร และ
ภาคีเครือข่ายการพัฒนาในพืน้ ที่ เพือ่ ให้การด�ำเนินงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้

ชุมชน
เขมแข็งและยั่งยืน
ดานการจัดการ
ชุมชนอยางยั่งยืน

ดานการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจชุมชน

กลุ่มมิตรผล
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

01

02

ครัวเรือน
ต้นแบบ

องค์ความรู้
ชุมชน
กลยุทธ์
พัฒนาฐานเรียนรู้
พัฒนาศูนย์เรียนรู้
ระดับต�ำบล
เคลื่อนไหวความรู้
สู่นโยบายท้องถิ่น

กลยุทธ์
รู้จักตัวเอง
ปรับกระบวนทัศน์
สร้างคนต้นแบบ
ขยายผลกลุ่มกิจกรรม

03

องค์กร
ชุมชน
กลยุทธ์
พัฒนาศักยภาพแกนน�ำ
จัดตั้งคณะกรรมการ
ต�ำบลมิตรผลร่วมพัฒนา
ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

04

เครือข่าย
ร่วมพัฒนา
กลยุทธ์
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเครือข่ายร่วมพัฒนา
สร้างเครือข่ายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

พื้นที่ดำ�เนินงานพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
21 ต�ำบล 11 อ�ำเภอ 8 จังหวัด แบ่งออกเป็น
ภาคกลาง
4 ต�ำบล 4 อ�ำเภอ 2 จังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 ต�ำบล 7 อ�ำเภอ 6 จังหวัด

ต.แจงงาม
อ.หนองหญ้าไซ
จ.สุพรรณบุรี

ต.โคกขมิ้น
อ.วังสะพุง
จ.เลย

ต.บ้านเม็ง
อ.หนองเรือ
จ.ขอนแก่น

ต.หนองมะค่าโมง
อ.ด่านช้าง
จ.สุพรรณบุรี

ต.ศรีสงคราม
อ.วังสะพุง
จ.เลย

ต.จระเข้
อ.หนองเรือ
จ.ขอนแก่น

ต.ไม้ดัด
อ.บางระจัน
จ.สิงห์บรุ ี

ต.บ้านแก้ง
อ.ภูเขียว
จ.ชัยภูมิ

ต.หนองใหญ่
อ.โพนทอง
จ.ร้อยเอ็ด

ต.โพสังโฆ
อ.ค่ายบางระจัน
จ.สิงห์บรุ ี

ต.หนองคอนไทย
อ.ภูเขียว
จ.ชัยภูมิ

ต.สมสะอาด
อ.กุฉินารายณ์
จ.กาฬสินธุ์

ต.โคกสะอาด
อ.ภูเขียว
จ.ชัยภูมิ

ต.กุดก้าว
อ.กุฉินารายณ์
จ.กาฬสินธุ์

ต.ชุมแพ
อ.ชุมแพ
จ.ขอนแก่น

ต.จุมจัง
อ.กุฉินารายณ์
จ.กาฬสินธุ์

ต.ไชยสอ
อ.ชุมแพ
จ.ขอนแก่น

ต.นายม
อ.เมือง
จ.อ�ำนาจเจริญ

ต.กุดกว้าง
อ.หนองเรือ
จ.ขอนแก่น

ต.น�้ำปลีก
อ.เมือง
จ.อ�ำนาจเจริญ

ทั้งนี้ใน 21 ต�ำบล มีจ�ำนวนหมู่บ้านและจ�ำนวนครัวเรือน
ที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 286 หมู่บ้าน 43,271 ครัวเรือน
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ต.โนนสะอาด
อ.หนองเรือ
จ.ขอนแก่น

ผลการดำ�เนินงานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ผลการดำ�เนินงานด้านพัฒนาระบบเกษตรชุมชนและอาหารปลอดภัย
โครงการผลิตผักปลอดภัย

วัตถุประสงค

เพื่อลดรายจายและสราง
ความมั่นคงทางดานอาหาร
ของครัวเรือนเกษตรกร

เพื่อสรางรายไดเสริม
ใหเกษตรกรชาวไรออย
เพื่อขยายผลไปสู
ครอบครัวชาวไร

การพัฒนาระบบการผลิตและจำหนายผักอินทร�ย

การพัฒนาสูมาตรฐานเกษตรอินทรียรวมกับสามพรานโมเดลเปนการทำงานรวมกัน เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตสูระบบเกษตรอินทรีย
รวมกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการและพัฒนาผลผลิตจากชุมชน กำหนดเปาหมายการดำเนินงานรวมกัน เพื่อพัฒนามาตรฐาน
การรับรองเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม “เปนมิตร PGS”
กลุมผูปลูกผัก
(กลุม)

สมาชิก
(คน)

ตลาด
(แหง)

ยอดขาย
(บาท / ป)

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

• ศึกษาขอมูลชุมชน
• รวมกลุมกิจกรรม
• ประชุมวางแผน

• ชี้แจงโครงการ
• รับสมัคร
• วิเคราะหปญหา
• กิจกรรมพึ่งตนเอง

2
5
11
16
16

68
84
254
267
294

2
4
9
14
17

60,000
291,860
814,378
1,896,894
2,808,214

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

• ศึกษาดูงาน
• ประชุมสัญจร / แลกเปลี่ยนเรียนรู
• ประสานความรวมมือหนวยงานที่เกี่ยวของ
• พัฒนาองคความรู

• ไดรับการรับรองตามกฎหมาย
• แหลงทุนรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ
• เตรียมความพรอมในการแขงขัน
กลุ่มมิตรผล
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เปาหมายและกรอบระยะเวลา
ของโครงการ

ขยายโครงการใหเกษตรกรชาวไร
ของกลุมมิตรผล 7,000 ราย
ทำเกษตรทฤษฎีใหม

ขยายผลโครงการใหเกษตรกร
อยางนอย 700 ราย ทำเกษตรทฤษฎีใหม
ควบคูกับการปลูกออย
พัฒนาเกษตรกรชาวไรของกลุมมิตรผล
ใหเปน 70 ศูนยเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหม

โครงการเกษตรทฤษฎีใหมจัดขึ้นในวาระครบรอบ 60 ปของกลุมมิตรผล โดยนอมนำแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมุงหวังจะชวยพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวไรออย ดวยการลดรายจายและเพิ่มรายไดอันเกิดจากการทำ
การเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่ของตนเองตามความเหมาะสมและสอดคลองกับพื้นที่ของ
เกษตรกร

ปจจุบันมี
เกษตรกรเขารวม
1,112 ราย

ยกระดับเปน
ศูนยเรียนรู
78 ศูนย

ในพื้นที่

17

จังหวัด

ผลการดำ�เนินงานด้านการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ

กลุ่มมิตรผลให้ความส�ำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการรวมกลุ่มของชุมชนที่มีความสนใจและ
มีศักยภาพในการน�ำความถนัดของคนในชุมชนมาสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ มีการส่งเสริมการอบรมให้ความรู้กับสมาชิกกลุ่ม
เพื่อน�ำความรู้ท่ไี ด้รับมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ดขี ึ้น รวมทั้งให้การสนับสนุนในการรับซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชน

ผลการดำ�เนินงาน

จากการด�ำเนินงานการพัฒนากลุม่ อาชีพท�ำให้เกิดการรวมกลุม่ ร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมรับผลประโยชน์ ดังนัน้ การด�ำเนินงาน
การพัฒนาอาชีพจึงก่อให้เกิดกลุ่มอาชีพจ�ำนวน 32 กลุ่ม ใน 8 จังหวัดของพื้นที่ด�ำเนินการ เช่น
กลุ่มอาชีพ

ที่อยู่

กลุ่มสัมมาชีพ
ทำ�ไม้กวาด
ทางมะพร้าว

กลุ่มผ้าฝ้าย
ทอมือบ้านลาด

กลุ่มวิสาหกิจ
ผลิตยาดมสมุนไพร

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
อาชีพน้ำ�อ้อยก้อน

รายได้

รายละเอียด

บ้านโนนสาวเอ้ ต.โคกสะอาด
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

กลุ่มมีรายได้เฉลี่ยประมาณ
200,000 บาทต่อปี

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่รวมสมาชิก
ผู้สูงอายุจ�ำนวน 15 คน เพื่อผลิต
ไม้กวาดทางมะพร้าว เดือนละ 400 ด้าม
ส่งเข้าโรงงานน�้ำตาลมิตรภูเขียว จ.ชัยภูมิ

บ้านลาด ต.โคกขมิ้น
อ.วังสะพุง จ.เลย

สร้างรายได้ให้กบั กลุ่มประมาณ
80,000 บาทต่อปี

สนับสนุนกลุ่มโดยการรับซื้อผลิตภัณฑ์
จากผ้าฝ้าย เช่น กระเป๋าผ้า
เพื่อเป็นของที่ระลึกแจกในงานกิจกรรม
ต่างๆ ของโรงงาน

ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย

กลุ่มมีรายได้ประมาณปีละ
150,000 บาทต่อปี

ผลิตยาดมสมุนไพรให้กับกลุ่มมิตรผล
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในชุดของขวัญ
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน แจกให้กบั ลูกค้า
ในเทศกาลปีใหม่

บ้านหนองแข้ ต.จุมจัง
อ.กุฉินารายณ์
จ.กาฬสินธุ์

ยังไม่เกิดรายได้

โดยช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มและ
รวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
การผลิตน�้ำอ้อยก้อนแบบดั้งเดิม
เพื่อสร้างตลาดให้เกิดขึ้น

นอกเหนือจากนี้ยังมีกลุ่มอาชีพอื่นๆ เช่น กลุ่มกล้วยฉาบ กลุ่มถั่วตัดน�้ำอ้อย กลุ่มข้าวปลอดสาร กลุ่มเห็ดแปรรูป เป็นต้น
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ผลการดำ�เนินงานด้านการจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน
โครงการพลังชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองเพื่อชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน (ความร่วมมือกับ สสส.)

เกษตรกร
ชุดขอมูล
TCNAP /
ของครัวเรือน
RECAP เกษตรกรชาวไรออย
ในตำบล
พึ
่
ง
พาตนเองได
เกษตรกรรมยั่งยืน /
ตลาดสีเขียวชุมชน

30%

ครัวเรือนตนแบบ
เกษตรผสมผสาน
อยางนอย

10%

ของจำนวน
ครัวเรือนในตำบล

21 แหง

สสส. ไดลงนามความรวมมือกับกลุม มิตรผลในการพัฒนาชุมชน ทองถิน่ อยางยัง่ ยืน ซึง่ เปนการรวมมือกับ
ภาคเอกชนเปนครัง้ แรกของ สสส. ความรวมมือนีจ้ ะเปนการรวมพัฒนาชุมชน 17 ตำบลรอบโรงงานมิตรผล กลุมวิสาหกิจชุมชน มีการบริหารจัดการน้ำ
โดยการบูรณาการองคความรูภาครัฐ และการบริหารจัดการของภาคเอกชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 21 แหง เพื่อการเกษตร
ตำบลละ 1 แหง
ของชุมชนใหพึ่งพาตนเองได และพัฒนาเปนชุมชนตนแบบ และถายทอดองคความรูใหพื้นที่อื่นๆ

ทต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง
อบต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว
อบต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว
อบต.ชุมแพ อ.ชุมแพ
อบต.ไชยสอ อ.ชุมแพ
อบต.จระเข อ.หนองเรือ
ทต.กุดกวาง อ.หนองเรือ
อบต.บานเม็ง อ.หนองเรือ
ทต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ

อบต.กุดคาว อ.กุฉินารายณ
ทต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ
อบต.หนองใหญ อ.โพนทอง

อบต.หนองมะคาโมง อ.ดานชาง

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

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

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

ดำเนินการศึกษาว�จัยชุมชน
(ทีมทำงาน RECAP)
เปดเวทีประชุมคณะทำงานฯ
• เก็บขอมูล
• แตงตั้งทีมทำงาน RECAP / TCNAP
• วิเคราะหขอมูล
• ยกรางโครงการประกาศนโยบายสาธารณะ • คืนขอมูล
• มีวาระการประชุมตอเนื่อง
• นำเสนอผลการศึกษา

สงทีมทำงาน RECAP
ไปอบรมพัฒนาศักยภาพ

เกิดศูนยเรียนรู

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

รวมจำนวน อปท.
เครือขายทั้งหมด 17 อปท.
ในป 2561

ดำเนินการตามแผนงาน
พัฒนาชุมชนและตำบล

จัดทำแผนพัฒนาชุมชน / ตำบล
ตามตัวชี้วัดเสนอกลุมมิตรผล

ดำเนินการจัดทำขอมูลตำบล
(ทีมทำงาน TCNAP)
• เก็บขอมูล
• ตรวจทานขอมูล
• บันทึกขอมูล
• วิเคราะหขอมูล

สงทีมทำงาน TCNAP
ไปอบรมพัฒนาศักยภาพ

• ครัวเรือนตนแบบ • การบริหารจัดการน้ำ
• กลุมวิสาหกิจชุมชน • เกษตรกรปลูกออยตนแบบ
• ตลาดสีเขียวชุมชน • ศูนยเรียนรูตำบล

กลุ่มมิตรผล

นำขอมูลไปใช / จัดทำแผนพัฒนา
ตำบลรับการสนับสนุน
จากองคกรตางๆ
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กิจการเพื่อสังคม
เพราะกลุ่มมิตรผลเชื่อในภูมิปัญญาของชุมชนที่สั่งสมมาอย่าง
ยาวนาน ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียงในหลายพื้นที่
แต่ชุมชนยังขาดความเข้าใจในการตลาดและผู้บริโภค เราจึงได้
จัดตั้งฝ่ายกิจการเพื่อสังคม เพื่อท�ำงานร่วมกับฝ่ายพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
และรูปลักษณ์ที่สวยงามน่าสนใจ เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค

ผ่านการเล่าเรือ่ งราวทีน่ า่ สนใจของผลิตภัณฑ์ในแต่ละชุมชน ท�ำให้
เศรษฐกิจชุมชนพัฒนาดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ยั่งยืน และมีการ
วางแผนการด�ำเนินงานให้เหมาะสมกับศักยภาพแต่ละชุมชน
โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่สามารถพึ่งพาตนเองได้
และพร้อมจะแบ่งปันคืนกลับให้กับสังคม

รูปแบบการดำ�เนินงาน

เติมเต็มช่องระหว่างชุมชนผู้ผลิตกับตลาด

พัฒนาองค์ความรู้และ
ผลิตภัณฑ์ร่วมกัน ท�ำธุรกิจร่วมกัน
อย่างเป็นธรรม

ชุมชน

SE

ก�ำไรส่วนหนึ่ง
กลับมาสู่ชมุ ชน

ผลการดำ�เนินงาน

จากจุดเริ่มต้นที่กลุ่มมิตรผลให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการ
พัฒนารูปลักษณ์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์แก่ชมุ ชนทีอ่ ยูใ่ นเครือข่าย
“ต�ำบลมิตรผลร่วมพัฒนา” เพื่อให้ชุมชนสามารถสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีได้มาตรฐาน สามารถขายผลผลิตออก
นอกชุมชนได้อันจะช่วยให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยัง่ ยืน โดยตลอดระยะเวลาทีด่ ำ� เนินงานได้สร้างรายได้กลับสูช่ มุ ชน
อย่างต่อเนื่อง และยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ชุมชนได้พัฒนา
ศักยภาพและเสริมสร้างความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาสู่การเป็น
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เชื่อมโยงความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ
เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

รายได้สู่
Social Enterprise

ตลาด

ผู้ประกอบการต่อไป โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อตราสินค้า
“ชื่นใจ บาย มิตรผล” ซึ่งสะท้อนถึงเจตจ�ำนงอันแน่วแน่ทต่ี ้องการ
สร้างเสริมความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืนให้แก่ชมุ ชน ส�ำหรับในปีทผี่ า่ นมา
ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร เช่น น�้ำมันว่าน
ยาหม่องสมุนไพร ยาดมสมุนไพร บาล์มหอมช่วยผ่อนคลาย สบู่
สมุนไพรมะขามน�ำ้ ผึง้ ผลิตภัณฑ์กลุม่ ผ้าทอ และผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากสมุนไพร ช่วยสร้างรายได้ให้กบั ชุมชนเป็นเงิน 1,640,000 บาท

ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ ได้รับการพัฒนาแล้ว
ยาดม

สบู่

80 บาท

90 บาท

ยาหม่อง

แชมพู
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนภายใต้ตราสินค้า
“ชื่นใจ บาย มิตรผล”

80 บาท

180 บาท

โครงการเพื่อสังคม
กลุ่มมิตรผลมีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ที่อยู่ในพื้นที่แต่ละโรงงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้มีส่วนได้เสียรอบโรงงานเพื่อให้การดูแล
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึง โดยฝ่ายชุมชนสัมพันธ์จะท�ำการส�ำรวจชุมชนรอบโรงงานน�้ำตาลทั้ง 6 แห่ง เพื่อทราบถึงปัญหา
ความต้ อ งการ และความคาดหวั ง ของชุ ม ชน และน� ำ ผลส� ำ รวจมาวิ เ คราะห์ เพื่ อ จั ด ท� ำ แผนงานในการด� ำ เนิ น งานให้ ต อบสนอง
ความต้องการของชุมชน ซึ่งการส�ำรวจดังกล่าวนั้นมีผู้เข้าร่วมจ�ำนวน 1,707 คน และมีผลการส�ำรวจความต้องการของชุมชน ดังนี้

31.22%

กิจกรรมสร้างรายได้และส่งเสริมอาชีพชุมชน

14.94%

กิจกรรมสนับสนุนด้านการศึกษาหรือสร้างโอกาสให้กบั บุตรหลาน

9.67%

กิจกรรมด้านการอนุรักษ์วฒ
ั นธรรมชุมชน

9.20%
8.38%
8.14%
5.04%
3.63%
2.63%
2.58%
2.40%
1.11%
0.53%

กิจกรรมด้านการกีฬาและสุขภาพ

0.53%

กิจกรรมส�ำหรับกลุ่มพิเศษกลุ่มผู้สูงอายุ
กิจกรรมอบรมและให้ความรู้ด้านการเกษตร
กิจกรรมสนับสนุนพัฒนาสาธารณสมบัติชุมชน
ด้านสิ่งแวดล้อม ดิน น�้ำ ป่าไม้ ขยะ
กิจกรรมส�ำหรับกลุ่มพิเศษ กลุ่มผู้พิการ หรือผู้ยากไร้
กิจกรรมให้ความรู้การป้องกันภัยชีวิตและทรัพย์สิน
กิจกรรมให้ความรู้และเสริมทักษะเทคโนโลยี
ส่งเสริมด้านความสามัคคีกันในชุมชน
กิจกรรมส�ำหรับกลุ่มพิเศษ กลุ่มเด็กอ่อน
อื่นๆ

กลุ่มมิตรผล
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ในปี 2561 กลุ่มมิตรผลได้น�ำผลการส�ำรวจมาวิเคราะห์และด�ำเนินงานใน 6 มิติที่ส�ำคัญ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง
ของชุมชน ดังนี้

1. ด้านเศรษฐกิจ

• โครงการตลาดสีเขียว (Green Market)

		
		
		
		

โครงการตลาดสีเขียวมี 2 แห่ง คือ ตลาดสีเขียวหน้าโรงงานน�ำ้ ตาลมิตรผลด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี และตลาดสีเขียวหน้าโรงงาน
น�้ำตาลมิตรภูเวียง จ.ขอนแก่น ถือเป็นแหล่งจ�ำหน่ายอาหารปลอดภัย เช่น ผักปลอดสารพิษ ที่เกิดจากโครงการรณรงค์ให้พนักงาน
และชุมชนปลูกผักกินเอง และน�ำส่วนที่เหลือมาจ�ำหน่ายเพื่อเสริมรายได้ รวมทั้งการจ�ำหน่ายอาหารปรุงสุกใหม่ อาหารแปรรูป และ
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน

ตลาดสีเขียว
รายละเอียด
วันที่ด�ำเนินการ
จ�ำนวนร้านค้าของพนักงานและชุมชน
สร้างรายได้ (เฉลี่ยต่อเดือนต่อราย)
ยอดขาย
ยอดขายรวมทั้งสิ้น

หน้าโรงงานน้ำ�ตาลมิตรผลด่านช้าง
จ.สุพรรณบุรี

หน้าโรงงานน้ำ�ตาลมิตรภูเวียง
จ.ขอนแก่น

ทุกวันพุธ
22 ร้านค้า
6,000 บาท
1,158,260 บาท

ทุกวันพุธ
10 ร้านค้า
1,700 บาท
203,535 บาท
1,361,975 บาท

สินค้าในตลาดสีเขียวเป็นสินค้าทีม่ นั่ ใจได้วา่ ปลอดภัยและราคาสินค้าย่อมเยา ผลิตด้วยความ
ใส่ใจทุกขั้นตอน โดยตลาดสีเขียวมีสินค้าเด่น ได้แก่ ผักสดจากกลุ่มวิสาหกิจเกษตร
ปลอดสารแจงงาม เช่น ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง สินค้าแปรรูป เช่น กล้วยแสงตะวัน อาหาร
ปรุงสุกพร้อมทาน เช่น แกงส้ม ขนมไทยต่างๆ โดยน�ำวัตถุดบิ จากไร่สวนมาผลิต

กล้วยแสงตะวัน

“ขอบคุณมิตรผลทีใ่ ห้การสนับสนุน ส่งเสริม ให้พม่ี อี าชีพเสริม แต่กอ่ นพีท่ ำ� แต่ไร่ออ้ ย มีรายได้
ปีละครั้ง พอมาปลูกผักไว้กินเอง มีเยอะแบ่งปันเพื่อนบ้าน และน�ำมาขายที่ตลาดสีเขียว
มีผกั สดปลอดภัยจากแปลงผักของกลุม่ วิสาหกิจ มีรายได้เพิม่ ขึน้ สัปดาห์ละ 1,500 บาท หรือ
ประมาณ 6,000 บาท / เดือน”
พี่จันทร์ งามข�ำ
สมาชิกจากกลุ่มวิสาหกิจเกษตรปลอดสารแจงงาม
ร้านค้าชุมชนในตลาดสีเขียว
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2. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

• โครงการพัฒนาฝายน้ำ�เพื่อชุมชน

		

โครงการแก้ปัญหาภัยแล้งในชุมชนภายใต้โครงการ “พัฒนาฝายน�้ำ เพื่อชุมชน” ณ บ้านห้วยแหน ต.ห้วยใหญ่ จ.เพชรบูรณ์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเรื่องการขาดแคลนแหล่งน�้ำในฤดูแล้งของประชาชนในพื้นที่โดยรอบและ
บริเวณใกล้เคียง

		

ผลของกิจกรรมสร้างฝายในครั้งนี้ คือ การได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ ซึ่งได้แก่ กองพลทหารม้าที่ 1
ค่ายพ่อขุนผาเมือง ภาคเอกชน ได้แก่ พนักงานกลุ่มมิตรผล รวมถึงประชาชนหมู่บ้านห้วยแหนใหญ่และใกล้เคียงรวมกว่า
180 คน ทัง้ นีต้ ำ� บลห้วยใหญ่มหี มูบ่ า้ นในพืน้ ทีป่ กครองจ�ำนวน 12 หมูบ่ า้ น ครัวเรือนกว่า 1,900 ครัวเรือน ซึง่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ถึง 1,300 ครัวเรือน โดยปลูกพืชไร่เป็นส่วนใหญ่ และที่ผ่านมาประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาขาดแหล่งน�ำ้ เพื่อการเกษตร ปัญหา
น�ำ้ ท่วม ฝนแล้ง ท�ำให้ผลผลิตตกต�่ำ ดังนั้นโครงการพัฒนาฝายน�้ำเพื่อชุมชนครั้งนี้จะช่วยแก้ปัญหาของประชาชนในพื้นที่ได้

พนักงานกลุ่มมิตรผลเข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายในโครงการ “พัฒนาฝายน�้ำ เพื่อชุมชน”
ณ บ้านห้วยแหน ต.ห้วยใหญ่ จ.เพชรบูรณ์

3. ด้านการศึกษา

• โครงการความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแบบทวิภาคี
กลุ่มมิตรผลร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และหอการค้าเยอรมัน-ไทย จัดโครงการความร่วมมือในการ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนแบบทวิ ภ าคี ส� ำ หรั บ
นักศึกษาอาชีวะในพื้นที่โรงงาน โดยใช้รูปแบบทวิภาคีของ
ประเทศเยอรมนีที่มีการบูรณาการความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ เพือ่ ผลิตบุคลากรสายอาชีพที่มีความรู้และทักษะ
ในอุตสาหกรรมน�้ำตาลและชีวพลังงาน รวมทั้งเสริมความ
แข็งแกร่งของกลุ่มมิตรผลในการก้าวไปสู่การบริหารจัดการไร่
ยุคใหม่ และการผลิตที่มีมาตรฐานระดับโลก

ทั้ ง นี้ ห ลั ก สู ต รทวิ ภ าคี ใ นโครงการนี้ เ ป็ น โปรแกรมส� ำ หรั บ
นักศึกษาอาชีวะในระดับประกาศนียบัตรขัน้ สูง หรือ ปวส. ซึง่
ใช้ระยะเวลาศึกษาทัง้ สิน้ 2 ปี โดยมีเนือ้ หาและการเรียนการสอน
ที่สอดคล้องกับเส้นทางอาชีพในกลุ่มมิตรผลทั้งในภาคทฤษฎี
และการฝึกปฏิบตั จิ ริงในโรงงาน ซึง่ ผลจากการด�ำเนินงานนั้น
มีนกั ศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ 149 คน โดยนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วม
จะได้เรียนรู้ธุรกิจและอุตสาหกรรมของกลุ่มมิตรผล รวมทั้ง
กระบวนการผลิตและการบริหารจัดการด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน
ตลอดจนได้รับความรู้และค�ำแนะน�ำจากผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้บริหารในสายธุรกิจ อีกทั้งยังได้รับเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ และ
ทุนการศึกษาในระหว่างการฝึกงาน

กลุ่มมิตรผล
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ผู้บริหารกลุ่มมิตรผลร่วมลงนามความร่วมมือกับ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแบบทวิภาคี

นอกจากนี้เมื่อส�ำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับทั้งประกาศนียบัตร
วิชาชีพขั้นสูง และวุฒิบัตรส�ำหรับผู้ผ่านการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ รวมทัง้ วุฒบิ ตั รจากกลุม่ มิตรผลและหอการค้าเยอรมัน-ไทย
รวมถึงมีโอกาสบรรจุเข้าท�ำงานในกลุ่มมิตรผล โดยจะได้รับ
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่จูงใจ เทียบได้กับผู้สำ� เร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพภายใน
กลุม่ มิตรผลอีกด้วย โครงการนีถ้ อื เป็นความส�ำเร็จในการประสาน
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึง่ จะไม่เพียงส่งผลดีตอ่
กลุ่มมิตรผลในการได้รับบุคลากรที่มีความรู้และทักษะตรงกับ
ความต้องการเท่านั้น แต่ยงั เป็นแรงจูงใจให้เยาวชนหันมาศึกษา
ต่อในสายอาชีวะที่ก�ำลังขาดแคลน

• โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา
(Partnership School)

ผู้บริหารกลุ่มมิตรผลร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยความร่วมมือโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา

คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ
และผู้บริหารกลุ่มมิตรผล เยี่ยมชมโรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา
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กลุ่มมิตรผลให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาการศึกษาไทย จึงได้
ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการทีจ่ ะสนับสนุนทรัพยากรทัง้ ในรูป
ตั ว เงิ น และบุ ค ลากร รวมทั้ ง เข้ า ไปมี ส ่ ว นร่ ว มในการบริ ห าร
สถานศึกษา ซึง่ เป็นส่วนขยายของโรงเรียนประชารัฐ (Connext ED)
โดยมุง่ เน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านต่างๆ ซึง่ สอดคล้อง
กับผลการศึกษาและข้อเสนอแนะของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทยในเป้าหมายการพัฒนา 4 ยุทธศาสตร์
ได้แก่
		 1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
		 2. การพัฒนาครู
		 3. การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
		 4. การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
แนวทางการบริหารโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา
กลุ ่ ม มิ ต รผลเน้ น ให้ โ รงเรี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ารพั ฒ นาชุ ม ชน
เป็นโรงเรียนเพื่ออนาคต ครูผู้สอนมีทักษะการสอนสมัยใหม่
และสร้ า งระบบนิ เ วศน์ (Eco System) ทั้ ง ผู ้ น� ำ สถานศึ ก ษา
ภาคเอกชน ชุ ม ชน และผู ้ ป กครอง เพื่ อ พั ฒ นาและสร้ า ง
ความยั่ ง ยื น ให้ กั บ การศึ ก ษาและชุ ม ชน โครงการดั ง กล่ า ว
ถือเป็นการลดความเหลื่อมล�้ำ สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน
ในท้องถิ่นเข้าถึงระบบการศึกษาที่มีคุณภาพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของธุรกิจและอุตสาหกรรมในชุมชนนัน้ ๆ ตลอดจน
เป็นแหล่งบ่มเพาะทักษะที่จะช่วยให้เด็ก เยาวชน มีอาชีพ และ
ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไป

4. ด้านสาธารณสุข

• โครงการตรวจสุขภาพชุมชน

กิจกรรมตรวจสุขภาพคนในชุมชนรอบพื้นที่โรงงาน
ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

กลุม่ มิตรผลได้ให้ความส�ำคัญและห่วงใยต่อสุขภาพ อาชีวอนามัย
เพือ่ ให้คนในชุมชนได้มสี ขุ ภาพกายและใจทีด่ ี เข้าถึงการให้คำ� แนะน�ำ
ทางการแพทย์และการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ด�ำเนินการร่วมกับ
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บลในพื้ น ที่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เป็นประจ�ำทุกปี โดยในปี 2561 มีการตรวจสุขภาพให้กบั ประชาชน
ในชุมชนต่างๆ รอบโรงงานกลุ่มมิตรผลทั้งสิ้นกว่า 1,600 คน

5. ด้านกีฬา

• โครงการ RUN FOR YOU

กิจกรรมวิ่งมิตรอาสาพัฒนาโรงเรียนโคกสะอาดวิทยา
จ.ชัยภูมิ โดยโรงงานน�้ำตาลมิตรภูเขียว

โครงการ RUN FOR YOU เป็นการวิง่ การกุศล เพือ่ ระดมทุนไปด�ำเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคมในชุมชน เช่น การปรับปรุงทาสีอาคารเรียน
วัด การปลูกต้นไม้เพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว ซึง่ เป็นการสร้างการมีสว่ นร่วม
และการปลูกฝังจิตอาสาให้กับพนักงานและชุมชน ได้ร่วมท�ำ
กิจกรรม โดยในปี 2561 มีการจัดกิจกรรม RUN FOR YOU จ�ำนวน
2 ครั้ง มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 700 คน ดังนี้
1. กิจกรรมวิ่งมิตรอาสาพัฒนาโรงเรียนโคกสะอาดวิทยา
		 จ.ชัยภูมิ โดยโรงงานน�้ำตาลมิตรภูเขียว
2. กิ จ กรรมวิ่ ง มิ ต รอาสาพั ฒ นาวั ด ราษฎร์ ศ รั ท ธาธรรม
		 จ.สุพรรณบุรี โดยโรงงานน�้ำตาลมิตรผลด่านช้าง

ทั้งนี้ในปีต่อไปเป้าหมายของกลุ่มมิตรผลจะร่วมมือกันสร้างกิจกรรมมิตรอาสา RUN FOR YOU ให้ครบทั้ง 6 โรงงาน เป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมกว่า 2,000 คน และสร้างกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลที่ยังขาดแคลน

6. ด้านศิลปวัฒนธรรม

• โครงการมิตรผล ART CAMP ปีที่ 5

ค่ายศิลปะกลุ่มมิตรผล ปีที่ 5
ณ ศูนย์ศลิ ป์สิรินธร จังหวัดเลย

โครงการมิตรผล ART CAMP จัดขึน้ เพือ่ สร้างโอกาสให้กบั เยาวชน
ที่เป็นบุตรหลานของพนักงาน ชาวไร่ และชุมชนรอบโรงงาน
ให้มที กั ษะทางศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ และได้มเี วทีในการ
พัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานในระดับที่สูงขึ้น ผ่านการอบรม
ความรู ้ ท างเทคนิ ค การวาดภาพจากอาจารย์ สั ง คม ทองมี
ศิลปินแห่งชาติ โดยในปี 2561 นี้ได้จัดค่ายเป็นเวลา 2 วัน 1 คืน
เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับเยาวชนทั้งสิ้นจ�ำนวน 2 ครั้ง ภายใต้
หัวข้อ “อ้อยแห่งอนาคต” ดังนี้
1. ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์ศิลป์สิรินธร
		 จ.เลย
2. ครัง้ ที่ 2 ภาคกลาง ณ พิพธิ ภัณฑ์ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บรุ ี

ซึ่งการจัดค่ายดังกล่าวมีเยาวชนเข้าร่วมกว่า 160 คน จาก 7 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ชัยภูมิ เลย กาฬสินธุ์ อ�ำนาจเจริญ สิงห์บรุ ี
และสุพรรณบุรี โดยผลงานของเยาวชนดังกล่าวจะได้มโี อกาสรับคัดเลือกเพื่อเป็นภาพประกอบปฏิทินของกลุ่มมิตรผลอีกด้วย

กลุ่มมิตรผล
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นวัตกรรม
“ต่อยอดสร้างสิ่งใหม่ เพื่อความยั่งยืน”

นวัตกรรม
การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์
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นวัตกรรม
กระบวนการ

กลุ่มมิตรผล

นวัตกรรม
ธุรกิจ

นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์

ความสามารถในการแข่งขันเป็นหัวใจหลักในการอยู่รอดขององค์กร ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันทางธุรกิจจากเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมแบบจ�ำลองทางธุรกิจ (Business Model Innovation) การจัดการข้อมูลเชิงลึก (In-depth Data Management)
และการใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ที่ท�ำให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงลูกค้าได้หลากหลายกลุ่มมากขึ้น กลุ่มมิตรผล
ให้ความส�ำคัญกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เพราะการเปลี่ยนแปลงคือความท้าทายของธุรกิจ และสนับสนุนการน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาสร้างโอกาสทางธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาคนให้มศี ักยภาพพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง
นวัตกรรมได้ถูกน�ำมาใช้ในการขับเคลื่อนพนักงานและองค์กรโดยแบ่งได้ ดังนี้

นวัตกรรมการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
กลุ ่ ม มิ ต รผลตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการสร้ า งองค์ ก รสู ่
ยุคนวัตกรรมสร้างสรรค์ธุรกิจ เราเริ่มปลูกฝังนวัตกรรมให้เป็น
วั ฒ นธรรมในองค์ ก ร รวมทั้ ง มุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นานวั ต กรรม
สู่กระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ เช่น การพัฒนาความสามารถ
ของผู้บริหารและพนักงาน เรามุ่งหวังให้พนักงานทุกคนต้องกล้า
แสวงหาความคิดใหม่เชิงนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้
เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่จะสร้าง
คุณค่าและความยั่งยืนให้เกิดขึ้น
การส่ ง เสริม นวัต กรรมภายในองค์ ก รด้ ว ยการจัด งานประกวด
ผลงานนวัตกรรม Mitr Phol Innovation Awards มากว่า 17 ปี โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานทุ ก ระดั บ
ในกลุ ่ ม มิ ต รผลเกิ ด แรงบั น ดาลใจในการคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์
พร้อมเปิดกว้างให้พนักงานเลือกที่จะพัฒนานวัตกรรมด้วยตนเอง
โดยไม่ มี ขี ด จ� ำ กั ด สามารถพั ฒ นาความคิ ด และสร้ า งสรรค์
นวั ต กรรมที่ ส อดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางและกลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ
อย่างเป็นรูปธรรม เช่น นวัตกรรมในสายงานอ้อยให้มุ่งเน้นที่การ
เพิ่มผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกอ้อย ส่วนนวัตกรรม
ในสายการผลิตเน้นทีก่ ารเพิม่ ประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต และ
นวัตกรรมในสายการตลาดให้แสวงหาโอกาสในการขยายช่องทาง
จัดจ�ำหน่ายและการสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ ส่วนสายงานสนับสนุน
เน้นที่การลดขั้นตอนการท�ำงาน ลดต้นทุน และสามารถยกระดับ
บริการได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีในส่วนที่เป็นการสรรสร้าง
ธุรกิจใหม่ ซึ่งสามารถน�ำผลงานที่ได้รับคัดเลือกจากการประกวด
มาทดลองด�ำเนินงานจริง ส�ำหรับผลงานการประกวดนวัตกรรม
บางส่วนได้ถูกน�ำมาจดสิทธิบัตรทางปัญญา เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความส� ำ เร็ จ ของการบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ด ้ ว ย
นวัตกรรม
ในปี 2561 มีผู้เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมทั้งหมด 230 ทีม และได้
รับคัดเลือกเป็นผูไ้ ด้รางวัล 24 ทีม ซึง่ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
ประเภท Kaizen Project 8 โครงการ, ประเภท Best Process
Improvement 9 โครงการ, ประเภท New Product / Service Development
5 โครงการ และประเภท New Business Excellence 2 โครงการ

งานประกวดผลงานนวัตกรรม Mitr Phol Innovation Awards 2018

นวัตกรรมกระบวนการ
การขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยเครือข่าย
ของกลุ่มมิตรผล
กลุ่มมิตรผลก�ำลังมุ่งสู่เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-Based Economy)
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-Curve) เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจให้เติบโตแบบก้าวกระโดด สอดรับนโยบายประเทศไทย
4.0 โดยกลุ ่ ม มิ ต รผลให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การวิ จั ย และพั ฒ นา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงบุคลากรด้านการวิจัย ซึ่งจะช่วย
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคเกษตรและเศรษฐกิจไทย ทั้งนี้ได้ร่วม
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนโครงการวิจัย
ด้ า นเทคโนโลยี ชี ว ภาพส� ำ หรั บ นั ก วิ จั ย ระดั บ ปริ ญ ญาโทและ
ปริญญาเอกกับส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ภายใต้
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
เพื่อสร้างนวัตกรรมต่อยอดอุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลไทยไปสู่
เศรษฐกิจชีวภาพ ผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-Curve)
มุง่ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับ
นโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งความร่วมมือกับ สกว. ในครั้งนี้
มีระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564
(ปีงบประมาณ 2560 - 2564)

กลุ่มมิตรผล
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พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนโครงการวิจัย ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ส�ำหรับนักวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอกกับส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ภายใต้โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

เรามุ่งเน้นที่การพัฒนาบุคลากรการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ซึ่ ง เป็ น เทคโนโลยี ที่ ส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาต่ อ ยอดพื ช เศรษฐกิ จ
รวมถึงเทคโนโลยีการจัดการทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมทีม่ คี วามส�ำคัญ
ต่ อ อุ ต สาหกรรมอ้ อ ยและน�้ ำ ตาลของไทย ซึ่ ง ความร่ ว มมื อ นี้
ในปัจจุบนั กลุม่ มิตรผลมีนกั วิจยั เข้าร่วมโครงการจ�ำนวนทัง้ สิน้ 14 คน
แบ่งเป็นการศึกษาระดับปริญญาโท 9 คน และระดับปริญญาเอก
5 คน ทั้งนี้ โครงการวิจัยของนักวิจัยจากกลุ่มมิตรผลในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนตามขอบเขตงาน
วิจัยของโครงการ พวอ. มี 4 หัวข้อหลัก ได้แก่
• การพัฒนาปรับปรุงพันธุ์อ้อย
• การพั ฒ นาเทคโนโลยี ใ นด้ า นการแปรรู ป เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า
ผลิตภัณฑ์อ้อยและน�้ำตาล
• การพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือทิ้งด้วยกระบวนการ
Bio-Refifinery
• การสร้างเสริมระบบการจัดส่งและจัดเก็บวัตถุดิบ
นอกจากนีเ้ พือ่ เป็นการเพิม่ โอกาสในเข้าถึงการศึกษาของบุคลากร
กลุ ่ ม มิ ต รผลยั ง ได้ ร ่ ว มมื อ กั บ ภาควิ ช าเทคโนโลยี ชี ว ภาพ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดท�ำ
หลักสูตรการเรียนแบบ Non-Coursework เป็นรายแรกในภาค
อุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยเอื้ออ�ำนวยให้นักวิจัยสามารถท�ำงานวิจัย
ไปพร้ อ มกั บ มี ก ารเรี ย นการสอนในองค์ ก ร เสมื อ นเป็ น การ
ยกหลักสูตรในมหาวิทยาลัยมาอยู่ภายในสถานที่ท�ำงาน
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กลุ่มมิตรผล

นวัตกรรมธุรกิจ
การขับเคลื่อนนวัตกรรมของธุรกิจผ่านศูนย์นวัตกรรมและวิจัย
มิตรผล หรือ Mitr Phol Innovation & Research Center ซึ่งก่อตั้ง
เมือ่ ปี 2540 ทีจ่ งั หวัดชัยภูมิ โดยมุง่ เน้นการพัฒนาธุรกิจกลุม่ มิตรผล
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพือ่ กลุม่ มิตรผลมีความยัง่ ยืนในการ
ด�ำเนินธุรกิจ
ศูนย์นวัตกรรมและการวิจัยมิตรผลมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยและบริการในขอบข่ายงานดังต่อไปนี้
1. Crop Production: มุง่ เน้นการน�ำวิทยาการและเทคโนโลยีจาก
สหสาขาวิช ามาประยุก ต์ ใ ช้ ใ นการวิจัย และพัฒ นาการพัฒ นา
อ้อยสายพันธุ์ใหม่ พัฒนาเทคโนโลยีการปลูกอ้อยเพื่อส่งเสริม
การปลูกอ้อยและอารักขาพืชอ้อยจากโรคและแมลง
2. Sugar Technology & Specialty: มุ่งเน้นการพัฒนา
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับน�้ำตาล และการบริการ
ลูกค้าสัมพันธ์ในการใช้และบริโภคผลิตภัณฑ์ของบริษัท
3. Bio-based Chemicals & Energy: มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรต่างๆ ทีไ่ ด้จากอุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลมาผลิต
เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง

ผลการด�ำเนินงานนวัตกรรมธุรกิจ ได้แก่

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

พันธุ์อ้อยสายพันธุ์ ใหม่

ขับเคลือ่ นนวัตกรรมผ่านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เพือ่ สร้างความ
แตกต่างของผลิตภัณฑ์และขยายฐานลูกค้าของกลุ่มมิตรผล ในปี
2561 กลุ่มมิตรผลได้มกี ารพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ดังนี้

ฝ่ายงานปรับปรุงพันธุอ์ อ้ ย ศูนย์นวัตกรรมเพือ่ การวิจยั ของกลุม่ มิตรผล
ได้พฒ
ั นาพันธุอ์ อ้ ยสายพันธุใ์ หม่ คือ พันธุภ์ เู ขียว 1 ซึง่ เกิดจากการ
ผสมพันธุร์ ะหว่างพันธุ์ MPT98-2033 (สายพันธุแ์ ม่) กับพันธุ์ LK92-11
(สายพันธุ์พ่อ) โดยอ้อยสายพันธุ์น้ีถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการ
ใช้ ร ถตั ด ในการเก็ บ เกี่ ย ว ให้ ผ ลผลิ ต อ้ อ ยเฉลี่ ย 20-22 ตั น /ไร่
ความหวานเฉลีย่ 13-14 ซีซเี อส มีการแตกกอดี และไว้ตอได้ดมี าก
สะสมน�ำ้ ตาลเร็ว ทรงกอตัง้ ตรงไม่หกั ล้ม ต้านทานต่อโรคแส้ดำ� และ
โรคใบจุดเหลือง ทนทานต่อโรคเหีย่ วเน่าแดงและหนอนกออ้อยใน
ระดับปานกลาง เหมาะส�ำหรับปลูกในสภาพดินร่วนและดินร่วน
ปนเหนียว ซึ่งเหมาะกับการเก็บเกี่ยวในช่วงต้น-กลางหีบ

พันธุ์อ้อยสายพันธุ์ใหม่ พันธุ์ภูเขียว 1

พัฒนาเครื่องมือตรวจวัดวัตถุดิบอ้อย
(Portable NIR Detector)

โดยหลักการตรวจวัดเทคโนโลยี Near-Infrared Spectroscopy (NIRS)
สามารถตรวจวัดองค์ประกอบในอ้อยได้รวดเร็ว ไม่ทำ� ลายตัวอย่าง
ไม่ใช้สารเคมี ซึง่ เทคนิค NIRS สามารถประเมินตัวแปรต่างๆ ทีเ่ ป็น
ตัวก�ำหนดคุณภาพอ้อย ได้แก่ ปริมาณน�ำ้ ตาลซูโครส น�ำ้ หนักมวลแห้ง
ปริมาณไฟเบอร์ ปริมาณของแข็งที่ละลายน�้ำได้ ปัจจุบันพัฒนา
ต้ น แบบแบบพกพาร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ แ ละ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แล้วเสร็จในปี 2558
พัฒนาต่อเพือ่ ให้มขี นาดเล็กกะทัดรัดและสะดวกมากขึน้ ในการน�ำ
ไปใช้งานในไร่ ซึง่ ต้นแบบเครือ่ งมือตรวจวัดวัตถุดบิ อ้อยนีจ้ ะช่วยให้
ลดระยะเวลาและค่าตรวจทดสอบอ้อยในระดับห้องปฏิบัติการ

ธุรกิจน้ำ�ตาล
น�้ำตาล “โกลเด้น ไซรัป” ส�ำหรับในปีนี้

ได้มกี ารออกผลิตภัณฑ์ใหม่ น�ำ้ เชือ่ ม “โกลเด้น
ไซรัป” โดยน�ำ้ เชือ่ มนีม้ าพร้อมกับกลิน่ หอมจาก
อ้อยธรรมชาติและสีเหลืองทอง มีความพิเศษ
ที่สีสันและและรสชาติกลมกล่อมเฉพาะตัว
เหมาะกับเครือ่ งดืม่ หรือขนมทีต่ อ้ งการให้มสี เี หลืองอ่อนๆ กลิน่ หอม
และรสชาติหวานละมุนจากธรรมชาติ นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ส�ำหรับผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ
ด้วยความมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาของมิตรผล เพื่อสรรสร้าง
หลากหลายผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ผู้ประกอบการและผู้บริโภค
ในทุกกลุ่ม จึงเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ให้เลือกสรรหลากหลายประเภท
อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้น�้ำตาลให้เหมาะสมกับประเภทอาหาร
ถือเป็นหัวใจส�ำคัญในการสร้างมูลค่าเพิม่ หากผูป้ ระกอบการเลือก
ใช้ได้อย่างตรงจุดนั้น จะสามารถปรุงรสชาติให้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังคงที่
ตามสูตร และเกิดความคุ้มค่าซึ่งน�ำไปสู่คุณภาพของผลิตภัณฑ์
อาหารและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนทีจ่ ะตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและผลักดันธุรกิจไปสู่
ความส�ำเร็จ

ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้
ส�ำหรับในปีนเี้ พือ่ ตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
กลุม่ มิตรผลจึงได้พฒ
ั นาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มคี วามแข็งแรง
เพิ่มขึ้น และตอบโจทย์ความสวยงามและทันสมัย จึงได้มีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 2 ชนิด ดังนี้
ไม้ซิงโครนัส นวัตกรรมใหม่แห่งงานตกแต่ง
ภายใน ด้วยการออกแบบลายไม้บนกระดาษและร่อง
ลายลึกบนเพลท ทีค่ ดิ ค้นและพัฒนาเพือ่ ให้เกิดการ
กดทับและประสานลายกันพอดี ผิวสัมผัสทีเ่ สมือน
ไม้จริงสามารถใช้ทดแทนการใช้งานไม้จริง

ไม้แลคเกอร์ ไฮกรอส ผลิตภัณฑ์ที่มีผิวหน้า

เครื่องมือตรวจวัดวัตถุดิบอ้อย

ในเงาสะท้ อ น ซึ่ ง เกิ ด จากเทคโนโลยี ก ารผลิ ต
และเครื่ อ งจั ก รที่ ทั น สมั ย จากประเทศเยอรมนี
ผ่านกระบวนการผลิตโดยใช้กาว Polyurethane (PUR)
และระบบเคลือบผิวแลคเกอร์ลงบนไม้เอ็มดีเอฟ
เคลือบเมลามีน และมีคุณสมบัติเพิ่มคือทนทาน
ต่อรอยขีดข่วน การกระแทก ลดการกะเทาะใน
ขั้นตอนการตัด ดูแลรักษาง่าย นอกจากนี้ยังมี
การพัฒนาให้มีแผ่นฟิล์มเพื่อป้องกันการขีดข่วน
บนผิวหน้าระหว่างการขนส่ง
กลุ่มมิตรผล
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ข้อมูลพนักงาน
ข้อมูลจำ�นวนพนักงานทั้งหมดของกลุ่มมิตรผล (102-8)
จ�ำนวนพนักงาน

รายละเอียด

2558*
จ�ำนวน

เพศ
ประเภทพนักงาน

ชั่วโมงการทำ�งาน

ชาย
หญิง
รวม
ประจำ�
ชาย
หญิง
ชั่วคราว
ชาย
หญิง
รวม
เต็มเวลา
ชาย
หญิง
ไม่เต็มเวลา
ชาย
หญิง
รวม

5,685
2,070
7,755
6,430
4,962
1,468
1,325
723
602
7,755
7,755
5,685
2,070
0
0
0
7,755

2559*

ร้อยละ

จ�ำนวน

73.31
26.69
100
82.91
63.98
18.93
17.09
9.32
7.77
100
100
73.31
26.69
0
0
0
100

5,878
2,231
8,109
6,855
5,268
1,587
1,254
610
644
8,109
8,109
5,878
2,231
0
0
0
8,109

2560**

ร้อยละ

จ�ำนวน

72.49
27.51
100
84.54
64.96
19.58
15.46
7.52
7.94
100
100
72.49
27.51
0
0
0
100

6,389
2,575
8,964
7,622
5,854
1,768
1,342
535
807
8,964
8,964
6,389
2,575
0
0
0
8,964

2561***

ร้อยละ

71.27
28.73
100
85.03
65.31
19.72
14.97
5.97
9
100
100
71.27
28.73
0
0
0
100

จ�ำนวน

6,012
1,880
7,892
7,706
5,869
1,837
186
143
43
7,892
6,012
6,012
1,880
0
0
0
7,892

ร้อยละ

76.18
23.82
100
97.64
76.16
21.48
2.36
1.81
0.55
100
100
76.18
23.82
0
0
0
100

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

ข้อมูลจำ�นวนพนักงานในแต่ละระดับของกลุ่มมิตรผลจำ�แนกตามเพศ (405-1)
จำ�นวนพนักงาน
รายละเอียด
จำ�นวนผู้บริหารระดับสูง
อายุมากกว่า 50 ปี
อายุ 30 - 50 ปี
อายุน้อยกว่า 30 ปี
ผู้บริหารระดับกลาง
อายุมากกว่า 50 ปี
อายุ 30 - 50 ปี
อายุน้อยกว่า 30 ปี

คน
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ

2558*
ชาย หญิง รวม

2559*
ชาย หญิง รวม

2560**
ชาย หญิง รวม

2561***
ชาย หญิง รวม

26
21
75
5
17.86
0.00
170
57
26.15
113
51.83
0.00

26
22
78.57
4
14.29
0.00
177
61
27.11
116
51.56
0.00

26
2
21
1
75 3.57
5
1
17.86 3.57
0.00 0.00
189
58
66
16
26.72 6.48
122
42
49.39 17.00
1
0.41 0.00

26
21
75.00
5
17.86
0.00
188
63
25.50
125
50.60
0.00

2
1
3.57
1
3.57
0.00
48
10
4.59
38
17.43
0.00

28
22
78.57
6
21.43
0.00
218
67
30.74
151
69.26
0.00

2
1
3.57
1
3.57
0.00
48
14
6.22
34
15.11
0.00

28
23
82.14
5
17.86
0.00
225
75
33.33
150
66.67
0.00

28
22
81.82
6
18.18
0.00
247
82
33.20
164
66.39
1
0.41

กลุ่มมิตรผล

2
28
1
22
3.57 78.57
1
6
3.57 21.43
0.00 0.00
59 247
15
78
6.07 31.57
44 169
17.83 68.43
0.00 0.00
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ข้อมูลจำ�นวนพนักงานในแต่ละระดับของกลุ่มมิตรผลจำ�แนกตามเพศ (405-1)
จำ�นวนพนักงาน
รายละเอียด

2558*
ชาย หญิง รวม

2559*
ชาย หญิง รวม

2560**
ชาย หญิง รวม

2561***
ชาย หญิง รวม

หัวหน้างาน
อายุมากกว่า 50 ปี

คน
395 200 595 417 224 641 459 247 706 474
คน
84
15
99
88
15
103
97
19
116
95
ร้อยละ
14.12 2.52 16.64 13.73 2.34 16.07 13.74 2.69 16.43 12.67
อายุ 30 - 50 ปี
คน
308
184
492
318
206
524
355 226
581
379
ร้อยละ
51.76 30.92 82.69 49.61 32.14 81.75 50.28 32.01 82.29 50.53
อายุน้อยกว่า 30 ปี
คน
3
1
4
11
3
14
7
2
9
ร้อยละ
0.50 0.17 0.67 1.72 0.47 2.18 0.99 0.28 1.27 0.00
เจ้าหน้าที่
คน
1,418 650 2,068 1,592 724 2,316 1,810 838 2,648 1,930
อายุมากกว่า 50 ปี
คน
196
26 222
212
27 239
226
33 259
221
ร้อยละ
9.48 1.26 10.74 9.15 1.17 10.32 8.53 1.25 9.78 7.94
อายุ 30 - 50 ปี
คน
866
342 1,208
939
360 1,299 1,032 400 1,432 1,171
ร้อยละ
41.88 16.54 58.41 40.54 15.54 56.09 38.97 15.11 54.08 42.06
อายุน้อยกว่า 30 ปี
คน
356
282 638
441
337 778
552 405 957
538
ร้อยละ
17.21 13.64 30.85 19.04 14.55 33.59 20.85 15.29 36.14 19.33
ปฏิบัติการ
คน
1,666 186 1,852 1,818 286 2,104 2,137 338 2,475 2,006
อายุมากกว่า 50 ปี
คน
162
10
172
137
14
151
137
14
151
125
ร้อยละ
8.75 0.54 9.29 6.51 0.67 7.18 5.54 0.57 6.10 5.32
อายุ 30 - 50 ปี
คน
924
129 1,053 1,002
181 1,183 1,062 199 1,261 1,039
ร้อยละ
49.89 6.97 56.86 47.62 8.60 56.23 42.91 8.04 50.95 44.27
อายุน้อยกว่า 30 ปี
คน
580
47
627
679
91
770
938 125 1,063
841
ร้อยละ
31.32 2.54 33.86 32.27 4.33 36.60 37.90 5.05 42.95 35.81
หมายเหตุ : * ข้อมูลปี 2558 – 2559 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี
** ข้อมูลปี 2560 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560
*** ข้อมูลปี 2561 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561

276
19
2.53
257
34.27
0.00
854
31
1.11
424
15.23
399
14.33
343
15
0.63
196
8.30
133
5.67

750
114
15.20
636
84.80
0.00
2,784
252
9.05
1,595
57.29
937
33.66
2,349
140
5.95
1,235
52.57
974
41.48

ข้อมูลจำ�นวนพนักงานเข้าใหม่ของกลุ่มมิตรผล (401-1)
พนักงานเข้าใหม่

รายละเอียด
เพศ
อายุ

พื้นที่

ชาย
หญิง
รวม
น้อยกว่า 30 ปี
30-50
50 ปีขึ้นไป
รวม
กรุงเทพฯ
อื่นๆ
รวม

2558*

2559*

2560**

ร้อยละ

จ�ำนวน

ร้อยละ

จ�ำนวน

ร้อยละ

จ�ำนวน

ร้อยละ

2,021
626
2,647
1,748
848
51
2,647
308
2,339
2,647

76.35
23.65
100
66.04
32.04
1.93
100  
11.64
88.36
100

764
241
1,005
733
267
5
1,005
124
881
1,005

76.02
23.98
100
72.94
26.57
0.50
100  
12.34
87.66
100

1,025
300
1,325
1,036
280
9
1,325
98
1,227
1,325

77.36
22.64
100
78.19
21.13
0.68
100
7.40
92.60
100

595
234
829
601
213
15
829
123
706
829

71.77
28.23
100
72.49
25.69
1.82
100
14.84
85.16
100

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

จ�ำนวน

ข้อมูลจำ�นวนพนักงานพ้นสภาพของกลุ่มมิตรผล (401-1)
รายละเอียด

2558*
จ�ำนวน

เพศ
อายุ

พื้นที่

ชาย
หญิง
รวม
น้อยกว่า 30 ปี
30-50
50 ปีขึ้นไป
รวม
กรุงเทพฯ
อื่นๆ
รวม

736
277
1,013
606
372
35
1,013
79
934
1,013

2559*

ร้อยละ

จ�ำนวน

72.66
27.34
100
59.82
36.72
3.46
100
7.82
92.18
100

พนักงานพ้นสภาพ
2560**

ร้อยละ

576
193
769
403
340
26
769
101
668
769

จ�ำนวน

74.90
25.10
100
52.41
44.21
3.38
100
13.13
86.87
100

2561***

ร้อยละ

620
211
831
512
306
13
831
88
743
831

74.60
25.40
100
61.61
36.82
1.57
100
10.59
89.41
100

จ�ำนวน

ร้อยละ

632
269
901
551
337
13
901
117
784
901

70.14
29.86
100
61.15
37.40
1.45
100
12.98
87.02
100

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

อัตราร้อยละของพนักงานที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงของเกี่ยวกับการร่วมเจรจาต่อรอง
(คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน) (402-1)
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน

2558*

2559*

2560**

2561***

ร้อยละของพนักงานที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงของเกี่ยวกับการร่วมเจรจาต่อรอง
(คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน)

100

100

100

100

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

การใช้สิทธิ์ลาคลอดหรือการเลี้ยงดูบุตรของพนักงานกลุ่มมิตรผล (401-3)
กรณีของการลา

พนักงานที่มีสิทธิ์ลาคลอดหรือเลี้ยงดูบุตร
พนักงานที่ใช้สิทธิ์ลาคลอดหรือ
ลาเลี้ยงดูบุตร
พนักงานที่กลับมาปฏิบัติงานหลังจากใช้สิทธิ์
ลาคลอดหรือเลี้ยงดูบุตร
พนักงานที่กลับมาปฏิบัติงานหลังจากใช้สิทธิ์
ลาคลอดหรือเลี้ยงดูบุตรโดยได้รับการจ้างต่อ
อีก 12 เดือน

หมายเหตุ : *
**
***

เพศ

2558*

2559*

2560**

2561***

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย

0
2,070
0
60
0
59
NA

0
100
0
2.90
0
98.33
NA

0
2,231
0
65
0
62
NA

0
100
0
2.91
0
95.38
NA

0
2,575
0
69
0
67
NA

0
100
0
2.68
0
97.10
NA

0
1,880
0
66
0
60
0

0
100
0
3.51
0
90.91
0

หญิง

51

86.44

56

90.32

65

97.01

57

95

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

กลุ่มมิตรผล

139
รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2561

ข้อมูลความปลอดภัย

อัตราการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำ�งานของพนักงานและผู้รับเหมา (403-9)
รายละเอียด

เพศ

เจ็บป่วยจากการทำ�งาน

จ�ำนวนพนักงานและผู้รับเหมาที่ ได้รับบาดเจ็บหรือ
เจ็บป่วยจากการท�ำงาน (คน)
2558*
2559*
2560**
2561***

ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม

เจ็บป่วยที่เกี่ยวเนื่องกับการทำ�งานสูง
(ไม่รวมผู้เสียชีวิต)

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

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

ข้อมูลสิ่งแวดล้อม

ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตของกลุ่มมิตรผลจำ�แนกรายธุรกิจ
กลุ่มธุรกิจ

วัตถุดิบหลัก (ตัน)

ธุรกิจไร่

วัตถุดิบหมุนเวียน

ธุรกิจน�้ำตาล

วัตถุดิบไม่หมุนเวียน
วัตถุดิบหมุนเวียน
วัตถุดิบไม่หมุนเวียน

ธุรกิจพลังงาน วัตถุดิบหมุนเวียน
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กากหม้อกรอง
Trash
น�้ำวีแนส / ตะกอนวีแนส
ปุ๋ยเคมี
สารกำ�จัดวัชพืช
อ้อย (ล้านตัน)
กากน�้ำตาล
น�้ำมันหล่อลื่น
Activated Carbon
เรซิ่น
กระสอบน�้ำตาล
ปูนขาว
พลาสติก
อื่นๆ
สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต
อ้อย (ล้านตัน)
กากน�้ำตาล (ล้านตัน)
น�้ำเชื่อมอ้อย
น�้ำอ้อยใส
น�้ำเชื่อม HTM
แป้งมันสำ�ปะหลัง
หัวมันสำ�ปะหลัง
เชื้อจุลินทรีย์

ปี
2558*

2559*

2560**

2561***

NR
NR
NR
NR
NR
20.4
NA
578.9
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
1.4
59,299.3
222,382.2
9,600.3
NA
NA
-

NR
NR
NR
NR
NR
16.6
NA
472.4
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
1.4
79,260.5
304,782.3
11,719.6
NA
NA
-

NR
NR
NR
NR
NR
17.5
NA
563.4
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
1.3
65,052.3
248,267.8
21,620.9
NA
NA
0

6,108.3
4,671.4
30,086.2
1,173.5
28.1
23.6
1.8
726.6
12,628.1
1,347.1
18,391.2
40,858.3
4,239.4
873.5
18,561.0
0.3
1.8
76,526.7
2,340.0
46,465.7
3,893.9
354,644.4
48,134.6

กลุ่มธุรกิจ

วัตถุดิบหลัก (ตัน)

ปี
2558*

น�้ำมันหล่อลื่น
NA
Activated Carbon
NA
เรซิ่น
NA
RO Membrane
NA
ใยแก้ว
NA
จาระบี
NA
ทรายหยาบ
NA
น�้ำมันเครื่อง
NA
น�้ำมันไฮดรอลิก
NA
น�้ำมันหม้อแปลง
NA
อิฐทนไฟ / ปูนทนไฟ
NA
น�้ำมันเบนซิน
NA
อื่นๆ
NA
สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต
2,800
0.8
ธุรกิจวัสดุ
วัตถุดิบหมุนเวียน
ไม้ยางพารา (ล้านตัน)
NA
ทดแทนไม้
เศษไม้ / ขี้เลื่อย
1,299
กระดาษ Melamine
52,914
วัตถุดิบไม่หมุนเวียน
กาว
NA
น�้ำมันหล่อลื่น
NA
น�้ำมัน Thermal Oil
NA
น�้ำมันเกียร์
3,951
สารเคมีอื่นๆ
NR
วัตถุดิบรีไซเคิล
เศษกระดาษเคลือบเมลามีน
NR
ไม้ Fine Chips
5,484.4
เศษจากการตัดขอบ
4,197.1
ธุรกิจปุ๋ย
วัตถุดิบหมุนเวียน
กากหม้อกรอง
4,319.6
ตะกอนวีแนส
444.0
ดินเกาลีน
NA
วัตถุดิบไม่หมุนเวียน
น�้ำมันหล่อลื่น
NA
จาระบี
NA
ซิลิโคน
NA
หมึกพิมพ์กระสอบ
NA
ตัวทำ�ละลาย
NR
ธุรกิจขนส่ง
วัตถุดิบหมุนเวียน
NA
และคลังสินค้า วัตถุดิบไม่หมุนเวียน
NA
ชะลอมพลาสติก
NA
สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต
NA
อื่นๆ
NA
ธุรกิจอื่นๆ
วัตถุดิบหมุนเวียน
อ้อย
NA
ปุ๋ยเคมี
NA
ปุ๋ยอินทรีย์
หมายเหตุ : - NA (Not Available) ไม่มกี ารจัดเก็บข้อมูลในประเด็นดังกล่าว
- NR (Not Relevant) ข้อมูลในประเด็นดังกล่าวไม่มคี วามเกี่ยวข้อง
* ข้อมูลปี 2558 - 2559 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี
** ข้อมูลปี 2560 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560
*** ข้อมูลปี 2561 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561
วัตถุดิบไม่หมุนเวียน

2559*

2560**

2561***

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
3,700
1.0
NA
1,632
64,770
NA
NA
NA
4,668
NR
NR
6,004.3
6,660.0
3,243.0
994.6
NA
NA
NA
NA
NA
NR
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
3,200
1.0
NA
1,825
63,561
NA
NA
NA
4,333
NR
NR
5,887.6
6,498.0
4,256.8
1,210.6
NA
NA
NA
NA
NA
NR
NA
NA
NA
NA
NA
NA

26.0
15.2
25.5
0.1
6.3
3.5
22.6
5.8
8.0
75.7
5.0
1,384.4
72.3
117,377.4
1.2
54,780.4
1,893.0
72,895.0
16.1
50.4
1.0
5,940.7
121.4
34,768.6
6,102.7
12,624.8
7,157.6
2,250.7
0.4
0.5
18.3
0.004
0.017
NR
87.8
6.9
NR
300.0
30.0
30.0

กลุ่มมิตรผล
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ข้อมูลปริมาณน้ำ�ที่นำ�มาจากแหล่งต่างๆ จำ�แนกตามธุรกิจ (303-3)
ธุรกิจ

รายละเอียด
2558*

ปริมาณน�ำ้ ทัง้ หมดจากแหล่งน�ำ้ ผิวดิน
ปริมาณน�้ำจืดทั้งหมด
(<_ 1,000 mg / L TDS)
ปริมาณน�ำ้ อืน่ ๆ (> 1,000 mg / L TDS)
ปริมาณน�ำ้ ทัง้ หมดจากแหล่งน�ำ้ บาดาล
ปริมาณน�ำ้ จืด (<_ 1,000 mg / L TDS)
ปริมาณน�ำ้ อืน่ ๆ (> 1,000 mg / L TDS)
ปริมาณน�้ำทั้งหมดจากองค์กรอื่น
(Third-party water)
ปริมาณน�้ำจืด (<_ 1,000 mg / L TDS)
ปริมาณน�ำ้ อืน่ ๆ (> 1,000 mg / L TDS)
ปริมาณน�้ำทั้งหมด
น�้ำผิวดิน
จากองค์กรอื่น
น�้ำบาดาล
(Third-party water)
รวมปริมาณน�้ำทั้งหมด
ธุรกิจ
ปริมาณน�ำ้ ทัง้ หมดจากแหล่งน�ำ้ ผิวดิน
น�้ำตาล ปริมาณน�้ำจืดทั้งหมด
(<_ 1,000 mg / L TDS)
ปริมาณน�ำ้ อืน่ ๆ (> 1,000 mg / L TDS)
ปริมาณน�ำ้ ทัง้ หมดจากแหล่งน�ำ้ บาดาล
ปริมาณน�้ำจืด (<_ 1,000 mg / L TDS)
ปริมาณน�ำ้ อืน่ ๆ (> 1,000 mg / L TDS)
ปริมาณน�้ำทั้งหมดจากองค์กรอื่น
(Third-party water)
ปริมาณน�้ำจืด (<_ 1,000 mg / L TDS)
ปริมาณน�ำ้ อืน่ ๆ (> 1,000 mg / L TDS)
ปริมาณน�้ำทั้งหมด
น�้ำผิวดิน
จากองค์กรอื่น
น�้ำบาดาล
(Third-party water)
รวมปริมาณน�้ำทั้งหมด
ธุรกิจ
ปริมาณน�ำ้ ทัง้ หมดจากแหล่งน�ำ้ ผิวดิน
พลังงาน ปริมาณน�้ำจืดทั้งหมด
(<_ 1,000 mg / L TDS)
ปริมาณน�ำ้ อืน่ ๆ (> 1,000 mg / L TDS)
ปริมาณน�ำ้ ทัง้ หมดจากแหล่งน�ำ้ บาดาล
ปริมาณน�ำ้ จืด (<_ 1,000 mg / L TDS)
ปริมาณน�ำ้ อืน่ ๆ (> 1,000 mg / L TDS)
ปริมาณน�้ำทั้งหมดจากองค์กรอื่น
(Third-party water)
ปริมาณน�ำ้ จืด (<_ 1,000 mg / L TDS)
ปริมาณน�ำ้ อืน่ ๆ (> 1,000 mg / L TDS)
ปริมาณน�้ำทั้งหมด
น�้ำผิวดิน
จากองค์กรอื่น
น�้ำบาดาล
(Third-party water)
รวมปริมาณน�้ำทั้งหมด
ธุรกิจไร่
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ปริมาณน�้ำที่น�ำมาจากพื้นที่ (เมกะลิตร)
ทุกพื้นที่
พื้นที่ขาดแคลนน�้ำ
2559*
2560** 2561***
2558*
2559*
2560**

2561***

NA
NA

NA
NA

NA
NA

6,979
6,979

NA
NA

NA
NA

NA
NA

5,537
5,537

NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA

0
83
83
0
0

NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA

0
83
83
0
0

NA
NA

NA
NA

NA
NA

0
0

NA
6,950
6,950

NA
8,490
8,490

NA
8,480
8,480

7,062
7,710
7,710

NA
NA
NA
NA
NA
3,940
3,940

NA
NA
NA
NA
NA
6,470
6,470

NA
NA
NA
NA
NA
5,960
5,960

0
0
0
0
5,620
5,360
5,360

0
530
530
0
0

0
0
0
0
0

0
300
300
0
0

0
129
129
0
330

0
530
530
0
0

0
0
0
0
0

0
300
300
0
0

0
129
129
0
300

0
0

0
0

0
0

330
0

7,480
5,410
5,410

8,490
5,910
5,910

8,780
7,090
7,090

8,169
6,625
6,625

0
0
0
0
4,470
1,740
1,740

0
0
0
0
6,470
2,340
2,340

0
0
0
0
6,260
3,560
3,560

300
0
300
0
5,789
4,910
4,910

0
640
640
0
0

0
570
570
0
0

0
110
110
0
0

0
158
158
0
2,155

0
640
640
0
0

0
570
570
0
0

0
110
110
0
0

0
154
154
0
2,155

0
0

0
0

0
0

2,155
0

6,050

6,480

7,200

8,938

0
0
0
0
2,380

0
0
0
0
2,910

0
0
0
0
3,670

2,155
0
2,155
0
7,219

ธุรกิจ

รายละเอียด
2558*

ปริมาณน�ำ้ ทัง้ หมดจากแหล่งน�ำ้ ผิวดิน
ปริมาณน�้ำจืดทั้งหมด
(<_ 1,000 mg / L TDS)
ปริมาณน�ำ้ อืน่ ๆ (> 1,000 mg / L TDS)
ปริมาณน�้ำทั้งหมดจากแหล่งน�้ำ
บาดาล
ปริมาณน�ำ้ จืด (<_ 1,000 mg / L TDS)
ปริมาณน�ำ้ อืน่ ๆ (> 1,000 mg / L TDS)
ปริมาณน�้ำทั้งหมดจากองค์กรอื่น
(Third-party water)
ปริมาณน�ำ้ จืด (<_ 1,000 mg / L TDS)
ปริมาณน�ำ้ อืน่ ๆ (> 1,000 mg / L TDS)
ปริมาณน�้ำทั้งหมด
น�้ำผิวดิน
จากองค์กรอื่น
น�ำ้ บาดาล
(Third-party water)
รวมปริมาณน�้ำทั้งหมด
ธุรกิจปุย๋ ปริมาณน�ำ้ ทัง้ หมดจากแหล่งน�ำ้ ผิวดิน
ปริมาณน�้ำจืดทั้งหมด
(<_ 1,000 mg / L TDS)
ปริมาณน�ำ้ อืน่ ๆ (> 1,000 mg / L TDS)
ปริมาณน�ำ้ ทัง้ หมดจากแหล่งน�ำ้ บาดาล
ปริมาณน�ำ้ จืด (<_ 1,000 mg / L TDS)
ปริมาณน�ำ้ อืน่ ๆ (> 1,000 mg / L TDS)
ปริมาณน�้ำทั้งหมดจากองค์กรอื่น
(Third-party water)
ปริมาณน�ำ้ จืด (<_ 1,000 mg / L TDS)
ปริมาณน�ำ้ อืน่ ๆ (> 1,000 mg / L TDS)
ปริมาณน�้ำทั้งหมด
น�้ำผิวดิน
จากองค์กรอื่น
น�้ำบาดาล
(Third-party water)
รวมปริมาณน�้ำทั้งหมด
ปริมาณน�ำ้ ทัง้ หมดจากแหล่งน�ำ้ ผิวดิน
ธุรกิจ
ขนส่ง
ปริมาณน�้ำจืดทั้งหมด
และ
(<_ 1,000 mg / L TDS)
คลังสินค้า ปริมาณน�ำ้ อืน่ ๆ (> 1,000 mg / L TDS)
ปริมาณน�ำ้ ทัง้ หมดจากแหล่งน�ำ้ บาดาล
ปริมาณน�ำ้ จืด (<_ 1,000 mg / L TDS)
ปริมาณน�ำ้ อืน่ ๆ (> 1,000 mg / L TDS)
ปริมาณน�้ำทั้งหมดจากองค์กรอื่น
(Third-party water)
ปริมาณน�้ำจืด (<_ 1,000 mg/L TDS)
ปริมาณน�้ำอื่นๆ (> 1,000 mg/L TDS)
ปริมาณน�้ำทั้งหมด
น�้ำผิวดิน
จากองค์กรอื่น
น�้ำบาดาล
(Third-party water)
รวมปริมาณน�้ำทั้งหมด
ธุรกิจ
วัสดุ
ทดแทน
ไม้

ปริมาณน�้ำที่น�ำมาจากพื้นที่ (เมกะลิตร)
ทุกพื้นที่
พื้นที่ขาดแคลนน�้ำ
2559*
2560** 2561***
2558*
2559*
2560**

2561***

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
186

0
227

0
200

0
857

0
0

0
0

0
0

0
0

186
0
21

227
0
21

200
0
20

857
0
21

0
0
2

0
0
2

0
0
3

0
0
4

21
0

21
0

20
0

21
0

207
NA
NA

247
0
0

219
0
0

877
0
0

2
0
2
0
2
NA
NA

2
0
2
0
2
0
0

3
0
3
0
3
0
0

4
0
4
0
4
0
0

NA
NA
NA
NA
NA

0
4
4
0
0

0
4
4
0
0

0
6
6
0
0.2

NA
NA
NA
NA
NA

0
4
4
0
0

0
4
4
0
0

0
6
6
0
0

NA
NA

0
0

0
0

0.2
0

NA
0
0

4
0
0

4
0
0

6
0
0

NA
NA
NA
NA
NA
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
40

0
0
0
0
40

0
0
0
0
50

0
0
0
0
47

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

40
0

40
0

50
0

47
0

40

40

50

47

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

กลุ่มมิตรผล
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ธุรกิจ

รายละเอียด
2558*

ปริมาณน�้ำที่น�ำมาจากพื้นที่ (เมกะลิตร)
ทุกพื้นที่
พื้นที่ขาดแคลนน�้ำ
2559*
2560** 2561***
2558*
2559*
2560**

ปริมาณน�ำ้ ทัง้ หมดจากแหล่งน�ำ้ ผิวดิน
NA
NA
NA
15
ปริมาณน�้ำจืดทั้งหมด
NA
NA
NA
15
(<_ 1,000 mg / L TDS)
ปริมาณน�ำ้ อืน่ ๆ (> 1,000 mg / L TDS)
NA
NA
NA
0
ปริมาณน�ำ้ ทัง้ หมดจากแหล่งน�ำ้ บาดาล
NA
NA
NA
17
ปริมาณน�ำ้ จืด (<_ 1,000 mg / L TDS)
NA
NA
NA
17
ปริมาณน�ำ้ อืน่ ๆ (> 1,000 mg / L TDS)
NA
NA
NA
0
ปริมาณน�้ำทั้งหมดจากองค์กรอื่น
NA
NA
NA
12
(Third-party water)
ปริมาณน�ำ้ จืด (<_ 1,000 mg / L TDS)
NA
NA
NA
12
ปริมาณน�ำ้ อืน่ ๆ (> 1,000 mg / L TDS)
NA
NA
NA
0
ปริมาณน�้ำทั้งหมด
น�ำ้ ผิวดิน
จากองค์กรอื่น
น�ำ้ บาดาล
(Third-party water)
รวมปริมาณน�้ำทั้งหมด
NA
NA
NA
41
หมายเหตุ : - NA (Not Available) ไม่มกี ารจัดเก็บข้อมูลในประเด็นดังกล่าว
* ข้อมูลปี 2558 - 2559 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี
** ข้อมูลปี 2560 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560
*** ข้อมูลปี 2561 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561
ธุรกิจ
อื่นๆ

2561***

NA
NA

NA
NA

NA
NA

15
15

NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA

0
17
17
0
8

NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA

8
0
8
0
37

ปริมาณการปล่อยน้ำ�ทิ้งของกลุ่มมิตรผลจำ�แนกตามธุรกิจ (303-4)
ธุรกิจ

รายละเอียด
2558*

ธุรกิจไร่

ธุรกิจ
น�ำ้ ตาล

ปริมาณ
การปล่อย
น�้ำทิ้งลงสู่
แหล่งน�้ำ

ปริมาณน�้ำ
ที่ปล่อย
ออกนอก
องค์กร
ทั้งหมด
ปริมาณ
การปล่อย
น�ำ้ ทิ้งลงสู่
แหล่งน�้ำ

ปริมาณน�้ำ
ที่ปล่อย
ออกนอก
องค์กร
ทั้งหมด
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ปริมาณการปล่อยน�ำ้ ทิง้
ลงสู่แหล่งน�้ำผิวดิน
ปริมาณการปล่อยน�ำ้ ทิง้
ลงสู่แหล่งน�้ำใต้ดิน
ปริมาณการปล่อยน�ำ้ ทิง้
สู่องค์กรอื่น
รวมปริมาณการ
ปล่อยน�้ำทิ้งทั้งหมด
ปริมาณน�้ำจืดทั้งหมด
(<_ 1,000 mg / L TDS)
ปริมาณน�้ำอื่นๆ
(> 1,000 mg / L TDS)
ปริมาณการปล่อยน�ำ้ ทิง้
ลงสู่แหล่งน�้ำผิวดิน
ปริมาณการปล่อยน�ำ้ ทิง้
ลงสู่แหล่งน�้ำใต้ดิน
ปริมาณการปล่อยน�ำ้ ทิง้
สู่องค์กรอื่น
รวมปริมาณการ
ปล่อยน�ำ้ ทิ้งทั้งหมด
ปริมาณน�้ำจืดทั้งหมด
(<_ 1,000 mg / L TDS)
ปริมาณน�้ำอื่นๆ
(> 1,000 mg / L TDS)

กลุ่มมิตรผล

ปริมาณน�้ำที่น�ำมาจากพื้นที่ (เมกะลิตร)
ทุกพื้นที่
พื้นที่ขาดแคลนน�้ำ
2559*
2560** 2561***
2558*
2559*
2560**

2561***

NA

NA

NA

0

NA

NA

NA

0

NA

NA

NA

0

NA

NA

NA

0

NA

NA

NA

0

NA

NA

NA

0

NA

NA

NA

0

NA

NA

NA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ธุรกิจ

รายละเอียด
2558*

ธุรกิจ
ปริมาณ
พลังงาน การปล่อย
น�้ำทิ้งลงสู่
แหล่งน�ำ้

ธุรกิจ
วัสดุ
ทดแทน
ไม้

ธุรกิจ
ปุ๋ย

ปริมาณน�้ำ
ที่ปล่อย
ออกนอก
องค์กร
ทั้งหมด
ปริมาณ
การปล่อย
น�้ำทิ้งลงสู่
แหล่งน�ำ้

ปริมาณน�้ำ
ที่ปล่อย
ออกนอก
องค์กร
ทั้งหมด
ปริมาณ
การปล่อย
น�้ำทิ้งลงสู่
แหล่งน�้ำ

ปริมาณน�้ำ
ที่ปล่อย
ออกนอก
องค์กร
ทั้งหมด
ปริมาณ
ธุรกิจ
การปล่อย
ขนส่ง
น�้ำทิ้งลงสู่
และ
คลังสินค้า แหล่งน�ำ้

ปริมาณน�้ำ
ที่ปล่อย
ออกนอก
องค์กร
ทั้งหมด

ปริมาณการปล่อยน�ำ้ ทิง้
ลงสู่แหล่งน�้ำผิวดิน
ปริมาณการปล่อยน�ำ้ ทิง้
ลงสู่แหล่งน�้ำใต้ดิน
ปริมาณการปล่อยน�ำ้ ทิง้
สู่องค์กรอื่น
รวมปริมาณการ
ปล่อยน�ำ้ ทิ้งทั้งหมด
ปริมาณน�้ำจืดทั้งหมด
(<_ 1,000 mg / L TDS)
ปริมาณน�้ำอื่นๆ
(> 1,000 mg / L TDS)
ปริมาณการปล่อยน�ำ้ ทิง้
ลงสู่แหล่งน�้ำผิวดิน
ปริมาณการปล่อยน�ำ้ ทิง้
ลงสู่แหล่งน�้ำใต้ดิน
ปริมาณการปล่อยน�ำ้ ทิง้
สู่องค์กรอื่น
รวมปริมาณการ
ปล่อยน�ำ้ ทิ้งทั้งหมด
ปริมาณน�้ำจืดทั้งหมด
(<_ 1,000 mg / L TDS)
ปริมาณน�้ำอื่นๆ
(> 1,000 mg / L TDS)
ปริมาณการปล่อยน�ำ้ ทิง้
ลงสู่แหล่งน�้ำผิวดิน
ปริมาณการปล่อยน�ำ้ ทิง้
ลงสู่แหล่งน�้ำใต้ดิน
ปริมาณการปล่อยน�ำ้ ทิง้
สู่องค์กรอื่น
รวมปริมาณการ
ปล่อยน�้ำทิ้งทั้งหมด
ปริมาณน�้ำจืดทั้งหมด
(<_ 1,000 mg / L TDS)
ปริมาณน�้ำอื่นๆ
(> 1,000 mg / L TDS)
ปริมาณการปล่อยน�ำ้ ทิง้
ลงสู่แหล่งน�้ำผิวดิน
ปริมาณการปล่อยน�้ำ
ทิ้งลงสู่แหล่งน�้ำใต้ดิน
ปริมาณการปล่อยน�ำ้ ทิง้
สู่องค์กรอื่น
รวมปริมาณการ
ปล่อยน�ำ้ ทิ้งทั้งหมด
ปริมาณน�้ำจืดทั้งหมด
(<_ 1,000 mg / L TDS)
ปริมาณน�้ำอื่นๆ
(> 1,000 mg / L TDS)

ปริมาณน�้ำที่น�ำมาจากพื้นที่ (เมกะลิตร)
ทุกพื้นที่
พื้นที่ขาดแคลนน�้ำ
2559*
2560** 2561***
2558*
2559*
2560**

2561***

0

0

0

0

0

0

0

0

229.0

93.3

227.8

189.9

229.0

93.3

227.8

189.9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40.6

63.8

73.9

59.1

0

0

0

0

0

0

0

0

40.6

63.8

73.9

59.1

40.6

63.8

73.9

59.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NA

0

0

0

NA

0

0

0

NA

0

0

0

NA

0

0

0

NA

0

0

0

NA

0

0

0

NA

0

0

0

NA

0

0

0

34.0

34.0

37.0

11.3

0

0

0

0

0

0

0

0

34.0

34.0

37.0

11.3

34.0

34.0

37.0

11.3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

กลุ่มมิตรผล
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ธุรกิจ

รายละเอียด
2558*

ธุรกิจ
อื่นๆ

ปริมาณ
การปล่อย
น�้ำทิ้งลงสู่
แหล่งน�้ำ

ปริมาณการปล่อยน�ำ้ ทิง้
ลงสู่แหล่งน�้ำผิวดิน
ปริมาณการปล่อยน�ำ้ ทิง้
ลงสู่แหล่งน�้ำใต้ดิน
ปริมาณการปล่อยน�ำ้ ทิง้
สู่องค์กรอื่น
รวมปริมาณการ
ปล่อยน�้ำทิ้งทั้งหมด
ปริมาณน�้ำจืดทั้งหมด
(<_ 1,000 mg / L TDS)
ปริมาณน�้ำอื่นๆ
(> 1,000 mg / L TDS)

ปริมาณน�้ำที่น�ำมาจากพื้นที่ (เมกะลิตร)
ทุกพื้นที่
พื้นที่ขาดแคลนน�้ำ
2559*
2560** 2561***
2558*
2559*
2560**

NA

NA

NA

0.8

NA

NA

NA

0

NA

NA

NA

0

NA

NA

NA

0.8

ปริมาณน�้ำ
NA
NA
NA
0.8
ที่ปล่อย
ออกนอก
NA
NA
NA
0
องค์กร
ทั้งหมด
หมายเหตุ : - NA (Not Available) ไม่มกี ารจัดเก็บข้อมูลในประเด็นดังกล่าว
* ข้อมูลปี 2558 - 2559 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี
** ข้อมูลปี 2560 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560
*** ข้อมูลปี 2561 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561

2561***

NA

NA

NA

0.8

NA

NA

NA

0

คุณภาพน้ำ�หลังการบำ�บัดจำ�แนกตามกลุ่มธุรกิจ (303-4)
กลุ่มธุรกิจ

คุณภาพน�้ำ

ค่ามาตรฐาน

ค่าเฉลี่ยคุณภาพน�้ำหลังการบ�ำบัดในแต่ละปี
2558*

2559*

2560**

BOD (mg / l)
20
NR
NR
COD (mg / l)
120
NR
NR
TSS (mg / l)
50
NR
NR
ธุรกิจน�้ำตาล
BOD (mg / l)
20
7.9
11.1
COD (mg / l)
120
78.7
89.3
TSS (mg / l)
50
21.4
28.6
ธุรกิจพลังงาน
BOD (mg / l)
20
9.3
5.2
COD (mg / l)
120
134.8
70.8
TSS (mg / l)
50
314.4
255.2
ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้
BOD (mg / l)
20
9.0
13.0
COD (mg / l)
120
95.0
95.0
TSS (mg / l)
50
11.0
22.0
ธุรกิจปุ๋ย
BOD (mg / l)
20
NR
NR
COD (mg / l)
120
NR
NR
TSS (mg / l)
50
NR
NR
ธุรกิจขนส่งและคลังสินค้า
BOD (mg / l)
20
3.5
5.0
COD (mg / l)
120
NR
NR
TSS (mg / l)
50
6.9
9.1
ธุรกิจอื่นๆ
BOD (mg / l)
20
NR
NR
COD (mg / l)
120
NR
NR
TSS (mg / l)
50
NR
NR
หมายเหตุ : - NR (Not Relevant) ข้อมูลในประเด็นดังกล่าวไม่มคี วามเกี่ยวข้อง
* ข้อมูลปี 2558 - 2559 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี
** ข้อมูลปี 2560 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560
*** ข้อมูลปี 2561 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561
ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน�ำ้ ทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560
ธุรกิจไร่
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กลุ่มมิตรผล

NR
NR
NR
5.9
65.5
12.7
5.3
65.9
13.8
17.0
90.0
25.0
NR
NR
NR
13.0
NR
10.0
NR
NR
NR

2561***
NR
NR
NR
5.8
60.5
19.1
30.1
122.3
49.6
14.5
83.4
33.6
NR
NR
NR
2.7
35.4
9.1
13.0
63.5
25.0

ปริมาณการใช้น้ำ�ทั้งหมดกลุ่มมิตรผลจำ�แนกตามธุรกิจ (303-5)
ปริมาณน�้ำที่น�ำมาจากพื้นที่ (เมกะลิตร)
ธุรกิจ

รายละเอียด
2558*

ธุรกิจไร่

ธุรกิจ
น�ำ้ ตาล

ปริมาณ
การใช้น�้ำ

ปริมาณ
การใช้น�้ำ

ธุรกิจ
ปริมาณ
พลังงาน การใช้นำ�้

ธุรกิจ
วัสดุ
ทดแทน
ไม้

ปริมาณ
การใช้นำ�้

ธุรกิจ
ปุ๋ย

ปริมาณ
การใช้นำ�้

ปริมาณ
ธุรกิจ
การใช้นำ�้
ขนส่ง
และ
คลังสินค้า
ธุรกิจ
อื่นๆ

ปริมาณ
การใช้นำ�้

ทุกพื้นที่
2559*
2560**

2561***

2558*

พื้นที่ขาดแคลนน�้ำ
2559*
2560**

2561***

NA
NA

NA
NA

NA
NA

7,062
0

NA

NA

NA

5,620

7,480

9,330

10,720

8,169

4,469

6,467

8,042

5,789

0

0

0

0

6,050

6,480

7,200

8,938

2,380

2,910

3,670

7,219

0

0

0

0

207

247

219

877

2

2

3

4

0

0

0

0

NA

4

4

6

NA

0

0

0

0

0

0

0

ปริมาณน�้ำทั้งหมดที่ใช้

40

40

50

47

0

0

0

0

การเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณน�้ำที่จัดเก็บ
(Change in water
storage)

0

0

0

0

NA

NA

NA

41

NA

NA

NA

37

NA

NA

NA

0

ปริมาณน�้ำทั้งหมดที่ใช้
การเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณน�้ำที่จัดเก็บ
(Change in water
storage)
ปริมาณน�้ำทั้งหมดที่ใช้
การเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณน�้ำที่จัดเก็บ
(Change in water
storage)
ปริมาณน�้ำทั้งหมดที่ใช้
การเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณน�้ำที่จัดเก็บ
(Change in water
storage)
ปริมาณน�้ำทั้งหมดที่ใช้
การเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณน�้ำที่จัดเก็บ
(Change in water
storage)
ปริมาณน�้ำทั้งหมดที่ใช้
การเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณน�้ำที่จัดเก็บ
(Change in water
storage)

ปริมาณน�้ำทั้งหมดที่ใช้
การเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณน�้ำที่จัดเก็บ
(Change in water
storage)

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

กลุ่มมิตรผล
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ข้อมูลการใช้พลังงานจำ�แนกตามรายธุรกิจ (302-1)
กลุ่มธุรกิจ

ประเภทของพลังงาน

ปริมาณเชื้อเพลิงใช้แล้วหมดไปทั้งหมด (million MJ)
ปริมาณเชื้อเพลิงที่สามารถทดแทนได้ทั้งหมด (million MJ)
พลังงานไฟฟ้า (Electricity) (million MJ)
ปริมาณพลังงานที่ซื้อจาก
ภายนอกซึ่งผลิตจาก
ไอน�ำ้ แรงดันต�่ำที่โรงไฟฟ้าขาย
เชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหมดไป
(Exhaust Steam)
(Non-renewable energy
ไอน�้ำที่โรงไฟฟ้าผลิตได้ (Live Steam)
purchased) (million MJ)
พลังงานไฟฟ้า (Electricity) (million MJ)
ปริมาณพลังงานที่ขายซึ่ง
ผลิตจากเชื้อเพลิงใช้แล้ว
ไอน�ำ้ แรงดันต�่ำที่โรงไฟฟ้าขาย
หมดไป (Non-renewable
(Exhaust Steam)
energy sold) (million MJ)
ไอน�้ำที่โรงไฟฟ้าผลิตได้ (Live Steam)
รวมพลังงานทั้งหมด (million MJ)
ธุรกิจน�ำ้ ตาล ปริมาณเชื้อเพลิงใช้แล้วหมดไปทั้งหมด (million MJ)
ปริมาณเชื้อเพลิงที่สามารถทดแทนได้ทั้งหมด (million MJ)
พลังงานไฟฟ้า (Electricity) (million MJ)
ปริมาณพลังงานที่ซื้อจาก
ภายนอกซึ่งผลิตจาก
ไอน�ำ้ แรงดันต�่ำที่โรงไฟฟ้าขาย
เชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหมดไป
(Exhaust Steam)
(Non-renewable energy
ไอน�้ำที่โรงไฟฟ้าผลิตได้ (Live Steam)
purchased) (million MJ)
พลังงานไฟฟ้า (Electricity) (million MJ)
ปริมาณพลังงานที่ขายซึ่ง
ผลิตจากเชื้อเพลิงใช้แล้ว
ไอน�ำ้ แรงดันต�่ำที่โรงไฟฟ้าขาย
หมดไป (Non-renewable
(Exhaust Steam)
energy sold) (million MJ)
ไอน�้ำที่โรงไฟฟ้าผลิตได้ (Live Steam)
รวมพลังงานทั้งหมด (million MJ)
ธุรกิจพลังงาน ปริมาณเชื้อเพลิงใช้แล้วหมดไปทั้งหมด (million MJ)
ปริมาณเชื้อเพลิงที่สามารถทดแทนได้ทั้งหมด (million MJ)
พลังงานไฟฟ้า (Electricity) (million MJ)
ปริมาณพลังงานที่ซื้อจาก
ภายนอกซึ่งผลิตจาก
ไอน�ำ้ แรงดันต�่ำที่โรงไฟฟ้าขาย
เชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหมดไป
(Exhaust Steam)
(Non-renewable energy
ไอน�้ำที่โรงไฟฟ้าผลิตได้ (Live Steam)
purchased) (million MJ)
พลังงานไฟฟ้า (Electricity) (million MJ)
ปริมาณพลังงานที่ขายซึ่ง
ผลิตจากเชื้อเพลิงใช้แล้ว
ไอน�ำ้ แรงดันต�่ำที่โรงไฟฟ้าขาย
หมดไป (Non-renewable
(Exhaust Steam)
energy sold) (million MJ)
ไอน�้ำที่โรงไฟฟ้าผลิตได้ (Live Steam)
รวมพลังงานทั้งหมด (million MJ)
ธุรกิจวัสดุ
ปริมาณเชื้อเพลิงใช้แล้วหมดไปทั้งหมด (million MJ)
ทดแทนไม้
ปริมาณเชื้อเพลิงที่สามารถทดแทนได้ทั้งหมด (million MJ)
พลังงานไฟฟ้า (Electricity) (million MJ)
ปริมาณพลังงานที่ซื้อจาก
ภายนอกซึ่งผลิตจาก
ไอน�ำ้ แรงดันต�่ำที่โรงไฟฟ้าขาย
เชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหมดไป
(Exhaust Steam)
(Non-renewable energy
ไอน�้ำที่โรงไฟฟ้าผลิตได้ (Live Steam)
purchased) (million MJ)
พลังงานไฟฟ้า (Electricity) (million MJ)
ปริมาณพลังงานที่ขายซึ่ง
ผลิตจากเชื้อเพลิงใช้แล้ว
ไอน�ำ้ แรงดันต�่ำที่โรงไฟฟ้าขาย
หมดไป (Non-renewable
(Exhaust Steam)
energy sold) (million MJ)
ไอน�้ำที่โรงไฟฟ้าผลิตได้ (Live Steam)
รวมพลังงานทั้งหมด (million MJ)

ธุรกิจไร่

148
รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2561

กลุ่มมิตรผล

ปริมาณในแต่ละปี
2558*

2559*

2560**

2561***

NA
NA
NR
NR

NA
NA
NR
NR

NA
NA
NR
NR

0.09
7.24
1.20
NR

NR

NR

NR

NR

NR
NR

NR
NR

NR
NR

NR
NR

NR
NA
44.90
33,722.58
24.31
NR

NR
NA
48.70
36,331.74
20.38
NR

NR
NA
47.07
31,008.94
20.25
NR

NR
8.54
34.27
4,105.91
28.13
NR

NR

NR

NR

NR

NR
NR

NR
NR

NR
NR

NR
NR

NR
33,767.48
238.23
39,440.75
NA
NR

NR
36,380.43
225.22
36,590.71
NA
NR

NR
31,056.00
267.14
40,240.98
NA
NR

NR
4,168.31
48.36
56,756.31
5,063.36
NR

NR

NR

NR

NR

NR
NR

NR
NR

NR
NR

NR
NR

NR
39,678.98
399.44
381.74
NR

NR
36,815.93
462.24
424.94
NR

NR
40,508.12
362.5
344.01
NR

NR
61,868.03
20.54
3,771.25
502.96
NR

NR

NR

NR

NR

NR
NR

NR
NR

NR
NR

NR
NR

NR
399.44

NR
462.24

NR
362.5

NR
4,294.77

กลุ่มธุรกิจ

ประเภทของพลังงาน

ปริมาณเชื้อเพลิงใช้แล้วหมดไปทั้งหมด (million MJ)
ปริมาณเชื้อเพลิงที่สามารถทดแทนได้ทั้งหมด (million MJ)
พลังงานไฟฟ้า (Electricity) (million MJ)
ปริมาณพลังงานที่ซื้อจาก
ภายนอกซึ่งผลิตจาก
ไอน�้ำแรงดันต�่ำที่โรงไฟฟ้าขาย
เชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหมดไป
(Exhaust Steam)
(Non-renewable energy
ไอน�้ำที่โรงไฟฟ้าผลิตได้ (Live Steam)
purchased) (million MJ)
พลังงานไฟฟ้า (Electricity) (million MJ)
ปริมาณพลังงานที่ขายซึ่ง
ผลิตจากเชื้อเพลิงใช้แล้ว
ไอน�้ำแรงดันต�่ำที่โรงไฟฟ้าขาย
หมดไป (Non-renewable
(Exhaust Steam)
energy sold) (million MJ)
ไอน�้ำที่โรงไฟฟ้าผลิตได้ (Live Steam)
รวมพลังงานทั้งหมด (million MJ)
ธุรกิจขนส่ง
ปริมาณเชื้อเพลิงใช้แล้วหมดไปทั้งหมด (million MJ)
และคลังสินค้า ปริมาณเชื้อเพลิงที่สามารถทดแทนได้ทั้งหมด (million MJ)
พลังงานไฟฟ้า (Electricity) (million MJ)
ปริมาณพลังงานที่ซื้อจาก
ภายนอกซึ่งผลิตจาก
ไอน�ำ้ แรงดันต�่ำที่โรงไฟฟ้าขาย
เชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหมดไป
(Exhaust Steam)
(Non-renewable energy
ไอน�้ำที่โรงไฟฟ้าผลิตได้ (Live Steam)
purchased) (million MJ)
พลังงานไฟฟ้า (Electricity) (million MJ)
ปริมาณพลังงานที่ขายซึ่ง
ผลิตจากเชื้อเพลิงใช้แล้ว
ไอน�้ำแรงดันต�่ำที่โรงไฟฟ้าขาย
หมดไป (Non-renewable
(Exhaust Steam)
energy sold) (million MJ)
ไอน�้ำที่โรงไฟฟ้าผลิตได้ (Live Steam)
รวมพลังงานทั้งหมด (million MJ)
ธุรกิจอื่นๆ
ปริมาณเชื้อเพลิงใช้แล้วหมดไปทั้งหมด (million MJ)
ปริมาณเชื้อเพลิงที่สามารถทดแทนได้ทั้งหมด (million MJ)
พลังงานไฟฟ้า (Electricity) (million MJ)
ปริมาณพลังงานที่ซื้อจาก
ภายนอกซึ่งผลิตจาก
ไอน�ำ้ แรงดันต�่ำที่โรงไฟฟ้าขาย
เชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหมดไป
(Exhaust Steam)
(Non-renewable energy
ไอน�้ำที่โรงไฟฟ้าผลิตได้ (Live Steam)
purchased) (million MJ)
พลังงานไฟฟ้า (Electricity) (million MJ)
ปริมาณพลังงานที่ขายซึ่ง
ผลิตจากเชื้อเพลิงใช้แล้ว
ไอน�้ำแรงดันต�่ำที่โรงไฟฟ้าขาย
หมดไป (Non-renewable
(Exhaust Steam)
energy sold) (million MJ)
ไอน�้ำที่โรงไฟฟ้าผลิตได้ (Live Steam)
รวมพลังงานทั้งหมด (million MJ)

ธุรกิจปุ๋ย

ปริมาณในแต่ละปี
2558*

2559*

2560**

2561***

-

NR
1.74
1.74
NR

NR
1.91
1.91
NR

NR
25.82
2.04
NR

-

NR

NR

NR

-

NR
NR

NR
NR

NR
NR

31.13
NA
30.88
NR

NR
NR
28.24
NA
28.07
NR

NR
NR
27.89
NA
27.86
NR

NR
27.87
5.74
14.88
7.75
NR

NR

NR

NR

NR

NR
NR

NR
NR

NR
NR

NR
NR

NR
31.13
0.59
NR
0.59
NR

NR
28.24
0.98
NR
0.98
NR

NR
27.89
1.03
NR
1.03
NR

NR
28.38
0.008
0.082
0.000002
NR

NR

NR

NR

NR

NR
NR

NR
NR

NR
NR

NR
NR

NR
0.59

NR
0.98

NR
1.03

NR
0.09

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

กลุ่มมิตรผล
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ข้อมูลการใช้พลังงานภายนอกองค์กรของกลุ่มมิตรผล (302-1)
กลุ่มธุรกิจ
ธุรกิจไร่

ธุรกิจน�ำ้ ตาล

ธุรกิจพลังงาน

ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้

ธุรกิจปุ๋ย

ธุรกิจขนส่งและ
คลังสินค้า

ธุรกิจอื่นๆ

ประเภทของพลังงาน
ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการขนส่งวัตถุดิบโดยองค์กรภายนอก
ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการขนส่งผลิตภัณฑ์โดยองค์กรภายนอก
ปริมาณพลังงานที่ใช้การเดินทางโดยเครื่องบิน
ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการขนส่งพนักงานโดยรถยนต์
ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการขนส่งวัตถุดิบโดยองค์กรภายนอก
ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการขนส่งผลิตภัณฑ์โดยองค์กรภายนอก
ปริมาณพลังงานที่ใช้การเดินทางโดยเครื่องบิน
ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการขนส่งพนักงานโดยรถยนต์
ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการขนส่งวัตถุดิบโดยองค์กรภายนอก
ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการขนส่งผลิตภัณฑ์โดยองค์กรภายนอก
ปริมาณพลังงานที่ใช้การเดินทางโดยเครื่องบิน
ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการขนส่งพนักงานโดยรถยนต์
ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการขนส่งวัตถุดิบโดยองค์กรภายนอก
ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการขนส่งผลิตภัณฑ์โดยองค์กรภายนอก
ปริมาณพลังงานที่ใช้การเดินทางโดยเครื่องบิน
ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการขนส่งพนักงานโดยรถยนต์
ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการขนส่งวัตถุดิบโดยองค์กรภายนอก
ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการขนส่งผลิตภัณฑ์โดยองค์กรภายนอก
ปริมาณพลังงานที่ใช้การเดินทางโดยเครื่องบิน
ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการขนส่งพนักงานโดยรถยนต์
ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการขนส่งวัตถุดิบโดยองค์กรภายนอก
ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการขนส่งผลิตภัณฑ์โดยองค์กรภายนอก
ปริมาณพลังงานที่ใช้การเดินทางโดยเครื่องบิน
ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการขนส่งพนักงานโดยรถยนต์
ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการขนส่งวัตถุดิบโดยองค์กรภายนอก
ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการขนส่งผลิตภัณฑ์โดยองค์กรภายนอก
ปริมาณพลังงานที่ใช้การเดินทางโดยเครื่องบิน
ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการขนส่งพนักงานโดยรถยนต์

ปริมาณพลังงานที่ใช้ (million MJ)
2558*

2559*

2560**

2561***

NR
NA
NR
NA
NR
NA
NA
NA
NR
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NR
NA
NA
NR
NR
NR
NA
NA
NA
NA
NA

NR
NA
NR
NA
NR
NA
NA
NA
NR
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NR
NA
NA
NR
NR
NR
NA
NA
NA
NA
NA

NR
NA
NR
NA
NR
NA
NA
NA
NR
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NR
NA
NA
NR
NR
NR
NA
NA
NA
NA
NA

NR
10.16
NR
0.71
213.61
1,833.34
41.69
13.65
698.72
435.34
11.11
10.70
224.81
68.75
0.69
1.28
0.11
NR
NR
6.31
NR
NR
NR
2.21
1.30
0.19
6,923.46
103.04

หมายเหตุ : - NA (Not Available) ไม่มกี ารจัดเก็บข้อมูลในประเด็นดังกล่าว
- NR (Not Relevant) ข้อมูลในประเด็นดังกล่าวไม่มคี วามเกี่ยวข้อง
* ข้อมูลปี 2558 - 2559 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี
** ข้อมูลปี 2560 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560
*** ข้อมูลปี 2561 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561
ค่าความร้อนสุทธิของเชื้อเพลิง (Net Calori fi c Values (NCV)) : น�้ำมันดีเซล (B5) 1 Litre = 35.778 MJ (DEDE)
น�้ำมัน Gasohol 91 : 1 Litre = 30.462 MJ ระยะการเดินทางภายในประเทศ : 1 คนต่อ 1 Km = 2.4206 MJ (TGO)
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กลุ่มมิตรผล

การจัดการวัสดุที่ ไม่ใช้แล้วของกลุ่มมิตรผล (306-2)
การก�ำจัดวัสดุที่ ไม่ใช้แล้ว
(Waste Management)

กลุ่มธุรกิจ
ธุรกิจไร่

วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ที่เป็นอันตราย
(Hazardous
waste)

วัสดุที่ไม่ใช้
แล้วที่ไม่เป็น
อันตราย
(NonHazardous
waste)
ธุรกิจน�้ำตาล

วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ที่เป็นอันตราย
(Hazardous
waste)

วัสดุที่ไม่ใช้
แล้วที่ไม่เป็น
อันตราย
(NonHazardous
waste)
ธุรกิจพลังงาน

วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ที่เป็นอันตราย
(Hazardous
waste)

วัสดุที่ไม่ใช้
แล้วที่ไม่เป็น
อันตราย
(NonHazardous
waste)
ธุรกิจวัสดุ
ทดแทนไม้

วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ที่เป็นอันตราย
(Hazardous
waste)

การนำ�กลับมาใช้ใหม่ (Reuse)
การนำ�ไปรีไซเคิล (Recycle)
การทำ�ปุ๋ยหมัก (Composting)
การนำ�กลับคืนมาใหม่ (Recovery)
การเผา (Incineration)
การฝังกลบ (Landfif ill)
อื่นๆ (Others)
การนำ�กลับมาใช้ใหม่ (Reuse)
การนำ�ไปรีไซเคิล (Recycle)
การทำ�ปุ๋ยหมัก (Composting)
การนำ�กลับคืนมาใหม่ (Recovery)
การเผา (Incineration)
การฝังกลบ (Landfif ill)
อื่นๆ (Others)
การนำ�กลับมาใช้ใหม่ (Reuse)
การนำ�ไปรีไซเคิล (Recycle)
การทำ�ปุ๋ยหมัก (Composting)
การนำ�กลับคืนมาใหม่ (Recovery)
การเผา (Incineration)
การฝังกลบ (Landfif ill)
อื่นๆ (Others)
การนำ�กลับมาใช้ใหม่ (Reuse)
การนำ�ไปรีไซเคิล (Recycle)
การทำ�ปุ๋ยหมัก (Composting)
การนำ�กลับคืนมาใหม่ (Recovery)
การเผา (Incineration)
การฝังกลบ (Landfif ill)
อื่นๆ (Others)
การนำ�กลับมาใช้ใหม่ (Reuse)
การนำ�ไปรีไซเคิล (Recycle)
การทำ�ปุ๋ยหมัก (Composting)
การนำ�กลับคืนมาใหม่ (Recovery)
การเผา (Incineration)
การฝังกลบ (Landfif ill)
อื่นๆ (Others)
การนำ�กลับมาใช้ใหม่ (Reuse)
การนำ�ไปรีไซเคิล (Recycle)
การทำ�ปุ๋ยหมัก (Composting)
การนำ�กลับคืนมาใหม่ (Recovery)
การเผา (Incineration)
การฝังกลบ (Landfif ill)
อื่นๆ (Others)
การนำ�กลับมาใช้ใหม่ (Reuse)
การนำ�ไปรีไซเคิล (Recycle)
การทำ�ปุ๋ยหมัก (Composting)
การนำ�กลับคืนมาใหม่ (Recovery)
การเผา (Incineration)
การฝังกลบ (Landfif ill)
อื่นๆ (Others)

น�้ำหนัก (ตัน)
2558*

2559*

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
180.1
NA
128.7
NA
316.5
25.1
NA
NA
368,352.7
NA
NA
5,544.0
858,894.2
NA
71.5
NA
3.0
NA
45.1
82.0
NA
NA
139,291.0
NA
NA
111,650.0
1,138,450.3
NA
45.2
NA
11.7
NA
24.2
152.6

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
121.9
NA
94.7
NA
288.6
10.2
NA
NA
55,684.4
NA
NA
3,444.8
3,042.5
NA
39.0
NA
12.8
NA
24.9
131.7
NA
NA
179,209.9
NA
NA
123,458.8
961,507.1
NA
34.5
NA
8.3
NA
10.5
111.5

กลุ่มมิตรผล

2560**

2561***

NA
NR
NA
NR
NA
NR
NA
NR
NA
NR
NA
NR
NA
NR
NA
0.03
NA
NR
NA
NR
NA
NR
NA
NR
NA
NR
NA
NR
NA
NR
172.2
15,270.3
NA
NR
88.7
117.7
NA
47.6
476.5
15,714.2
7.1
54.8
NA
1,601.6
NA 86,965,743.1
84,019.4 114,467,646.5
NA 1,164,427.1
NA
37.9
5,016.4
6,148.8
3,589.3
20,269.7
NA
7.5
62.6
5.2
NA
NR
30.1
14.6
NA
10.3
28.3
30.1
42
1.13
NA
NR
NA
7,896.2
57,194.7 1,035,689.5
NA
31,724.9
NA
63.1
133,058.4
1,258.5
1,172,670.1
243,842.5
NA
NR
41.2
NR
NA
NR
12.3
25,636.2
NA
NR
4.1
NR
61.6
NR
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การก�ำจัดวัสดุที่ ไม่ใช้แล้ว
(Waste Management)

กลุ่มธุรกิจ

น�้ำหนัก (ตัน)
2558*

2559*

2560**

2561***

การนำ�กลับมาใช้ใหม่ (Reuse)
NA
การนำ�ไปรีไซเคิล (Recycle)
NA
การทำ�ปุ๋ยหมัก (Composting)
0
การนำ�กลับคืนมาใหม่ (Recovery)
NA
การเผา (Incineration)
NA
การฝังกลบ (Landfif ill)
0
อื่นๆ (Others)
0
ธุรกิจปุ๋ย
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว การนำ�กลับมาใช้ใหม่ (Reuse)
NA
ที่เป็นอันตราย การนำ�ไปรีไซเคิล (Recycle)
NA
(Hazardous
การทำ�ปุ๋ยหมัก (Composting)
NA
waste)
การนำ�กลับคืนมาใหม่ (Recovery)
NA
การเผา (Incineration)
NA
การฝังกลบ (Landfif ill)
NA
อื่นๆ (Others)
NA
วัสดุที่ไม่ใช้
การนำ�กลับมาใช้ใหม่ (Reuse)
NA
แล้วที่ไม่เป็น
การนำ�ไปรีไซเคิล (Recycle)
NA
อันตราย
การทำ�ปุ๋ยหมัก (Composting)
50.0
(Nonการนำ�กลับคืนมาใหม่ (Recovery)
NA
Hazardous
การเผา (Incineration)
NA
waste)
การฝังกลบ (Landfif ill)
0
อื่นๆ (Others)
0
ธุรกิจขนส่ง
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว การนำ�กลับมาใช้ใหม่ (Reuse)
NA
และคลังสินค้า ที่เป็นอันตราย การนำ�ไปรีไซเคิล (Recycle)
0.7
(Hazardous
การทำ�ปุ๋ยหมัก (Composting)
NA
waste)
NA
การนำ�กลับคืนมาใหม่ (Recovery)
การเผา (Incineration)
NA
การฝังกลบ (Landfif ill)
NA
อื่นๆ (Others)
NA
การนำ�กลับมาใช้ใหม่ (Reuse)
วัสดุที่ไม่ใช้
NA
แล้วที่ไม่เป็น
การนำ�ไปรีไซเคิล (Recycle)
NA
อันตราย
การทำ�ปุ๋ยหมัก (Composting)
NA
(Nonการนำ�กลับคืนมาใหม่ (Recovery)
NA
Hazardous
การเผา (Incineration)
NA
waste)
การฝังกลบ (Landfif ill)
NA
อื่นๆ (Others)
NA
NA
ธุรกิจอื่นๆ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว การนำ�กลับมาใช้ใหม่ (Reuse)
ที่เป็นอันตราย การนำ�ไปรีไซเคิล (Recycle)
NA
(Hazardous
การทำ�ปุ๋ยหมัก (Composting)
NA
waste)
NA
การนำ�กลับคืนมาใหม่ (Recovery)
การเผา (Incineration)
NA
การฝังกลบ (Landfif ill)
NA
อื่นๆ (Others)
NA
NA
วัสดุที่ไม่ใช้
การนำ�กลับมาใช้ใหม่ (Reuse)
แล้วที่ไม่เป็น
การนำ�ไปรีไซเคิล (Recycle)
NA
อันตราย
NA
การทำ�ปุ๋ยหมัก (Composting)
(NonNA
การนำ�กลับคืนมาใหม่ (Recovery)
Hazardous
การเผา (Incineration)
NA
waste)
การฝังกลบ (Landfif ill)
NA
อื่นๆ (Others)
NA
หมายเหตุ : - NA (Not Available) ไม่มกี ารจัดเก็บข้อมูลในประเด็นดังกล่าว
* ข้อมูลปี 2558 - 2559 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี
** ข้อมูลปี 2560 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560
*** ข้อมูลปี 2561 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561

NA
NA
0
NA
NA
28.3
0
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
60.0
NA
NA
0
0
NA
0.7
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
107.0
NA
NA
25.2
21,568.1
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
24.0
NA
NA
0
0
NA
0.7
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NR
135,225.9
NR
NR
NR
77.5
39.3
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
17.0
16.5
NR
NR
13.0
NR
34.3
NR
NR
NR
NR
NR
62.9
NR
NR
NR
13.5
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
8.6
NR

วัสดุที่ไม่ใช้
แล้วที่ไม่เป็น
อันตราย
(NonHazardous
waste)
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กลุ่มมิตรผล

คุณภาพอากาศจากปล่องโรงงานของกลุ่มมิตรผล (305-7)
กลุ่มธุรกิจ

คุณภาพจากปล่อง

ค่ามาตรฐาน

ค่าเฉลี่ยคุณภาพในอากาศ
2558*

2559*

2560**

2561***

NOx (ppm)
≤ <_ 200
NR
NR
NR
NR
SOx (ppm)
≤ <_ 60
NR
NR
NR
NR
CO (ppm)
<_ 690
NR
NR
NR
NR
31
≤<_ 120
NR
NR
NR
NR
TSP (mg / m )
TSP (mg / m3) 2
≤<_ 320
NR
NR
NR
NR
Cd
<_ 0.03
NR
NR
NR
NR
<_ 200
74.70
112.00
83.40
58.70
ธุรกิจน้ำ�ตาล
NOx (ppm)
<_ 60
1.35
5.90
12.00
2.61
SOx (ppm)
CO (ppm)
<_ 690
397.67
327.80
306.00
182.50
<_ 120
34.80
18.80
6.40
23.83
TSP (mg / m3)1
<_ 320
NA
NA
NA
NA
TSP (mg / m3) 2
Cd
<_ 0.03
NR
NR
NR
NR
<_ 200
66.56
62.37
66.84
113.89
ธุรกิจพลังงาน
NOx (ppm)
<_ 60
1.91
2.20
1.89
6.15
SOx (ppm)
CO (ppm)
<_ 690
206.64
172.57
127.16
353.66
≤<_ 120
23.09
28.09
19.77
41.76
TSP (mg / m3)1
<_ 320
61.5
17.4
1.1
11.80
TSP (mg/m3) 2
Cd
<_ 0.03
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005
<_ 200
10
11
15
38.58
ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้
NOx (ppm)
<_ 60
1
2
2
3.36
SOx (ppm)
CO (ppm)
<_ 690
233
264
132
110.11
≤<_ 120
84
130
160
79.74
TSP (mg / m3)1
<_ 320
NA
NA
NA
NA
TSP (mg / m3) 2
Cd
<_ 0.03
NR
NR
NR
NR
<_ 200
NR
NR
NR
NR
ธุรกิจปุ๋ย
NOx (ppm)
<_ 60
NR
NR
NR
NR
SOx (ppm)
CO (ppm)
<_ 690
NR
NR
NR
NR
<_ 120
NR
NR
NR
NR
TSP (mg / m3)1
<_ 320
NR
NR
NR
NR
TSP (mg / m3) 2
Cd
<_ 0.03
NR
NR
NR
NR
<_ 200
NR
NR
NR
NR
ธุรกิจขนส่งและคลังสินค้า
NOx (ppm)
<_ 60
NR
NR
NR
NR
SOx (ppm)
CO (ppm)
<_ 690
NR
NR
NR
NR
<_ 120
NR
NR
NR
NR
TSP (mg / m3)1
TSP (mg / m3) 2
<_ 320
NR
NR
NR
NR
Cd
<_ 0.03
NR
NR
NR
NR
<_ 200
NR
NR
NR
NR
ธุรกิจอื่นๆ
NOx (ppm)
<_ 60
NR
NR
NR
NR
SOx (ppm)
CO (ppm)
≤<_ 690
NR
NR
NR
NR
<_ 120
NR
NR
NR
NR
TSP (mg / m3)1
3 2
<_ 320
NR
NR
NR
NR
TSP (mg / m )
Cd
<_ 0.03
NR
NR
NR
NR
หมายเหตุ : - NA (Not Available) ไม่มกี ารจัดเก็บข้อมูลในประเด็นดังกล่าว
- NR (Not Relevant) ข้อมูลในประเด็นดังกล่าวไม่มคี วามเกี่ยวข้อง
* ข้อมูลปี 2558 - 2559 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี
** ข้อมูลปี 2560 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560
*** ข้อมูลปี 2561 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561
- ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ ง ก�ำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศทีร่ ะบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือ
		 จ�ำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2547
		 1 โรงไฟฟ้าใหม่ตามนิยามของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก�ำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต
		 ส่ง หรือจ�ำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2547
		 2 โรงไฟฟ้าเก่าตามนิยามของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก�ำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต
		 ส่ง หรือจ�ำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2547
ธุรกิจไร่

กลุ่มมิตรผล
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ค่าใช้จ่ายในการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม
กลุ่มธุรกิจ
ธุรกิจไร่

ประเภทค่าใช้จ่ายในการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม
หมวดค่าด�ำเนินการ
ของระบบบ�ำบัดอากาศ
และน�้ำ

หมวดส่งเสริม
และพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม

รวม
ธุรกิจน�้ำตาล

หมวดค่าด�ำเนินการ
ของระบบบ�ำบัดอากาศ
และน�้ำ

หมวดส่งเสริม
และพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจพลังงาน

รวม
หมวดค่าด�ำเนินการ
ของระบบบ�ำบัดอากาศ
และน�้ำ

หมวดส่งเสริม
และพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจวัสดุ
ทดแทนไม้

รวม
หมวดค่าด�ำเนินการ
ของระบบบ�ำบัดอากาศ
และน�้ำ
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กลุ่มมิตรผล

การกำ�จัดการกำ�จัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ค่าบ�ำบัดมลภาวะ (อากาศและน�้ำ)
ค่าบำ�รุงรักษาอุปกรณ์และ
วัสดุในการปฏิบัติงาน
ค่าวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม
ค่าบริการระบบบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม
ค่าใบรับรองระบบบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก
โครงการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม
ค่าบริการอื่นๆ
การกำ�จัดการกำ�จัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ค่าบ�ำบัดมลภาวะ (อากาศและน�้ำ)
ค่าบำ�รุงรักษาอุปกรณ์และ
วัสดุในการปฏิบัติงาน
ค่าวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม
ค่าบริการระบบบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม
ค่าใบรับรองระบบบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก
โครงการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม
ค่าบริการอื่นๆ
การกำ�จัดการกำ�จัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ค่าบ�ำบัดมลภาวะ (อากาศและน�้ำ)
ค่าบำ�รุงรักษาอุปกรณ์และ
วัสดุในการปฏิบัติงาน
ค่าวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม
ค่าบริการระบบบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม
ค่าใบรับรองระบบบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก
โครงการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม
ค่าบริการอื่นๆ
การกำ�จัดการกำ�จัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ค่าบำ�บัดมลภาวะ (อากาศและน้ำ�)
ค่าบำ�รุงรักษาอุปกรณ์และ
วัสดุในการปฏิบัติงาน
ค่าวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม (บาท)
2558*

2559*

2560**

2561***

NA
NA
NA

NA
NA
NA

NA
NA
NA

240
NR
NR

NA
NR
NA

NA
NR
NA

NA
NR
NA

NR
NR
NR

NA

NA

NA

NR

NA
NA
NA
4,880,000
3,050,000
36,390,000

NA
NA
NA
4,870,000
11,900,000
8,680,000

NA
NA
NA
3,950,000
15,300,000
8,320,000

NR
NR
240
7,545,547
48,310,280
8,693,549

0
80,000
4,760,000

8,190,000
160,000
1,410,000

6,570,000
460,000
840,000

9,064,168
194,305
1,462,450

1,300,000

770,000

700,000

1,265,168

51,040,000
0
101,500,000
11,390,000
2,210,000
3,800,000

8,300,000
2,610,000
46,890,000
7,880,000
2,210,000
3,800,000

177,760,000
390,000
214,290,000
8,970,000
2,870,000
4,180,000

25,860,204
794,568
103,190,244
6,852,528
36,946,876
17,079,978

4,400,000
530,000
1,280,000

4,310,000
250,000
1,150,000

5,040,000
180,000
2,130,000

5,385,918
270,043
3,829,206

90,000

210,000

210,000

1,016,378

1,730,000
2,470,000
27,900,000
105,810.00
NA
NA

2,860,000
1,980,000
24,650,000
86,622.50
NA
NA

2,620,000
1,720,000
27,920,000
176,937.50
NA
NA

49,617,681
7,137,441
128,136,053
6,354,043
19,750
NR

NA

NA

NA

918,035

กลุ่มธุรกิจ

ประเภทค่าใช้จ่ายในการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม
หมวดส่งเสริมและ
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจปุ๋ย

รวม
หมวดค่าดำ�เนินการ
ของระบบบำ�บัดอากาศ
และน้ำ�
หมวดส่งเสริมและ
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจขนส่งและ
คลังสินค้า

รวม
หมวดค่าดำ�เนินการ
ของระบบบำ�บัดอากาศ
และน้ำ�
หมวดส่งเสริมและ
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจอื่นๆ

รวม
หมวดค่าดำ�เนินการ
ของระบบบำ�บัดอากาศ
และน้ำ�
หมวดส่งเสริมและ
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม
ค่าบริการระบบบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม
ค่าใบรับรองระบบบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก
โครงการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม
ค่าบริการอื่นๆ
การกำ�จัดการกำ�จัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ค่าบ�ำบัดมลภาวะ (อากาศและน�้ำ)
ค่าบำ�รุงรักษาอุปกรณ์และ
วัสดุในการปฏิบัติงาน
ค่าวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม
ค่าบริการระบบบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม
ค่าใบรับรองระบบบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก
โครงการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม
ค่าบริการอื่นๆ
การกำ�จัดการกำ�จัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ค่าบ�ำบัดมลภาวะ (อากาศและน�้ำ)
ค่าบำ�รุงรักษาอุปกรณ์และ
วัสดุในการปฏิบัติงาน
ค่าวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม
ค่าบริการระบบบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม
ค่าใบรับรองระบบบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก
โครงการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม
ค่าบริการอื่นๆ
การกำ�จัดการกำ�จัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ค่าบ�ำบัดมลภาวะ (อากาศและน�้ำ)
ค่าบำ�รุงรักษาอุปกรณ์และ
วัสดุในการปฏิบัติงาน
ค่าวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม
ค่าบริการระบบบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม
ค่าใบรับรองระบบบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก
โครงการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม
ค่าบริการอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม (บาท)
2558*

2559*

2560**

2561***

NA
NA

NA
NA

NA
NA

134,397
NR

NA

NA

NA

65,000

NA
NA
105,810.00
NA
NA
818,206.20

NA
NA
86,622.50
NA
NA
1,769,889.15

NA
NA
176,937.50
NA
NA
2,789,153.49

238,840
NR
7,730,066
NR
NR
NR

NA
10,000
30,000

NA
370,000
40,000

NA
320,000
50,000

140,000
NR
NR

60,000

41,000.00

80,000

NR

NA
NA
NA
NA
NA
NA
918,206.2 2,220,889.15 3,239,153.49
18,000.00
18,000.00
18,000.00
NA
NA
65,000.00
NA
NA
NA

NR
NR
140,000
113,000
NR
NR

96,400.00
NA
NA

101,000.00
NA
NA

101,000.00
NA
NA

328,000
NR
NR

NA

NA

NA

NR

NA
263,541.00
377,941
NA
75,000.00
NA

NA
338,441.00
457,441
NA
75,000.00
NA

NA
312,226.00
496,226
NA
75,000.00
NA

NR
NR
441,000
NR
NR
NR

16,200.00
NA
NA

16,200.00
NA
NA

16,200.00
NA
NA

70,805
NR
NR

NA

NA

NA

NR

NA
100,000.00
191,200.00

NA
100,000.00
191,200.00

NA
100,000.00
191,200.00

NR
NR
70,805

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

กลุ่มมิตรผล
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ดัชนีข้อมูลตามกรอบการรายงาน

GRI
Content Index
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กลุ่มมิตรผล

GRI Content Index (102-55)
GRI Standard

Disclosures

Page
Number

Omissions

Direct
External
Answer Assurance

GRI 101: Foundation 2016
General Disclosures

GRI 102:
Organization Profile
General Disclosures
102-1 Name of the organization
2016
102-2 Activities, brands, products, and services
102-3 Location of headquarters

6
10-16
26

102-4 Location of operations

14-16

102-5 Ownership and legal form

26-27

102-6 Markets served
102-7 Scale of the organization

17
14-16

102-8 Information on employees and other workers

58

102-9 Supply chain
102-10 Significant changes to the organization and its
supply chain
102-11 Precautionary Principle or approach

20-21

102-12 External initiatives
102-13 Membership of associations

No significant
changes
51-53, 56-57
22-25
22-25, 38

Strategy
102-14 Statement from senior decision-maker

4-5

102-15 Key impacts, risks, and opportunities

4-5, 9

Ethics and Integrity
102-16 Values, principles, standards, and norms of
behavior
Governance

7-8

102-18 Governance structure

43

Stakeholder Engagement
102-40 List of stakeholder groups

29-31

102-41 Collective bargaining agreements

67

102-42 Identifying and selecting stakeholders

29

102-43 Approach to stakeholder engagement

29-31

102-44 Key topics and concerns raised

29-31

“For the Materiality Disclosures Service, GRI Services reviewed that the GRI content index is clearly presented and the references
for Disclosures 102-40 to 102-49 align with appropriate sections in the body of the report.”
กลุ่มมิตรผล
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GRI Standard

Disclosures

Page
Number

Omissions

Direct
External
Answer Assurance

Reporting Practice
102-45 Entities included in the consolidated financial
statements

33-34

102-46 Defining report content and topic Boundaries

33, 36

102-47 List of material topics

36

102-48 Restatements of information

33

102-49 Changes in reporting

33

102-50 Reporting period

33

102-51 Date of most recent report

33

102-52 Reporting cycle

33

102-53 Contact point for questions regarding the report
102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI
Standards
102-55 GRI content index

37
33

102-56 External assurance

156-163
-

Economic Performance
GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

16-18

103-2 The management approach and its components

16-18

103-3 Evaluation of the management approach

16-18

GRI 201:
201-1 Direct economic value generated and distributed
Economic
Performance 2016
Procurement Practices

16

GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

105-107

103-2 The management approach and its components

105-107

103-3 Evaluation of the management approach

105-107

GRI 204:
Procurement
Practices 2016

204-1 Proportion of spending on local suppliers

107
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กลุ่มมิตรผล

No External
Assurance

GRI Standard

Disclosures

Page
Number

Omissions

Direct
External
Answer Assurance

Anti-corruption
GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

42-49

103-2 The management approach and its components

42-49

103-3 Evaluation of the management approach

42-49

GRI 205: Anticorruption 2016

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

44

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken

48

GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

81

103-2 The management approach and its components

81

103-3 Evaluation of the management approach

81

GRI 301:
Materials 2016
Energy

301-1 Materials used by weight or volume

81

GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

84

103-2 The management approach and its components

84

103-3 Evaluation of the management approach

84

GRI 302:
Energy 2016
Water

302-1 Energy consumption within the organization

85

GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

82

103-2 The management approach and its components

82

103-3 Evaluation of the management approach

82

GRI 303:
Water and
Effluents 2018

303-1 Interactions with water as a shared resource

82

303-2 Management of water discharge-related impacts
303-3 Water withdrawal

87
83

303-4 Water discharge

87

303-5 Water consumption

83

Materials

กลุ่มมิตรผล
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GRI Standard

Disclosures

Page
Number

Emissions
GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

95-96

103-2 The management approach and its components

95-96

103-3 Evaluation of the management approach

95-96

GRI 305:
Emissions 2016

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions

99

305-5 Reduction of GHG emissions

96-98

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

90-91

Effluents and Waste
GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

87

103-2 The management approach and its components

87

103-3 Evaluation of the management approach

87

GRI 306: Effluents 306-1 Water discharge by quality and destination
and Waste 2016
306-2 Waste by type and disposal method

87
88-89

Environmental Compliance
GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

100-103

103-2 The management approach and its components

102-103

103-3 Evaluation of the management approach

103

GRI 307:
Environmental
Compliance 2016

307-1 Non-compliance with environmental laws and
regulations

103
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กลุ่มมิตรผล

Omissions

Direct
External
Answer Assurance

GRI Standard

Disclosures

Page
Number

Omissions

Direct
External
Answer Assurance

Supplier Environmental Assessment
GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
103-3 Evaluation of the management approach

108

GRI 308:
Supplier
Environmental
Assessment 2016

308-1 New suppliers that were screened using
environmental criteria

107

GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

57

103-2 The management approach and its components

57

103-3 Evaluation of the management approach

57

GRI 401:
Employment 2016

401-1: New employee hires and employee turnover

103-2 The management approach and its components

105
106-108

Employment

58, 138-139

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

67

401-3: Parental leave

140

Labor/Management Relations
GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

64-67

103-2 The management approach and its components

64-67

103-3 Evaluation of the management approach

64-67

GRI 402: Labor/
Management
Relations 2016

402-1 Minimum notice periods regarding operational
changes

67

กลุ่มมิตรผล
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GRI Standard

Disclosures

Page
Number

Occupational Health and Safety
GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

71-73

103-2 The management approach and its components

71-73

103-3 Evaluation of the management approach

71-73

GRI 403:
Occupational
Health and Safety
2018

403-1 Occupational health and safety management system

78

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

71

403-3 Occupational health services

72

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

72-73

403-5 Worker training on occupational health and safety

78-79

403-6 Promotion of worker health

72

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

76

403-9 Work-related injuries

74-77

Training and Education
GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

59-61

103-2 The management approach and its components

59-61

103-3 Evaluation of the management approach

59-61

GRI 404:
Training and
Education 2016

404-1 Average hours of training per year per employee

64

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

59-63

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

64
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กลุ่มมิตรผล

Omissions

Direct
External
Answer Assurance

GRI Standard

Disclosures

Page
Number

Omissions

Direct
External
Answer Assurance

Diversity and Equal Opportunity
GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

57-58

103-2 The management approach and its components

57-58

103-3 Evaluation of the management approach

57-58

GRI 405:
Diversity and
Equal Opportunity
2016

405-1 Diversity of governance bodies and employees

58

Supplier Social Assessment
GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
103-3 Evaluation of the management approach

108

GRI 414:
Supplier Social
Assessment 2016

414-1 New suppliers that were screened using social
criteria

107

103-2 The management approach and its components

105
106-108

กลุ่มมิตรผล
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