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ปี 2563 เป็นปีที่กลุ่มมิตรผลต้องเผชิญความท้าทาย
ที่ส�าคัญ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 จนเกิดการเปลีย่ นแปลง
การท� า งาน และการด� า รงชี วิ ต ในรู ป แบบใหม่
(New Normal) ซึ่งเร่งให้การเกิดการเปลี่ยนแปลง
ด้านดิจทิ ลั (Digital Transformation) อันน�ามาซึง่ การ
เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจ
สุขอนามัย และสุขภาพมากยิง่ ขึน้ อีกทั้งภาวะภัยแล้ง
ที่ท�าให้ปริมาณอ้อยลดน้อยลงอย่างมาก
กลุ่มมิตรผลต้องปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อสอดรับกับ
ความท้าทายดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ของการ
บริหารจัดการความเสีย่ งทีต่ อบสนองต่อสถานการณ์ที่
คาดไม่ถงึ อย่างฉับพลันทันท่วงที เพือ่ ให้ธรุ กิจยังสามารถ
ด�าเนินต่อไปได้ การน�านวัตกรรมและการวิจัยมา
พัฒนาต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์และธุรกิจใหม่ เช่น
มิตรผล Lite Sugar ผลิตภัณฑ์น�้าตาลทางเลือก
ส�าหรับผูบ้ ริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ การพัฒนาบรรจุภณั ฑ์

ทีย่ อ่ ยสลายได้เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เพือ่ ตอบสนอง
ผู ้ บ ริ โ ภคที่ ใ ห้ ค วามส� า คั ญ ในการดู แ ลสิ่ ง แวดล้ อ ม
และการปรับองค์กรโดยมีการน�าเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกต์ ใช้ในการบริหารจัดการหลายส่วน เช่น
“ร้านปลูกมิตร” แพลตฟอร์ม (Platform) การบริหาร
ซื้อขายสินค้าออนไลน์ โดยคัดสรรสินค้าและอุปกรณ์
เพื่อการเกษตร เช่น อะไหล่รถตัด ปุ๋ย มาไว้บน
แพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อช่วยอ�านวยความสะดวก
ให้กับชาวไร่และลูกค้า ซึ่งสามารถช�าระเงินผ่าน
ช่องทางการโอนเงิน บัตรเครดิต-บัตรเดบิต ช�าระ
เงินปลายทางพิเศษ และช�าระเงินผ่านวงเงินส่งเสริม
(เกี๊ ย ว) ส� า หรั บ ชาวไร่ มิ ต รผล ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น
มิตรผลได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน One Agri ขึ้นมา
เพื่อเป็นส่วนช่วยในการสื่อสารระหว่างมิตรผลและ
ชาวไร่คสู่ ญั ญา ซึง่ One Agri จะช่วยในการดูแลติดต่อ
ชาวไร่ได้ง่ายสะดวกผ่านระบบออนไลน์

ส� า หรั บ การปรั บ เปลี่ ย นขององค์ กรนั้ น สิ่ ง ส� า คั ญ ที่ ต ้ อ งพั ฒ นาไปพร้ อ มๆ กั น คื อ การเตรี ย มพนั ก งาน
ให้พร้อม ซึ่งบริษัทมีการพัฒนาพนักงานผ่านการเรียนรู้ด้วยสื่อการสอนออนไลน์ เพื่อยกระดับเพิ่มพูน
ทั ก ษะความรู ้ ข องพนั ก งานให้ เ ท่ า ทั น กั บ ยุ ค สมั ย ด้ ว ยการเรี ย นรู ้ ทั ก ษะใหม่ ๆ และเสริ ม ทั ก ษะเดิ ม ให้
ดีขึ้น (Newskill-Upskill) พร้อมกับบ่มเพาะวัฒนธรรมองค์กร “MITR beyond มิตรสู่สิ่งที่เหนือกว่า”
ควบคู่กับการดูแลสุขภาพของพนักงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ด้วยการก�าหนดมาตรการการท�างานจากที่บ้าน (Work from Home) การจัดท�าประกันภัย การจัดหาหน้ากาก
อนามัย และแอลกอฮอล์ ให้กับพนักงาน
ส่วนการดูแลชุมชนในพื้นที่บริเวณที่โรงงานตั้งอยู่ และได้รับผลกระทบวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
บริษัทได้จัดให้มีโครงการตู้ปันสุข และบริจาคถุงยังชีพ เพื่อมอบสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ�าเป็นช่วยเหลือ
ผู้ที่เดือดร้อน รวมทั้งยังมีส่วนช่วยชุมชน ด้วยการพลิกวิกฤติเป็นโอกาส ในการท�าตลาดออนไลน์ ผ่านไลน์
ออฟฟิเชียลแอคเคาท์ (Line Official Account) “ข้าว ผัก ปลา” เพื่อเป็นช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าเกษตร
ส�าหรับเครือข่ายสมาชิกโครงการท�าตามพ่อปลูกเพ(ร)าะสุข ในพื้นที่โรงงานน�้าตาลมิตรภูเขียว จ.ชัยภูมิ
เนื่องจากตลาดชุมชนถูกปิด

นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
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ในนามของกลุ่มมิตรผล ขอขอบคุณทุกท่านที่เชื่อมั่น และให้การสนับสนุนธุรกิจมาโดยตลอด บริษัทพร้อมปรับตัว
และเตรียมความพร้อมส�าหรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และยังคงยืนหยัด เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ในการด�าเนินธุรกิจควบคู่กับการบริหารอย่างโปร่งใส และการก�ากับกิจการที่ดีในการสร้างความก้าวหน้าเติบโต
และสร้างความยั่งยืนร่วมกัน

กลุ่มมิตรผล

นอกจากนี้ บริษทั ยังคงมุง่ มัน่ ช่วยเหลือสังคมในช่วงทีเ่ ผชิญกับวิกฤติโควิด-19 ด้วยการจัดตัง้ “กองทุนมิตรผล บ้ า นปู รวมใจช่ ว ยไทยสู ้ ภั ย COVID-19” ที่ ใ ห้ การสนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข
ที่ จ� า เป็ น ในการป้ อ งกั น และควบคุ ม การแพร่ ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยในปั จ จุ บั น
ยั ง คงเดิ น หน้ า ส่ ง มอบอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ ทางการแพทย์ รวมทั้ ง แอลกอฮอล์ ฆ ่ า เชื้ อ ให้ แ ก่ โ รงพยาบาล
หน่วยงานสาธารณสุข และองค์กรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงเท่านี้ บริษัทนี้ยังได้ส่งเสริมการศึกษาไทย
ให้กับเด็กและเยาวชนโดยร่วมกับภาครัฐ และภาคีต่างๆ บูรณาการการศึกษาไทยให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาส
เข้าถึงการศึกษาทีด่ ี พัฒนาทักษะความรูข้ องเด็กและเยาวชนไทยผ่านโครงการ Connext ED, โครงการโรงเรียน
ร่วมพัฒนา (Partnership School) และโครงการทวิภาคีที่ได้ท�ามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสานอนาคตการศึกษาไทย
ที่ยั่งยืน และที่ส�าคัญบริษัทให้ความส�าคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนทั้งการบริหารจัดน�้า และพลังงานเพื่อ
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการปรับปรุงกระบวนการท�างานในด้านต่างๆ เพื่อน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งการรณรงค์การตัดอ้อยสดไม่เผาไร่อ้อย และการรับซื้อใบอ้อย
เพื่อน�ามาเป็นเชื้อเพลิงเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีให้สู่สังคม

รู้จักมิตรผล (102-1)

วิสัยทัศน์ (102-16)
เราจะเป็ น บริ ษั ท ชั้ น นำ า ระดั บ โลกในอุ ต สาหกรรมน้ำ า ตาล
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ Bio-Based โดยการใช้ น วั ต กรรมทาง
เทคโนโลยี ร่ ว มกั บ การบริ ห ารจั ด การอย่ า งบู ร ณาการ
เพื่อสร้างคุณค่า สร้างอนาคตให้กับสังคม

กลุ่มมิตรผล

ปรัชญาองค์กร (102-16)

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

เชื่อในคุณค่าของคน

ตั้งอยู่ในความเป็นธรรม

รับผิดชอบต่อสังคม
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ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วัฒนธรรมองค์กร (102-16)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ทิศทางเชิงกลยุทธ์ (102-15)

สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

เป็นองค์กร
แห่งความยั่งยืน

พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี มู ล ค่ า เพิ่ ม
โดยสร้างการเติบโตในอุตสาหกรรม
นำ้ า ตาล ผลิ ต ภั ณ ฑ์ Bio-based
และ Food Ingredient

สร้ า งขี ด ความสามารถในการ
แข่ ง ขั น อย่ า งยั่ ง ยื น โดยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ ควบคุมต้นทุนอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ร่ ว มมื อ กั บ พั น ธมิ ต ร
ระดั บ โลก และร่ ว มมื อ กั บ ลู ก ค้ า
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน

สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ ผู ้ มี ส ่ ว น
ได้เสีย ในการพัฒนาชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งยั่ ง ยื น
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เป็นองค์กรชั้นน�า
ระดับโลก

ก้าวหน้าด้วย
การเกษตรและ
การจัดการไร่สมัยใหม่

เป็นผู้น�าด้านการผลิต

มุ ่ ง มั่ น พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การทำ า
ไร่ แ บบเกษตรสมั ย ใหม่ มี ร ะบบ
การจั ด การไร่ ที่ ทั น สมั ย ได้ แ ก่
การบริหารจัดการนำ้า การพัฒนา
พันธุ์อ้อย การเกษตรแม่นยำา และ
ระบบการขนส่ ง อ้ อ ยเข้ า โรงงาน
เพื่ อ ให้ ช าวไร่ มี ผ ลผลิ ต ต่ อ ไร่
และผลตอบแทนเพิ่มขึ้น

ใช้ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมระดั บ
แนวหน้ า ในการผลิ ต สิ น ค้ า ที่ มี
คุ ณ ภาพ พั ฒ นากระบวนการ
ผลิ ต และการขนส่ ง สิ น ค้ า เป็ น
ระบบอั ต โนมั ติ ตลอดทั้ ง Value
Chain รวมทั้งยกระดับมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

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

กลุ่มมิตรผลขับเคลื่อนธุรกิจโดยการน�านวัตกรรมและดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มผลิตภาพ และสร้างคุณค่าสูงสุด
ให้กับอ้อย ด้วยแนวคิด “เปลี่ยนสิ่งไร้ค่า...เป็นสิ่งที่มีคุณค่า” (From Waste to Value) เราเล็งเห็นถึงคุณค่า
ในการพัฒนาสิ่งที่เหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จนก่อให้เกิดธุรกิจต่างๆ ต่อยอดจากน�้าตาลไปสู่ไฟฟ้าชีวมวล
เอทานอล วัสดุทดแทนไม้ ปุ๋ย และธุรกิจชีวภาพ รวมทั้งผสานการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน และ
บูรณาการการจัดการธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่า ปัจจุบันกลุ่มมิตรผลขยาย
กิจการอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ โดยผลิตน�้าตาลได้เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย
และอันดับ 3 ของโลก ผลความส�าเร็จดังกล่าวสะท้อนถึงการเติบโตและก้าวไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยกัน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
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มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้ Digital
Technology และมี วั ฒ นธรรม
องค์ก รที่สร้างสรรค์ มี น วั ต กรรม
การแลกเปลี่ยนความรู้การทำางาน
เป็นทีม ความสามารถในการปรับ
ตั ว เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของคน
ทั้งองค์กร

กลุ่มมิตรผล

สร้างการเติบโต
ในด้านเศรษฐกิจ

กลุ่มมิตรผล

รางวัลด้านความยั่งยืน

(102-12)

รางวัล Sustainability Awards Silver Class 2021
และเป็นสมาชิกในรายงานความยั่งยืน
S&P Global Sustainability Yearbook Member 2021
• กลุ่มมิตรผล

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2563
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รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
ระดับดีเด่น ประจ�าปี 2563
ประเภทภาคธุรกิจขนาดใหญ่

โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
• กลุ่มมิตรผล

รางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ
ระดับดีเยี่ยม ประจ�าปี 2563
โดยสำานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
• บริษัท นำ้าตาลมิตรผล จำากัด

รางวัลโรงงานน�้าตาลดีเด่น ประจ�าปี 2563
โดยสำานักงานคณะกรรมการอ้อยและนำ้าตาลทราย
กระทรวงอุตสาหกรรม

ระดับดีเด่น

กลุ่มมิตรผล

• บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำากัด
• บริษัท นำ้าตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำากัด

ระดับดี
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ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
• บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำากัด
(สาขามิตรภูเวียง)

โล่เกียรติยศ ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ
ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
ตามมาตรฐานของประเทศไทย
โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน)
• บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูหลวง) จำากัด
• บริษัท เบตง กรีน เพาเวอร์ จำากัด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2563

• บริษัท นำ้าตาลมิตรผล จำากัด
• บริษัท นำ้าตาลสิงห์บุรี จำากัด
• บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำากัด
(สาขามิตรภูเวียง)
• บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำากัด
(สาขามิตรภูหลวง)

ห่วงโซ่มูลค่า

(102-9)

ไร่อ้อย

อ้อย

โรงงานนำ้าตาล

ใบอ้อย

นำ้าที่ผ่านการบำาบัด

ก๊าซชีวภาพ

กลุ่มมิตรผล

ระบบบำาบัดนำ้าทิ้ง

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2563
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ไร่มันสำาปะหลัง
นำ้าทิ้ง

มันสำาปะหลัง

โรงงาน
แป้งมันสำาปะหลัง

วัสดุทดแทนไม้
สวนยางพารา

ต้นยางพารา
ที่หมดนำ้ายางแล้ว

โรงงานผลิต
วัสดุทดแทนไม้

แป้งมันสำาปะหลัง

กากมัน

ผลิตภัณฑ์ต่อยอด
• สารให้ความหวาน
ทดแทนนำ้าตาล
• กรดแลกติก
• พรี ไบโอติกส์

ผลผลิตทางตรง
ผลผลิตจากผลพลอยได้
ผลผลิตหมุนเวียน
ผลผลิตต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ต่อยอด
• สารให้ความหวานทดแทนนำ้าตาล
• กรดแลกติก
• พรี ไบโอติกส์
• เครื่องสำาอาง / ผลิตภัณฑ์บำารุงผิว

นำ้าตาล

คาร์บอนเครดิต
ชานอ้อย

ไฟฟ้าชีวมวล
ไฟฟ้าในประเทศ

สังคมคาร์บอนตำ่า

ขี้เถ้า
กลุ่มมิตรผล

บรรจุภัณฑ์ (Bio-packaging)

11
กากนำ้าตาล

เอทานอล

เชื้อเพลิงชีวภาพ

ยีสต์ และผลิตภัณฑ์ยีสต์
(Yeast and Yeast
Specialty)

อาหารสัตว์

วีแนส
กากหม้อกรอง
ปุ๋ยอินทรีย์

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2563

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มมิตรผลให้ควำมส�ำคัญต่อกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียด้วยกำรสื่อสำรเป็นประจ�ำอย่ำงต่อเนื่อง
ผ่ ำ นกระบวนกำรสื่ อ สำรและช่ อ งทำงต่ ำ งๆ อย่ ำ งเหมำะสม เพื่ อ สร้ ำ งควำมเข้ ำ ใจถึ ง ประเด็ น ต่ ำ งๆ
ที่ผู้มีส่วนได้เสียกังวลหรือสนใจ พร้อมรับข้อคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วนมำบูรณำกำรเข้ำกับ
กระบวนกำรตัดสินใจ และวำงแผนกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยให้องค์กร
เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน

7 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (102-40)

เกษตรกร

กลุ่มมิตรผล

ผู้ถือหุ้น

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2563
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ภาครัฐและองค์กร
ภาคประชาสังคม

ชุมชน

พนักงาน

คู่ค้า

ลูกค้าและ
ผู้บริโภค

กลุ่มมิตรผลได้ท�ำกำรวิเครำะห์ทบทวนผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นในกระบวนกำรตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ
เพือ่ ระบุกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย หลังจำกนัน้ ฝ่ำยบริหำรจะพิจำรณำคัดเลือกผูม้ สี ว่ นได้เสียทีส่ ำ� คัญกับกลุม่ มิตรผล
โดยในปัจจุบันได้ก�ำหนดผู้มีส่วนได้เสียเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น เกษตรกร ชุมชน คู่ค้ำ ลูกค้ำและ
ผู้บริโภค พนักงำน และภำครัฐและองค์กรภำคประชำสังคม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณส�าราญ สาราบรรณ์
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

“กลุ่มมิตรผลมีการท�างานร่วมกับชุมชน และให้ความร่วมมือกับทุก
ภาคส่วน โดยมีนวัตกรรมที่ใช้หลักการโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจ
หมุ น เวี ย น และเศรษฐกิ จ สี เ ขี ย ว (Bio-Circular-Green Economy;
BCG Economy) เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ผลิตภัณฑ์ มีการดูแลเกษตรกร
ในทุกมิติ แบ่งปันความรูร้ ะบบการปลูกอ้อยให้กบั เกษตรกรเพือ่ เพิม่ ผลผลิต
สร้างระบบเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องรถตัดอ้อย มีการรับ
ซือ้ ใบอ้อยเพือ่ ลดการเผาอ้อย มิตรผลไม่ได้มองแค่ประโยชน์ของบริษทั
แต่คา� นึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสีย กล่าวคือ ถ้าชาวไร่อยูไ่ ด้ บริษทั ก็จะอยูไ่ ด้”

คุณวราภรณ์ โอสถาพันธุ์
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

คุณธันยพร กริชติทายาวุธ
ผู้อ�านวยการ
สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย
(Global Compact Network Thailand - GCNT)

มิ ต รผลมี ก ารปรั บ ตั ว ให้ เ กิ ด มู ล ค่ า เพิ่ ม โดยน� า ของเหลื อ ทิ้ ง จาก
กระบวนการผลิตมาเพิ่มมูลค่า (From Waste to Value) และด�าเนิน
โครงการมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม ช่วยเกษตรกรบริหารจัดการน�้า ส่งเสริม
การลดการเผาอ้อย และปูพื้นฐานให้เกษตรกรมุ่งสู่เกษตรกรรมความ
แม่นย�าสูง ซึ่งทาง GCNT มุ่งหวังให้มิตรผลน�าหลักเศรฐกิจหมุนเวียนมา
ประยุกต์ใช้ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการบริหาร
จัดการน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้อนาคตมีน�้าใช้อย่างเพียงพอ
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สิง่ ทีอ่ ยากให้ทางมิตรผลได้ให้การสนับสนุน และต่อยอด คือ การส่งเสริม
การรับซื้อใบอ้อยจากชาวไร่ให้ครอบคลุม ครบวงจร และขยายวงกว้าง
มากขึ้น เนื่องจากโรงไฟฟ้าชีวมวลของมิตรผลที่มีอยู่ยังรับซื้อใบอ้อย
อาจจะไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่ ซึ่งอาจจะเกิดจากข้อจ�ากัดเรื่องการขนส่ง
จึงอยากให้มิตรผลได้ขยายผล เพื่อให้ชาวไร่ได้ประโยชน์ และส่งผล
ถึงการลดเผาใบอ้อย ท�าให้ลดมลภาวะเรื่องฝุ่นได้มากขึ้น”

กลุ่มมิตรผล

“กลุ ่ ม มิ ต รผลมี การบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี โดยเฉพาะเรื่ อ ง
ของการบริหารจัดการน�้า การบริหารความเสี่ยงของน�้าในภาวะแล้ง
การจัดการฝุน่ หรือแม้กระทัง่ การจัดการวัสดุทเี่ หลือใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
น� า ไปต่ อ ยอดธุ ร กิ จ ต่ า งๆ ซึ่ ง เป็ น แนวทางการลดการปลดปล่ อ ย
ก๊าซเรือนกระจกด้วย ภายใต้แนวความคิด From Waste to Value

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
กลุ่มมิตรผลได้จัดท�ำรำยงำนควำมยั่งยืนเพื่อเปิดเผยผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมยั่งยืนใน 3 มิติ ได้แก่
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับรู้เป็นประจ�ำทุกปี โดยได้เริ่มเปิดเผยผลกำร
ด�ำเนินงำนด้ำนควำมยั่งยืนมำตั้งแต่ปี 2556 ด้วยกำรใช้กรอบกำรรำยงำนของ Global Reporting Initiative
Standards (GRI Standard) แบบ Core ในกำรเปิดเผยผลกำรด�ำเนินงำน (102-54)

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

กลุ่มมิตรผล

รำยงำนฉบับนี้ได้น�ำเสนอผลกำรด�ำเนินงำนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 ถึง 31 ตุลำคม 2563 ครอบคลุม
กำรด� ำ เนิ น งำนของกลุ ่ ม มิ ต รผลและบริ ษั ท ย่ อ ยภำยในประเทศไทยเท่ ำ นั้ น ซึ่ ง แบ่ ง กำรน� ำ เสนอข้ อ มู ล
ออกเป็น 7 กลุ่มธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจไร่บริษัท 2 บริษัท, ธุรกิจน�้ำตำล 10 บริษัท, ธุรกิจพลังงำน
32 บริษัท, ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ 6 บริษัท, ธุรกิจปุ๋ย 4 บริษัท, ธุรกิจขนส่งและคลังสินค้ำ 3 บริษัท และ
ธุรกิจอื่นๆ 8 บริษัท โดยขอบเขตกำรรำยงำนฉบับนี้ครอบคลุมผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม ทั้ง 100% ของรำยได้ทั้งหมดของกลุ่มมิตรผลในประเทศไทย

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2563
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ธุรกิจอื่นๆ
8 บริษัท
ธุรกิจขนส่ง
และคลังสินค้า
3 บริษัท

ธุรกิจไร่
2 บริษัท

7

กลุ่มธุรกิจ

ธุรกิจปุ๋ย
4 บริษัท

ธุรกิจน�้าตาล
10 บริษัท

ธุรกิจพลังงาน
32 บริษัท
ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้
6 บริษัท
ดูรายชื่อบริษัทที่อยู่ในขอบเขตของรายงานเพิ่มเติมได้ที่

MATERIALITY
1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการนำ้า
2. การบริหารจัดการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
3. สิทธิมนุษยชน
4. การบริหารจัดการห่วงโซ่มูลค่า
อย่างยั่งยืน
5. การลงทุนทางสังคม
6. การกำากับดูแลกิจการที่ดี และการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร
7. การพัฒนาและการดูแลพนักงาน
8. ดิจิทัลและเทคโนโลยี
9. การบริหารจัดการนวัตกรรม
10. บรรจุภัณฑ์
11. สุขภาพและโภชนาการ
12. การมีส่วนร่วมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
13. การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

หลักการเลือกประเด็นสาระส�าคัญ และขอบเขต

กลุ่มมิตรผลได้คัดเลือกประเด็นความยั่งยืนที่มีความสอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจ โดยเริ่มจากการศึกษา
ประเด็นความยั่งยืนในปัจจุบันที่องค์กรต่างๆ ในระดับสากลให้ความส�าคัญไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม จากนั้นได้คัดกรองเฉพาะประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของกลุ่มมิตรผล
ซึ่งมีการพิจารณาจาก
กลุ่มมิตรผล

แผนกลยุ ท ธ์ ข อง
กลุ่มมิตรผล

ความคาดหวั ง ของ
ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ของ
กลุ่มมิตรผล

ความสอดคล้องของ
ประเด็นดังกล่าวที่เป็น
ประเด็ น สาระสำ า คั ญ
ข อ ง ก ลุ ่ ม มิ ต ร ผ ล
ในปี 2562

ประเด็นความยั่งยืนที่
ต้ อ งเปิ ด เผยสำ า หรั บ
การประเมินความ ยัง่ ยืน
ขององค์กรระดับสากล

โดยกระบวนการคัดเลือกประเด็นสาระส�าคัญและขอบเขตผลกระทบ มี 4 ขั้นตอนด้วยกัน โดยมีรายละเอียด
การด�าเนินงาน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1
การระบุ

ขั้นตอนที่ 2
การจัดลำาดับ
ความสำาคัญ

ขั้นตอนที่ 3
การกำาหนดขอบเขต
การรายงานประเด็น
ที่เป็นสาระสำาคัญ

ขั้นตอนที่ 4
การทวนสอบ
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ความสอดคล้องของ
ประเด็นดังกล่าวกับ
ประเด็ น ที่ เ ป็ น สาระ
สำ า คั ญ ข อ ง ก ลุ ่ ม
อุตสาหกรรมอาหาร
และเครื่องดื่ม ไฟฟ้า
และวั ส ดุ ท ดแทนไม้
ทั่วโลก

ผลการประเมินประเด็นที่มีนัยส�าคัญ (102-47)
สูง

กลุ่มมิตรผล

ระดับความสำาคัญที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย

3
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ตำ่า
ประเด็นที่มีนัยสำาคัญตำ่า

ระดับความสำาคัญที่มีต่อกลุ่มมิตรผล
ประเด็นที่มีนัยสำาคัญปานกลาง

สูง
ประเด็นที่มีนัยสำาคัญสูง

1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการนำ้า
2. การบริหารจัดการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
3. สิทธิมนุษยชน
4. การบริหารจัดการห่วงโซ่มูลค่า
อย่างยั่งยืน
5. การลงทุนทางสังคม
6. การกำากับดูแลกิจการที่ดี และการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร
7. การพัฒนาและการดูแลพนักงาน
8. ดิจิทัลและเทคโนโลยี
9. การบริหารจัดการนวัตกรรม
10. บรรจุภัณฑ์
11. สุขภาพและโภชนาการ
12. การมีส่วนร่วมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
13. การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

การสนับสนุนการด�าเนินงาน
และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรต่างๆ (102-13)

กลุ่มมิตรผลยังได้สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations Sustainable
Development Goals: UN SDGs) จ�านวน 11 เป้าหมาย จาก 17 เป้าหมาย ผ่านกรอบการด�าเนินงาน
ด้านความยั่งยืนขององค์กรซึ่งครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ที่ยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

กลุ่มมิตรผล
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ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผลดำาเนินงาน

มิติเศรษฐกิจ

องค์กรโปร่งใส ผสานความร่วมมือ

รายได้กลุ่มมิตรผล

สนับสนุนวิจัยและพัฒนา

ล้านบาท

ของยอดขาย

60,615
การจัดซื้อ
จัดหาในท้องถิ่น
จัดหาทั้งหมด

94%
ของคู่ค้าทั้งหมด

ได้รับการประเมินความเสี่ยง
ด้านความยั่งยืน

100%

ผู้บริหารและพนักงาน
อบรมจรรยาบรรณมิตรผล

31%

บริษัท นำ้าตาลมิตรผล จำากัด
ได้รับการรับรองให้เป็น
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action
Against Corruption: CAC)

76%*

(*จากผลสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า
ในธุรกิจนำ้าตาล)

19
รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2563

ผู้บริหารและพนักงาน
ลงนามรับทราบ
จรรยาบรรณมิตรผล

คะแนนความพึงพอใจ
ของลูกค้า

กลุ่มมิตรผล

97%
ของการจัดซื้อ

1.11%

จัดท�าแพลตฟอร์มออนไลน์
One Agri และร้านปลูกมิตร
เพื่ออำานวยความสะดวก
ในการทำาธุรกรรมการเงิน
และการซื้อสินค้าให้กับชาวไร่

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
และการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ความท้าทาย

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก
ก่อให้เกิดการด�าเนินชีวิตแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ที่ท�าให้ทุกคนลดการเดินทาง และต้องท�างานจากบ้าน
มากขึ้นท�าให้เร่งการใช้ระบบออนไลน์มากขึ้น นับเป็นความท้าทายของบริษัทที่จะรักษามาตรฐานการด�าเนิน
ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรม พร้อมก�าหนดนโยบายและมาตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ที่มีความยืดหยุ่น เพื่อปรับตัวให้ทันท่วงทีสอดคล้องกับทุกสถานการณ์ เพื่อน�าพาธุรกิจให้ด�ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

กลุ่มมิตรผล

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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ความมุ่งมั่นและแนวทางบริหารจัดการ
กลุ่มมิตรผลได้มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่สนับสนุนการด�าเนินงานด้านบรรษัทภิบาล โดยมีการก�าหนดหน้าที่
รับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ต้องรับทราบร่วมยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ท�าให้สามารถ
มั่นใจได้ว่ามีการด�าเนินธุรกิจโดยยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียในอันที่จะสร้างความเติบโตทางธุรกิจ
อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ดูนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีได้ที่

ผลการด�าเนินงาน

จรรยาบรรณมิตรผล (102-16)
กลุ่มมิตรผลได้จัดอบรมหลักสูตร “วัฒนธรรมและจรรยาบรรณมิตรผล” และ “การควบคุมป้องกันการทุจริต”
อย่างต่อเนื่องเพื่อสื่อสารและสร้างการรับรู้ในเรื่องจรรยาบรรณ นโยบาย และแนวปฏิบัติต่างๆ รวมถึง
ช่องทางการร้องเรียน ซึ่งในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลักสูตร
ดังกล่าวยังคงด�าเนินการต่อเนื่องผ่านระบบออนไลน์ และปรับเปลี่ยนรูปแบบการน�าเสนอให้มีความทันสมัย
และเหมาะสมกับกลุ่มผู้ร่วมอบรม
เป้าหมาย
พนักงานเข้าร่วมอบรม

100%

31
%
ของพนักงานทั้งหมด*

กลุ่มมิตรผล

มีผู้บริหารและพนักงาน
เข้าร่วมอบรม

หมายเหตุ: *มีการอบรมจรรยาบรรณตั้งแต่ปี 2560
ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจของกลุ่มมิตรผล
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กลุ่มมิตรผลเข้าร่วมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจ�าปี 2563 ภายใต้แนวคิด
“จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว” เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ผ่าน Virtual
Collaboration ครั้งแรกของประเทศไทย
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การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
กลุ่มมิตรผลมีเจตนารมย์ที่ชัดเจนในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยได้ก�าหนดเป็นนโยบาย
รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรทุ ก คนยึ ด ถื อ เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง าน โดยบริ ษั ท น�้ า ตาล
มิ ต รผล จ� า กั ด ยั ง ได้ รั บ การรั บ รองให้ เ ป็ น แนวร่ ว มปฏิ บั ติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
(Collective Action Against Corruption: CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต และในปีนี้แม้จะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แต่กลุ่มมิตรผลยังคงเข้าร่วมในกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
(ประเทศไทย) โดยในปีนี้ ได้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์เป็นปีแรก เพื่อตอกย�้าในจุดยืนของการร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศไทย

การบริหารความเสี่ยงองค์กร (102-11)(102-15)(102-30)(102-31)

ความมุ่งมั่นและแนวทางบริหารจัดการ
การบริ ห ารความเสี่ ย งเป็ น พื้ น ฐานที่ ส� า คั ญ ในการด� า เนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ มุ ่ ง สร้ า งผลตอบแทนที่ มี การเติ บ โต
อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ยังตอบสนองความต้องการและความคาดหวังแก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดย
คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเสี่ยง และมอบหมายให้ท�าหน้าที่ในการก�าหนด
นโยบาย แนวทางในการบริหารความเสี่ยงองค์กร และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
รวมถึงมีการทบทวนความเป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้สอดคล้องต่อสภาพแวดล้อมในการด�าเนิน
ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจะมีการติดตามผลด�าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รวมถึงประเมิน
ความเสี่ยงในมุมมองต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้มีความสอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง รวมถึงกลยุทธ์และ
เป้าหมายขององค์กรอีกด้วย
กลุม่ มิตรผลใช้กรอบการบริหารความเสีย่ งตามหลักการสากลของ COSO Enterprise Risk Management Integrated Framework มาใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งทั่ ว ทั้ ง องค์ กร
โดยเน้นการบริหารให้ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงหลัก 4 ด้าน อันได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติการ
ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยในทุกปีจะมีการประเมินความเสี่ยง
และจัดท�า Risk Profile เพื่อบริหารจัดการให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กลุ่มมิตรผล

ผลการด�าเนินงาน
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ในปี 2563 กลุ่มมิตรผลมีปัจจัยความเสี่ยงที่ส�าคัญ ดังนี้
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
• ความผันผวนของวัตถุดิบ
• การเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ความเสี่ยงจากการด�าเนินงาน
• ความปลอดภัยของสินค้า
• สิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงทางการเงิน

• ความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์
• ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
• การเกิดหนี้เสียจากการให้เงินสนับสนุนชาวไร่อ้อย

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย
กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks)
• การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
• สถานการณ์ขาดแคลนนำ้าสำาหรับการอุปโภคบริโภค

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
มิตรผลได้น�าระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : BCMS)
ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 22301:2012 เข้ามาเป็นกรอบด�าเนินการทั้งในพื้นที่ส�านักงานใหญ่และโรงงาน
หลัก 7 แห่ง นอกจากนี้ยังมีการน�ากระบวนการสื่อสารในภาวะวิกฤติ (Crisis Communication) เข้ามา
ประยุกต์ ใช้ร่วมกันเพื่อให้การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ มีความถูกต้องและ
เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมั่นใจได้ว่ากลุ่มมิตรผลจะด�าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
การฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่อาจคุกคามองค์กรได้ทุกเมื่อมาจากการฝึกซ้อม
แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นประจ�าทุกปี โดยในปี 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ถือเป็นความท้าทายที่ส�าคัญในการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ กรณีที่พบ
ผู้ติดเชื้อในกระบวนการที่ส�าคัญ เช่น การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การจัดเก็บและส่งมอบ เป็นต้น โดยใน
ทุกพื้นที่โรงงานได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น 4 ทีม ได้แก่ ทีมสื่อสาร ทีมท�าความสะอาด ทีม
จัดการผลิตภัณฑ์ และทีมตรวจสอบเส้นทางการเดินทาง เพื่อแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบให้มีความชัดเจน
และมีการจัดเตรียมทรัพยากรที่มีความจ�าเป็นไว้อย่างเพียงพอ รวมถึงได้จัดให้มีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง
ในทุกโรงงานเพื่อให้พร้อมต่อสถานการณ์จริงอยู่เสมอ
กลุ่มมิตรผล
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กิจกรรมการฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจในพื้นที่โรงงาน

การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน

กลุ่มมิตรผล

ความท้าทาย
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จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ท�าให้รูปแบบของการด�าเนินธุรกิจเปลี่ยนไป
และเกิดมาตรการในการจ�ากัดการเดินทางส่งผลต่อการขนส่งวัตถุดิบและสินค้า ท�าให้กลุ่มมิตรผลต้องเพิ่ม
มาตรการและแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่อุปทาน ด้วยการน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ในการติดต่อสื่อสารกับคู่ค้าและชาวไร่มากขึ้น เพื่อให้สามารถจัดหาวัตถุดิบ ผลิต และส่งมอบถึงมือลูกค้าได้
อย่างมีคุณภาพ ตรงเวลา รวมทั้งยกระดับศักยภาพขององค์กร และคู่ค้าเพื่อมุ่งสู่การด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ความมุ่งมั่นและแนวทางบริหารจัดการ

กลุ่มมิตรผลมีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน และจรรยาบรรณคู่ค้ามิตรผล พร้อมทั้งมีการสื่อสาร และ
ตรวจสอบให้คู่ค้าปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการน�ามาตรฐานสากลมาเป็นกรอบแนวทางการด�าเนินงาน
เช่น มาตรฐานแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน ISO 20400:2017 มาตรฐานการผลิตอ้อยและน�้าตาล
เพื่อความยั่งยืน (BONSUCRO) และมาตรฐานการรับรองการจัดการสวนป่า (Forest Stewardship Council)
ส�าหรับบริหารเกษตรกรชาวสวนยางพารา
บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงของคู่ค้าตามกลุ่มประเภทสินค้าและบริการ (Supply Position Model)
โดยมีการตรวจสอบคุณสมบัติคู่ค้าทุกรายที่จะขอขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้าใหม่ของบริษัท มีการตรวจประเมิน
ผลการด�าเนินงานคู่ค้า โดยมีการตรวจประเมินในสถานประกอบการคู่ค้า หรือผ่านแบบสอบถามประเมิน
คู่ค้าเป็นประจ�าทุกปี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผลการด�าเนินงาน

การจัดซื้อจัดหาในท้องถิ่น (204-1)
กลุ ่ ม มิ ต รผลให้ ค วามส� า คั ญ ในการสนั บ สนุ น คู ่ ค ้ า ท้ อ งถิ่ น โดยมี ก าร
จัดซื้อวัตถุดิบ เช่น อ้อย และสินค้าและบริการอื่นๆ เช่น บรรจุภัณฑ์
งานซ่อม เป็นต้น เพื่อใช้ในกลุ่มมิตรผล

จัดซื้อในท้องถิ่น
ปี 2563

ร้ของค่
อยละ
97
าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อจัดหาทั้งหมด

การประเมินผลการด�าเนินงานของคู่ค้า (308-1)(308-2)(408-1)(409-1)(414-1)
บริษัทมีการตรวจประเมินผลการด�าเนินงานคู่ค้าครอบคลุมประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยตรวจประเมินในสถานประกอบการคู่ค้า หรือผ่านแบบสอบถามประเมินคู่ค้า
เป็นประจ�าทุกปี พร้อมทั้งแจ้งผลการประเมินกับคู่ค้า และให้คู่ค้าที่มีผลประเมินความเสี่ยงสูง ช่วยกันปรับปรุง
การด�าเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงนั้น
จากผลการประเมินผลการด�าเนินงานของคู่ค้าปี 2563
มีคู่ค้าหลักที่มีความส�าคัญ
(Critical tier 1 Supplier)

1.77% ของคู่ค้าหลัก
43.56%
ของคู่ค้าหลัก
ที่มีความส�าคัญ
มีความเสี่ยงด้าน
ความยั่งยืนสูง*

มีคู่ค้าหลัก
(Tier 1 supplier)

99.64%
จากคู่ค้าทั้งหมด

การยกระดับศักยภาพในการส่งมอบวัตถุดิบของคู่ค้า
กลุ่มมิตรผลยังให้ความส�าคัญในการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรชาวไร่อ้อย และคู่ค้าส่งมอบวัตถุดิบไม้ เพื่อให้
คู่ค้าได้มีมาตรฐานตามแนวทางการบริหารจัดการวัตถุดิบที่ยั่งยืน สามารถส่งมอบวัตถุดิบได้อย่างมีคุณภาพ
และต่อเนื่องให้กับบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงการมิตรผล โมเดิร์นฟาร์ม
แนวทางการจัดการไร่อ้อยที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนตามหลักเกษตรสมัยใหม่ โดยน�าเอาเทคโนโลยีเครื่องจักร
การเกษตรที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนการท�าไร่อ้อย ประกอบไปด้วยหลักการส�าคัญ 4 วิธี ได้แก่

การปลูกพืชตระกูลถั่ว

การควบคุมแนวล้อวิง่ ของ
แทรกเตอร์และเครื่องจักร

การลดการไถพรวน

การตัดอ้อยสดไว้ ใบคลุมดิน
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ทั้งนี้ไม่พบความเสี่ยงด้านแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และไม่มีการยุติการด�าเนินงานกับคู่ค้าในรายที่ได้รับ
การประเมินความเสี่ยงนั้น

กลุ่มมิตรผล

*ประเด็นที่มีความเสี่ยง คือ อ้อยไฟ ไหม้ ซึ่งบริษัทมีการก�าหนด
แนวทางแก้ ไขเพื่อลดจ�านวนอ้อยไฟ ไหม้ ในคู่ค้าทุกราย

โครงการบริหารจัดการนำ้าสำาหรับเกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริม
กลุ ่ ม มิ ต รผลส่ ง เสริ ม การใช้ น�้ า ให้ กั บ เกษตรกรผู ้ ป ลู ก อ้ อ ยเพื่ อ แก้
ปัญหาภาวะภัยแล้ง โดยส่งเสริมการใช้โซล่าร์เซลล์เพื่อเป็นแหล่ง
พลังงานส�าหรับสูบน�้าให้กับไร่อ้อย ซึ่งมีเป้าหมายในการส่งเสริม
โซล่าร์เซลล์ ให้กับเกษตรกรจ�านวน 1,500 ชุด/ปี โดยมีเป้าหมาย
ปี 2568 เกษตรกรจะมีการใช้โซล่าร์เซลล์จ�านวน 7,195 ชุด

กลุ่มมิตรผล

One Agri Application แอปเดียวครบ จบทุกความต้องการ
กลุ่มมิตรผลได้พัฒนาแอปพลิเคชัน One Agri ขึ้นมา เพื่อช่วย
ตอบโจทย์ ใ ห้ ก ารสื่ อ สารระหว่ า งบริ ษั ท กั บ ชาวไร่ ท� า ได้ ง ่ า ยขึ้ น
โดยชาวไร่สามารถท�าธุรกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเองผ่านมือถือ เช่น
การซื้อสินค้าการเกษตรและขอรับการส่งเสริมเครื่องมือการเกษตร
ผ่านร้านปลูกมิตร ระบบคิวและรับซื้ออ้อย เป็นต้น ซึ่งท�าได้สะดวก
รวดเร็วได้ทุกที่ทุกเวลาสามารถรับข้อมูลข่าวสารและรับการส่งเสริม
กับทางมิตรผลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยสามารถดาวน์ โหลด
และติดตั้งทั้งระบบ Andriod และระบบ iOS
ดูรายละเอียดการสมัครและเข้าใช้งาน
One Agri Application
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โครงการพัฒนาบุคลากรด้านอ้อย
เพื่อส่งต่อองค์ความรู้มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มสู่ชาวไร่
กลุ่มมิตรผลพัฒนาบุคลากรกลุ่มงานอ้อยผ่านสถาบันมิตร
ผลโมเดิร์นฟาร์ม (Mitr Phol ModernFarm Academy)
ซึ่ ง จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นาให้ พ นั ก งานส่ ง เสริ ม ด้ า นอ้ อ ยมี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญทั้งด้านการเกษตร เครื่องจักร
และพัฒนาศักยภาพของตนเอง ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง
เพื่อน�าไปพัฒนาเกษตรกรต่อไปได้ มีเป้าหมายด�าเนินการ
ปีละ 60 คน
นอกจากนั้น ยังด�าเนินโครงการ Expert Mitr Phol Modern
Farm เพื่ อ พั ฒ นาเจ้ า หน้ า ที่ ส ่ ง เสริ ม ระดั บ หั ว หน้ า เขต
ส่งเสริมจ�านวน 205 คน ให้มีความเชี่ยวชาญในการท�างาน
ในการท�าไร่อ้อยแบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม เพื่อสามารถ
ถ่ายทอดให้กับชาวไร่ได้อย่างถูกต้อง ในปี 2564 จะมี
การขยายผลการเรียนรู้สู่พนักงาน 200 คน และสู่ชาวไร่
ส่งเสริมเพิ่มพื้นที่การท�าไร่แบบโมเดิร์นฟาร์ม 10,000 ไร่
เพื่อเพิ่มรายได้และผลผลิต

โครงการทายาทเถ้าแก่ ไร่อ้อย
โครงการทายาทเถ้าแก่ไร่อ้อยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้บุตรหลานเกษตรกรเห็นความส�าคัญ
ของอาชีพการท�าไร่อ้อย สืบทอดธุรกิจไร่อ้อยของครอบครัว และพัฒนาการท�าไร่อ้อยโดยการใช้เทคโนโลยี
ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของมิตรผล และผู้ปกครองเป็นพี่เลี้ยงในการน�าความรู้ แนวคิดที่ได้รับกลับไป
ประยุกต์ ใช้ต่อยอดพัฒนาอาชีพการท�าไร่อ้อยร่วมกับครอบครัว รวมถึงพัฒนาตนเองเป็นผู้น�าเกษตรและ
เป็นแหล่งเรียนรู้การท�าไร่อ้อยแบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มให้กับชาวไร่รายอื่นๆ ต่อไป

อบรมทายาทเถ้าแก่ไร่อ้อย

กลุ่มมิตรผล

การพัฒนาคู่ค้าส่งมอบวัตถุดิบไม้
ส�าหรับธุรกิจวัสดุทดแทนไม้มีแนวทางในการพัฒนาคู่ค้าส่งมอบวัตถุดิบโดยใช้มาตรฐานการรับรองการ
จัดการสวนป่า (Forest Stewardship Council) ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนา 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางในการพัฒนา
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อบรมด้านความปลอดภัยให้กับคู่ค้า

ส่งเสริมการปลูกแบบวนเกษตร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มมิตรผล

ลูกค้าและผู้บริโภค
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การด� า เนิ น งานของทุ ก ธุ ร กิ จ ต่ า งได้ รั บ ผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท�าให้การใช้ชีวิต
ประจ� า วั น นั้ น แตกต่ า งออกไปจากเดิ ม รวมถึ ง วิ ธี ก ารซื้ อ สิ น ค้ า
ซึ่งหันมาใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น โดยกลุ่มมิตรผล
ได้มองเห็นถึงโอกาสของการท�าธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ ไว้ล่วงหน้า
จึงได้พฒ
ั นาแพลตฟอร์มชือ่ “ร้านปลูกมิตร” เพือ่ คัดสรรสินค้าการเกษตร
และอื่นๆ ให้กับชาวไร่และลูกค้าทั่วไป ท�าให้สามารถปรับเปลี่ยน
รูปแบบการด�าเนินธุรกิจได้ทันที ขณะเดียวกันผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน
มีแนวโน้มที่สนใจสุขภาพ และดูแลความปลอดภัยของอาหารมากยิ่งขึ้น
เช่น อาหารออแกนิกส์ ลดการบริโภคแป้งขัดขาว น�้าตาล และอาหาร
ที่ มี ไ ขมั น สู ง กลุ ่ ม มิ ต รผลจึ ง ค้ น คว้ า และน� า นวั ต กรรมเทคโนโลยี
มาประยุกต์ ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อเป็นทางเลือก
และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม

ความมุ่งมั่นและแนวทางบริหารจัดการ

เพราะลูกค้าและผู้บริโภคเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญของกลุ่มมิตรผล เราจึงมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
บริการที่ดี ด้วยการใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมค�านึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยในสินค้า ด้วยการ
น�าระบบบริหารคุณภาพและมาตรฐานสากล มาควบคุมตั้งแต่การรับเข้าวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การตรวจสอบ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์รวมทั้งมีระบบสอบกลับผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความมั่นใจของลูกค้า และผู้บริโภค

ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและผู้บริโภค บริษัทได้มีการวัดผล ติดตาม ประเมินความพึงพอใจ
ของลูกค้าด้วยวิธที แี่ ตกต่างกันของแต่ละธุรกิจ เพือ่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างยัง่ ยืน ซึง่ ไม่เพียงตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค แต่ยังเป็นการสนับสนุนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนอีกด้วย

ผลการด�าเนินงาน

เราใส่ใจคุณภาพและความปลอดภัย
การบริหารคุณภาพและความปลอดภัย

บริษัทให้ความใส่ ใจคุณภาพและความปลอดภัย ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบจนเป็นผลิตภัณฑ์ถึงมือผู้บริโภค
ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน พร้อมทั้งมีกระบวนการผลิตที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ และบริษัทมีกระบวนการในการเรียกคืนและชดเชยผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่พบความไม่ปลอดภัยใน
ผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังมีช่องทางส�าหรับรับข้อร้องเรียน เพื่อน�าไปพัฒนาการท�างานและกระบวนการผลิตของ
องค์กรให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้จัดท�านโยบายคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร เพื่อใช้เป็นกรอบ
การด�าเนินงานในกระบวนการผลิต โดยจะมีการทบทวนอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อด�าเนินการปรับปรุง พัฒนา
ระบบบริหารคุณภาพ และระบบความปลอดภัยของอาหารอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้ไม่พบการไม่ปฏิบัติตามที่
เกี่ยวข้องกับผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และบริการ(416-2)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

พาราควอตไดออกไรด์

CHLORPYRIFOS

คลอร์ ไพริฟอส

GLYPHOSATE

ไกลโฟเซต

ชาวไร่อ้อย
ปลอดภัย
มีสุขภาพดี

นอกจากนั้นบริษัทยังมีนโยบายในการห้ามใช้พืชดัดแปลงพันธุกรรม (Non-Genetically Modified Organisms:
Non-GMOs) ในอ้อย ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตน�้าตาลเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของมิตรผลไม่มีการ
ใช้วัตถุดิบที่ดัดแปลงทางพันธุกรรม โดยได้มีการเผยแพร่แนวทางและนโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์
เพื่อสื่อสารไปยังผู้บริโภคให้รับทราบและมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมิตรผล
ดูรายละเอียดแนวทางการจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตรเพิ่มเติมได้ที่

ดูนโยบายพืชดัดแปลงพันธุกรรมเพิ่มเติมได้ที่
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PARAQUAT

ลดสารเคมี
ตกค้าง
ในผลิตภัณฑ์

กลุ่มมิตรผล

การจัดวัตถุดิบการเกษตร

ด้ า นการจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ การเกษตรซึ่ ง เป็ น ต้ น น�้ า มี การจั ด ท� า แนวทางการจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ ทางการเกษตร
โดยไม่ส่งเสริมการใช้สารเคมีอันตราย ซึ่งได้แก่

เราคำานึงถึงสุขภาพและโภชนาการที่ดีของลูกค้าและผู้บริโภค
พัฒนาผลิตภัณฑ์นำ้าตาลทางเลือก

ผลิตภัณฑ์น�้าตาลมิตรผลไลท์ชูการ์ นวัตกรรมใหม่ของ
น�้าตาลที่ให้แคลอรีเพียง 50% ที่เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่น
ของมิตรผลที่จะส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการที่ดีของ
ลูกค้าและผู้บริโภค
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มมิตรผล

Air Safety Glue Technology นวัตกรรมวัสดุทดแทนไม้

อีกหนึ่งความใส่ใจของผู้บริโภคจากพาเนล พลัส บริษัท
ในเครือที่ด�าเนินธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ ได้คิดค้นนวัตกรรม
การผลิตผลิตภัณฑ์ ไม้เคลือบเมลามีน ด้วยการใช้กาว
ที่มี Air Safety Glue Technology ท�าให้ลดการปล่อยสาร
ฟอร์มัลดีไฮด์ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่มีกลิ่นฉุน
ไม่แสบตาและจมูก ไม่เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
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ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เจลแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์สเปรย์
สำาหรับทำาความสะอาดมือ “ชื่นใจ บายมิตรผล”

ผลิตภัณฑ์ส�าหรับดูแลความสะอาดและอนามัยส่วนบุคคล
(Personal Hygiene) ได้ แ ก่ แอลกอฮอล์ แ ฮนด์
แซนิไทเซอร์ เจล และแอลกอฮอล์แฮนด์แซนิไทเซอร์
สเปรย์ เป็นผลิตภัณฑ์ ใหม่ของกลุ่มมิตรผล เป็นภายใต้
แบรนด์ “ชื่นใจ บาย มิตรผล” ส�าหรับท�าความสะอาดมือ
แบบไม่ต้องล้างออก ปลอดภัยด้วยแอลกอฮอล์ธรรมชาติ
จากอ้อยกลั่นบริสุทธิ์ที่มีความบริสุทธิ์สูงระดับเดียวกับ
ที่ ใช้ในวงการแพทย์และเภสัชกรรม ตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์ ใหม่ภายใต้ชื่อแบรนด์ เซนญอริตา (SENORITA)

ผลิตภัณฑ์พรีเมียมไซรัปแบรนด์ เซนญอริตา (SENORITA)
ซึ่ ง เป็ น พรี เ มี ย มไซรั ป 12 รสชาติ ใ ห้ ค วามหอมหวาน
แบบธรรมชาติ ด้วยการคัดสรรวัตถุดบิ และผลไม้จากแหล่ง
วัตถุดบิ คุณภาพทัว่ โลก เพือ่ เป็นทางเลือกให้ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ และกลุ่มลูกค้าทั่วไป
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ปุ๋ยสูตรพิเศษ CRF เทคโนโลยีใหม่ที่ควบคุม
การปลดปล่อยธาตุอาหารยาวนาน 9 เดือน
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ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มมิตรผล

ปุ๋ยพรีเมียมสูตรพิเศษ ปุ๋ย CRF (Controlled Release
Fertilizer) ที่มีการน�าเทคโนโลยี ใหม่จากประเทศญี่ปุ่น
ที่สามารถควบคุมเวลาการปลดปล่อยธาตุอาหารให้พืช
ได้ โดยเมื่ อ ใส่ ปุ ๋ ย ลงไปในดิ น ตั ว ปุ ๋ ย จะค่ อ ยๆ ปล่ อ ย
ธาตุอาหารให้พืช ท�าให้พืชได้ธาตุอาหารตลอดระยะเวลา
9 เดื อ น และลดจ� า นวนครั้ ง ของการใส่ ปุ ๋ ย จากปกติ
ต้องใส่ 2 ครั้งเหลือเพียงครั้งเดียว ช่วยลดค่าใช้จ่าย
สะดวกต่อการจัดการไร่ และเพิ่มผลผลิตให้ดีขึ้น

กลุ่มมิตรผล

นวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล
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ปั จ จุ บั น นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เข้ า มามี บ ทบาทส� า คั ญ อย่ า งมากในโลกปั จ จุ บั น กลุ ่ ม มิ ต รผล
ได้ปรับตัวโดยน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ ใช้ เช่น การน�าข้อมูลสารสนเทศมาวิเคราะห์
เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าสูงสุด
ให้กับอ้อยในอันที่จะสร้างความมั่นคงและยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาล และการด�าเนินธุรกิจ
ของกลุ่มมิตรผลให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ความมุ่งมั่นและแนวทางบริหารจัดการ

กลุ่มมิตรผลได้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและการวิจัยมิตรผล เพื่อด�าเนินงานวิจัยและพัฒนาที่หลากหลายตั้งแต่
ต้นน�้าจนถึงปลายน�้า รองรับงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
พันธุ์อ้อยและการจัดการ (Crop Production) ด้านปฏิบัติการเทคโนโลยีอ้อย (Sugarcane Technology
Operations) ด้านพัฒนาเทคโนโลยีและการจัดการอ้อย (Sugarcane Technology and Management)
ด้านการเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์น�้าตาล (Sugar Technology and Specialty) ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมี
ชีวภาพ (Bio-based Chemicals and Energy) และศูนย์ข้อมูลงานวิจัยระดับสากล (Global Sourcing
for Innovation)

ส�าหรับด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลถือเป็นส่วนส�าคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะเป็น
โปรแกรมต่างๆ ข้อมูลสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต ระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทางบริษัทมีแนวทางการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อให้การท�างานระบบ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของกลุ่มมิตรผลมีความปลอดภัย และสอดคล้องต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ความปลอดภัยทางไซตเบอร

เทคโนโลยีดิจ�ทัล

จัดตั้งคณะกรรมการ
ความปลอดภัยทางไซเบอร์

อบรมให้ความรู้
เทคโนโลยี และดิจิทัล

ทำาหน้าที่กำาหนดนโยบาย และมาตรฐาน
การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกลุ่มมิตรผล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดต่อบริษัท

เพื่อบริหารความเสีย่ งด้าน Cybersecurity
ให้มนั่ ใจว่าองค์กรจะมีการบริหารความเสีย่ ง
ด้านความปลอดภัยของข้อมูลในระบบที่ดี
และเตรียมพร้อมในการป้องกันภัยด้าน
ไซเบอร์ที่อาจส่งผลกระทบกับธุรกิจ

เพื่อ เป็ น การเตรีย มความพร้ อ มให้ กั บ
พนักงานสามารถประยุกต์ เทคโนโลยีใหม่ๆ
ในการทำางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รวมทั้ ง สื่ อ สารให้ ค วามรู ้ เ พื่อ ป้ อ งกั น ภั ย
คุ ก คามทางไซเบอร์ ที่ เ ป็ น ภั ย คุ ก คามใน
ปัจจุบัน

ผลการด�าเนินงาน

นอกจากนั้นหัวใจส�าคัญในการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ ป ระสบความส� า เร็ จ อย่ า งยั่ ง ยื น ได้ นั้ น นอกจาก
อุปกรณ์ทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ที่จะต้องมีการลงทุนจัดหา
ให้เหมาะสมแล้ว ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักของ
พนั ก งานทุ กระดั บ ในองค์ กรก็ เ ป็ น สิ่ ง ส� า คั ญ โดยกลุ ่ ม มิ ต รผล
ได้ มี การจั ด ท� า การประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ค วามรู ้ และจั ด ท� า การ
ซ้ อ มแผนการรั บ มื อ กั บ สถานการณ์ ก ารคุ ก คามทางไซเบอร์
เพื่อสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ทั่วทั้งองค์กร
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การบริหารความเสี่ยงด้าน Cybersecurity
กลุ่มมิตรผลมีการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กรเป็นประจ�าทุกปี
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ กลยุ ท ธ์ ข ององค์ กร โดย
ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ยกระดับความส�าคัญในประเด็นความ
เสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และได้มีแผนงาน
ในการบริ ห ารจั ด การอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะ
กรรมการความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยมีเป้าหมายในการ
สนับสนุนการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ให้
เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การด�าเนินงาน
ต่างๆ สามารถบรรลุตามเป้าหมายกลยุทธ์ขององค์กรที่วางไว้

กลุ่มมิตรผล

แต่งตั้งคณะท�างาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มมิตรผล

การพัฒนาองค์กร พัฒนาคน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ปัจจุบันกลุ่มงาน Digital and Technology Transformation ได้น�าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาประยุต์ ใช้
ในการกระบวนการท� า งานทั้ ง การท� า Digitization น� า ข้ อ มู ล ของโรงงานแต่ ล ะพื้ น ที่ ม าจั ด รวบรวม
ในระบบเพื่ อ ท� า การวิ เ คราะห์ ห าแนวทางในการพั ฒ นากระบวนการผลิ ต ร่ ว มกั น โดยมี ว างเป้ า หมาย
ในการพั ฒ นาด้ ว ยการท� า Digital Factory เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพของโรงงานให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น นอกจากที่ จ ะ
พัฒนาองค์กรแล้วยังให้ความส�าคัญด้วยการพัฒนาคนให้มีความพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ด้วยการอบรมให้ความรู้ การใช้เทคโนโลยี หรือโปรแกรมใหม่ๆ เช่น โปรแกรม Power BI ที่น�ามาใช้
ในการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล และจั ด ท� า รายงานข้ อ มู ล ด้ า นสถิ ติ โปรแกรม Microsoft Teams ที่ ถู ก น� า มาใช้
ในการประชุม เป็นเครื่องมือในการอบรมภายในบริษัท มีการใช้โปรแกรม Microsoft Teams ในการติดตามงานผ่าน
Microsoft Planner อีกด้วย
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การประยุกต์ ใช้ UAV เพื่อการเกษตรแบบอัจฉริยะ
มิตรผลน�า UAV (Unmanned Aerial Vehicle) มาใช้
ซึ่ ง เป็ น อากาศยานไร้ ค นขั บ และบั ง คั บ การเคลื่ อ นที่
ด้วยระบบวิทยุหรืออัตโนมัติมาใช้ส�ารวจพื้นที่การปลูกอ้อย
วิ เ คราะห์ ป ริ ม าณแร่ ธ าตุ อ าหารในดิ น ก่ อ นการเริ่ ม
ปลูกอ้อย ติดตามการเจริญของอ้อยในแปลงอ้อยที่ก�าลัง
เจริญเติบโต การคาดการณ์ผลผลิตอ้อยก่อนฤดูหีบอ้อย
และการให้ปุ๋ยและสารอาหารแก่อ้อย ซึ่งการใช้ UAV
ดั ง กล่ า ว ช่ ว ยให้ ก ารท� า งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ขึ้ น
อ� า นวยความสะดวกให้ แ ก่ เ กษตรกร ช่ ว ยลดต้ น ทุ น
ในการด�าเนินการในแปลง

การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเทคนิค
Near Infrared Spectroscopy (NIR)
กลุ ่ ม มิ ต รผลน� า เทคนิ ค Near Infrared
Spectroscopy (NIR) ซึ่ ง เป็ น การตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างต่างๆ ด้วยเทคนิคที่
ไม่ท�าให้ตัวอย่างเสียสภาพ (Non-destructive
Testing Technique) มาประยุ ก ต์ ใ ช้
ในการทดสอบปริมาณและคุณภาพน�้าตาล
ในอ้อย ซึ่งท�าให้ทราบถึงคุณภาพความสุกแก่
ของอ้อย ก่อนการเก็บเกีย่ วและการหีบได้อย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภาพถู ก ต้ อ งและแม่ น ย� า มากขึ้ น
โดยไม่ท�าลายตัวอย่างอ้อยที่ใช้ทดสอบ

ปุ๋ยชีวภาพจากผลิตภัณฑ์
เชื้อแบคทีเรียในแคปซูลขนาดเล็ก
กลุ ่ ม มิ ต รผลให้ ค วามส� า คั ญ กั บ การเกษตรแบบยั่ ง ยื น
จึงได้ท�าการคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์จ�าพวกแบคทีเรียที่เป็น
ประโยชน์ต่อการเจริญของอ้อย และบรรจุเชื้อแบคทีเรีย
ดั ง กล่ า วในแคปซู ล ขนาดเล็ ก (Microcapsule) ด้ ว ย
เทคนิคการห่อหุ้มเชื้อแบคทีเรียในพอลิเมอร์ธรรมชาติ
ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เพื่อให้สามารถ
น�าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญของอ้อยไป
ใช้กับไร่อ้อยได้สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น โดยที่เชื้อยัง
สามารถรอดชีวิตได้ ซึ่งเชื้อจุลินทรีย์ดังกล่าวจะช่วยตรึง
ธาตุอาหารทีจ่ า� เป็นต่อการเจริญของอ้อยทีบ่ ริเวณรากอ้อย
ส่งผลให้อ้อยสามารถเจริญเติบโตได้ดีขึ้น
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ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มมิตรผล

ยีสต์อาหารสัตว์คุณภาพสูง
ผลผลิตจากการน�านวัตกรรมต่อยอดจากกระบวนการผลิต
เอทานอล เกิ ด จากการปั ่ น แยกยี ส ต์ อ อกจากน�้ าหมั ก
น�าไปพัฒนาเพิม่ ความเข้มข้นแล้วน�าไปอบแห้ง ท�าให้เกิด
เป็นผลิตภัณฑ์ยีสต์ส�าหรับอาหารสัตว์ ภายใต้ชื่อแบรนด์
KOBOTEN โดยต่อมาได้ท�าการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเพิ่มคุณภาพของยีสต์จนได้เป็น Yeast Specialty
น� า ไปต่ อ ยอดพั ฒ นาเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ยี ส ต์ อ าหารสั ต ว์
คุณภาพสูง ภายใต้ชื่อแบรนด์ KOBOTENnutri

ผลดำาเนินงาน

มิติสังคม
บ ร�

จา

ก ร ณ ท า ง

ศูนยการเร�ยนรู

การ แ พ ท ย



ค อ �ป

ชุมชนยั่งยืน
ส่งเสริมการท�าเกษตรกรรมยั่งยืน
และการรวมกลุ่ม
เพื่อสร้างอาชีพ

ให้การสนับสนุนชุมชน
และสังคม

193.75
ล้านบาท

มีกลุ่มอาชีพ

24

ด�าเนิน 30 โครงการ ในพื้นที่ 14 จังหวัด

กลุ่ม

บริจาคเงินสด

บริจาคสิ่งของ

ล้านบาท

ล้านบาท

48.81

มีเงินหมุนเวียน
ในชุมชน

1,024,618

บาท/ปี

101.18

ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการ

เวลาของพนักงาน
ที่เข้าร่วมโครงการ

ล้านบาท

ล้านบาท

30.28

13.48

บริจาค (Charitable Donations)

5.87%

24.18%

ลงทุนทางสังคม
(Community Investments)

69.95%
สร้างโอกาส
ให้กับผู้พิการ
ด้วยการจ้างงานผู้พิการ

89

คะแนนความผูกพัน
ต่อองค์กร

89%
ของพนักงานทั้งหมด

คน

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน
(Lost-Time Injury Frequency Rate: LTIFR)
ของพนักงาน

0.76

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน
(Lost-Time Injury Frequency Rate: LTIFR)
ของผู้รับเหมา

ราย/1 ล้านชั่วโมง
การทำางาน

0.57

ราย/1 ล้านชั่วโมง
การทำางาน
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การสนับสนุน
กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
เพื่อท�าประโยชน์ ให้กับชุมชน
(Commercial Initiatives)

กลุ่มมิตรผล

สัดส่วนของการสนับสนุนสังคมและชุมชน

กลุ่มมิตรผล

การด�าเนินการ
ด้านสิทธิมนุษยชน
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ความท้าทาย

ด้วยกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มมิตรผลมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลาย โดยเฉพาะ
ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นเรื่องค่อนข้างอ่อนไหว และอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ ดังนั้น
กลุ่มมิตรผลจึงให้ความส�าคัญในการด�าเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่
อุปทาน และจัดท�ามาตรการเพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินธุรกิจตั้งอยู่บนการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด

ความมุ่งมั่นและแนวทางบริหารจัดการ

การเคารพต่อสิทธิมนุษยชนเป็นหนึ่งในพื้นฐานของการด�าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งกลุ่มมิตรผล
ให้ความส�าคัญและด�าเนินงานภายใต้แนวคิดนี้มาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้ส่งเสริมบุคลากรให้ยึดถือ
เป็นแนวปฏิบัติในการด�าเนินงาน โดยก�าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณมิตรผล ตลอดจนได้ก�าหนด
จรรยาบรรณส�าหรับคู่ค้ามิตรผลให้เป็นแนวทางในการด�าเนินการด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อแสดงออกถึง
ความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า
ในการด�าเนินการด้านสิทธิมนุษยชนกลุ่มมิตรผลได้ก�าหนดนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชน
ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม มีความสอดคล้องกับกฎหมาย และหลักปฏิบัติสากล เช่น นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
นโยบายด้านความหลากหลาย นโยบายคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร นโยบายความมั่นคง ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยได้มีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร
ผ่านช่องทางและรูปแบบต่างๆ รวมถึงสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้รับทราบ และมีความเข้าใจในวิถี
การด�าเนินงานของมิตรผล

ผลการด�าเนินงาน

กลุ่มมิตรผลจึงได้มีกระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence;
HRDD) ตามหลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนส�าหรับธุรกิจแห่งสหประชาชาติ (United Nations Guiding
Principles on Business and Human Rights; UNGP) มาใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน
โดยด�าเนินการครอบคลุมทุกกิจกรรมทางธุรกิจในประเทศไทย และกิจกรรมทางธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน
(คู่ค้าและผู้ร่วมธุรกิจ) รวมถึงการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (การควบรวมและการเข้าซื้อกิจการ รวมถึง
กิจการร่วมค้า) และครอบคลุมทุกพื้นที่ปฏิบัติงานในประเทศไทยที่บริษัทมีพื้นที่ปฏิบัติการ เพื่อประเมิน
ความเสี่ ย งด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ สภาพแวดล้ อ มที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น และหาแนวทาง
ในการป้องกัน และหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งในส่วนของการบุคลากรกลุ่มมิตรผล คู่ค้า (ชาวไร่
ผู้รับเหมา ลูกค้า) และผู้ร่วมธุรกิจ
การสร้างวัฒนธรรมและการสื่อสาร
ความมุ่งมั่นด้านสิทธิมนุษยชน

การจัดการ
และการบูรณาการ

กระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
จากความมุ่งมั่นในการด�าเนินการด้านสิทธิมนุษยชน ในปีนี้กลุ่มมิตรผลโดยบริษัท น�้าตาลมิตรผล จ�ากัด
ได้รับรางวัลดีเด่นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจ�าปี 2563 ประเภทภาคธุรกิจขนาดใหญ่ ที่จัด
ขึ้นโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นส�าคัญของการประเมินผล
ของการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มมิตรผลเพื่อเทียบเคียงกับหลักเกณฑ์ ในระดับประเทศ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
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การติดตาม
และรายงาน
ผลการด�าเนินงาน

ด�าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง

การประเมิน
ความเสี่ยง
และผลกระทบ

กลุ่มมิตรผล

การดูแล
และเยียวยา

การบริหารจัดการพนักงาน

กลุ่มมิตรผล

ความท้าทาย

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2563

40

กลุ่มมิตรผลให้ความส�าคัญกับการพัฒนาของบุคลากรผ่านการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งการลงมือท�าด้วยการมอบหมายโครงการ (Project Assignment) การสอนงาน
โดยหั ว หน้ า งาน (Coaching) และการเข้ า อบรม (Training) เพื่ อ การพั ฒ นาทั ก ษะเดิ ม (Upskill)
สร้างทักษะใหม่ (Reskill) และทักษะที่ส�าคัญในอนาคต (Futureskill) ในอันที่จะสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร
ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีความยืดหยุ่นและพร้อมปรับตัว
(Flexibility and Adaptability) ก็เป็นสิ่งที่ด�าเนินการควบคู่กันไป

ความมุ่งมั่นและแนวทางบริหารจัดการ

กลุ่มมิตรผลให้ความส�าคัญกับประเด็นส�าคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน โดยได้ก�าหนดนโยบายด้านความ
หลากหลาย (Diversity) ซึ่งจะท�าให้พนักงานทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมในสถานที่ท�างาน โดย
ไม่มีการแบ่งแยก และยอมรับความแตกต่างทั้งความหลากหลายของเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ค่านิยม และ
วัฒนธรรม รวมถึงคนทุพพลภาพ และให้ความเสมอภาคตั้งแต่กระบวนการสรรหา การจ้างงาน และการ
แต่งตั้ง พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาพนักงาน และการดูแลพนักงานให้สามารถท�างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อสนับสนุนต่อความส�าเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืนตาม
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะประเมินค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอต่อการด�ารงชีวิต
ของพนักงานให้แก่พนักงานทั้งหมด 100% ภายในปี 2565
นอกจากนี้ ในวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นยังท�าให้เห็นถึงความส�าคัญของทักษะด้านดิจิทัล (Digital Literacy)
ทักษะการปรับตัว (Adaptability) และทักษะการท�างานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration) ที่จ�าเป็นต่อการใช้ชีวิต
และการท�างานในศตวรรษที่ 21 โดยในปี 2563 ที่ผ่านมาสถาบันพัฒนามิตรผลได้ออกแบบหลักสูตร และ
ปรับรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกภายใต้ชื่อหลักสูตร Mitr Phol Transformational
Leadership Program เพื่อการพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) สร้างทักษะใหม่ (Reskill) และทักษะที่ส�าคัญ
ในอนาคต (Futureskill) ให้พนักงานสามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงในยุค Digital Disruption โดยบริษัท
มุ่งเน้นการพัฒนาตามแนวทาง 70:20:10 เรียนรู้ด้วยตนเองและจากการปฏิบัติงานร้อยละ 70, เรียนรู้จาก
ผู้อื่นและการสอนงานร้อยละ 20 และเรียนรู้จากการฝึกอบรมร้อยละ 10 จากความเชื่อที่ว่าการพัฒนาบุคลากร
ผ่านประสบการณ์จริงจากการลงมือท�าจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ และสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรม
ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างแท้จริง

ผลการด�าเนินงาน

ความหลากหลายและเท่าเทียมของพนักงาน (102-7)(102-8)

มี พ นั ก งานทั้ ง สิ้ น

7,580

พนักงานชาย

พนัก งานหญิง

ของพนักงานทั้ ง หมด

ของพนั ก งานทั้ ง หมด

74.80%

คน

25.20%

จ้ า งงานผู ้ พิ ก าร

89 คน

ทำางานในองค์กร

21 คน

ทำางานในชุม ชน

68 คน

จัดตั้งชมรมผู้พิก าร

5 ชมรม

มีส มาชิก 661 คน

มี ก ารจั ด ทั้ ง หมด 6 รุ่น
มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ

มีจำา นวนโครงการ
ทั้งหมด

มู ล ค่ า ผลตอบแทนที่ คาดว่ า
จะได้ รั บภายใน 2 ปี

164 13 23
คน

โครงการ

ล้านบาท

2. การพัฒนาการเรียนรู้จากผู้อื่น (20%)
ในปีนี้มีการพัฒนาพนักงานผ่านการเรียนรู้จากผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง เช่น
โครงการ Mentoring Program เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับกลางและ
ระดับสูงที่เป็น Future Leader จ�านวน 11 ท่าน ผ่านระบบการเรียนรู้
จากพี่เลี้ยง (Mentor) ที่เป็นผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ขึ้นไป เพื่อให้ค�าปรึกษา สอนงาน และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ในการท� า งานอย่ า งรอบด้ า น ให้ มี ค วามพร้ อ มส� า หรั บ การเติ บ โต
ของธุรกิจในอนาคต

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
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1. การพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการสร้างประสบการณ์จริงจากการลงมือปฏิบัติ (70%)
มีโครงการส�าคัญที่เกิดจากหลักสูตรการพัฒนาของพนักงาน ได้แก่ การท�าโครงการพัฒนาทางธุรกิจ
ในหลักสูตร Mitr Phol Transformational Leadership Program 2020 (MTLP1, MTLP2, MTLP3) ซึ่งในปีนี้

กลุ่มมิตรผล

การพัฒนาพนักงานของกลุ่มมิตรผล (404-2)
จากแนวทางการพัฒนาพนักงานของกลุ่มมิตรผล ที่มุ่งให้ความส�าคัญกับการเรียนรู้ของพนักงานด้วยแนวทาง
70:20:10 เพื่อยกระดับการเรียนรู้และก้าวสู่ Digital Transformation ท�าให้ในปี 2563 นี้ กลุ่มมิตรผลมี
ผลการพัฒนาพนักงานดังนี้

3. การพัฒนาการเรียนรู้ภายในห้องเรียน/การฝึกอบรม (10%)
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ที่เกิดขึ้นท�าให้ทุกองค์กรต้องเผชิญกับความท้าทายและ
ต้องปรับเปลีย่ นรูปแบบการท�างาน และการใช้กลยุทธ์ใหม่ๆ เพือ่ ขับเคลือ่ น
องค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงรูปแบบการเรียนรู้ของคนใน
องค์กร จากเดิมร้อยละ 10 ของการพัฒนาเป็นการเรียนรู้ภายใน
ห้องเรียน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ดังกล่าว สถาบันพัฒนามิตรผล
จึงได้จัดโปรแกรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ Leadership
Competency และวัฒนธรรมกลุ่มมิตรผล (MITR beyond) โดย
เน้นการเรียนผ่าน Digital Platform เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
Reskill และ Upskill ให้กับพนักงานทั้งหมดในองค์กรให้สามารถ
เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ เพิ่มขีดความสามารถ และพร้อมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงภายใต้ชื่อโครงการ MITR beyond Reskill - Upskill

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โดยในปี 2563 กลุ ่ ม มิ ต รผลให้ ค วามส� า คั ญ กั บ การพั ฒ นาพนั ก งานทุ กระดั บ โดยมี จ� า นวนชั่ ว โมง
การฝึกอบรมพนักงาน ดังนี้

จ�ำนวนชั่วโมงกำรฝึกอบรมของพนักงำนกลุ่มมิตรผลเฉลี่ย
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(ชั่วโมง / คน / ปี)
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กลุ่มมิตรผล

จ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานกลุ่มมิตรผล ปี 2563*(404-1)

25

30

25.70

20.33 (ชั่วโมง / คน / ปี)

(ชั่วโมง / คน / ปี)

30

26.07

25

10

10

5

5

0
พนักงานชาย พนักงานหญิง

เพศ

19.24

22.18

20.87

ผู้บริหาร
ระดับกลาง

หัวหน้างาน

25.22
13.28

0
ผู้บริหาร
ระดับสูง

เจ้าหน้าที่ พนักงานระดับ
ปฏิบัติการ

ระดับ
ของพนักงาน

หมายเหตุ : *หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. 2562 – 31 ต.ค. 2563

การดูแลพนักงาน

ในปีนี้กลุ่มมิตรผลได้มีการดูแลพนักงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ดังนี้

จัดท�าประกัน COVID-19 ให้กับ มอบหน้ า กากอนามั ย และ สนั บ สนุ น ค่ า อิ น เทอร์ เ น็ ต ท�าการบริหารเวลาการเข้าปฏิบัติ
พนักงานทั้งกลุ่มมิตรผล
เจลแอลกอฮอล์ ให้กับพนักงาน และค่ า โทรศั พ ท์ ให้ พ นั ก งาน งานแบบยืดหยุ่น (Flexible Time)
ขณะปฏิ บั ติ ง านอยู ่ บ ้ า นตาม
ความเหมาะสม

จั ด กิ จ กรรมให้ กั บ พนั ก งาน
ในช่ ว ง Work From Home
เพื่อ เป็ น การผ่ อ นคลายให้ กั บ
พนักงานที่ต้องท�างานอยู่ที่บ้าน

ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร

เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาในด้ า นการบริ ห ารจั ด การพนั ก งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง บริ ษั ท จึ ง ได้ ด� า เนิ น การส� า รวจ
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งผลการส�ารวจความผูกพันขององค์กร มีดังนี้

ความผูกพันขององค์กร
พนักงานทั้งหมด

พนักงานเพศชาย

พนักงานเพศหญิง

% พนักงานที่มีความผูกผันขององค์กร

100

60

91%

89%

80
75%

77%

77%

71%

79%

83%
75%

73%

72%

64%

40
20
0

2560* 2561* 2562* 2563*

2560* 2561* 2562* 2563*

2560* 2561* 2562* 2563*

ปี

100

97%

97%

99%

99%

80

99%

91%

99%

99%

95%

99%

กลุ่มมิตรผล

% พนักงานที่เข้าร่วมประเมินความผูกผันขององค์กร
99%

89%
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60
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หมายเหตุ : *หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. ของปีก่อนหน้า – 31 ต.ค. ของปีนั้นๆ

เป้าหมายการสร้างความ
ผูกพันที่ตั้งไว้

ร้อยละ 74
ความผูกพันของ
พนักงานกลุ่มมิตรผล

ร้อยละ 89

บริ ษั ท ได้ น� า ผลการส� า รวจความผู ก ผั น ของพนั ก งานของ
กลุ ่ ม มิ ต รผลมาวิ เ คราะห์ แ ละจั ด ให้ มี ก ารสนทนาแบบกลุ ่ ม
รวมทั้งขอความคิดเห็นของพนักงานประกอบเพิ่มเติม เพื่อ
หาสาเหตุและพัฒนาสิ่งที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน
ที่สูงขึ้น โดยมีการจัดท�าแผนและติดตามผลการด�าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผู้บริหารมีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริม
สนั บ สนุ น เพิ่ ม ความผู ก พั น ในทุ ก กิ จ กรรมของพนั ก งาน
เพราะความผูกพันของพนักงาน เป็นปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้
พนักงานสามารถท�างานอยู่ร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุข
และอยูก่ บั องค์กรในระยะยาว รวมถึงยินดีทจี่ ะปฏิบตั งิ านอย่าง
เต็มประสิทธิภาพ ซึง่ ส่งผลต่อการบรรลุความส�าเร็จขององค์กร

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2563
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กลุ่มมิตรผล

การบริหารจัดการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2563

44

ความท้าทาย

ประเภทธุ ร กิ จ ของกลุ ่ ม มิ ต รผลอยู ่ ใ นอุ ต สาหกรรมหนั ก ที่ มี ก ารใช้ เ ครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก รหนั ก และ
หลากหลาย รวมทัง้ มีบคุ ลากรในการท�างานในสภาวะทีแ่ ตกต่างกันเป็นจ�านวนมาก ความมัน่ คง ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมทีด่ ใี นการท�างานจึงเป็นหัวใจในการด�าเนินธุรกิจ ซึง่ กลุม่ มิตรผลได้ให้ความ
ส�าคัญกับผูท้ เี่ กีย่ วข้องทัง้ พนักงาน ผูร้ บั เหมา และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง โดยมุง่ หวังให้อบุ ตั เิ หตุเป็นศูนย์เพือ่ ไม่ให้เกิด
การสูญเสีย และสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ความมุ่งมั่นและแนวทางการบริหารงาน

เรามุง่ มัน่ ในการยกระดับการบริหารจัดการด้านความมัน่ คง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างานให้มมี าตรฐานสากล สอดรับกับการก้าวสูอ่ งค์กรชัน้ น�าระดับโลก (World Class Organization)
โดยผู้บริหารมีเจตนารมณ์ในการสร้างวัฒนธรรมด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�างานทั่วทั้งองค์กร และถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
บริษทั ได้กา� หนดนโยบายด้านความมัน่ คง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม (Security, Safety,
Occupational Health and Environment: SSHE) และมีระบบการบริหารจัดการความมัน่ คง ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
เช่น ISO14001:2015 และ ISO45001:2018 เป็นต้น รวมทั้งได้ท�าการสื่อสารถ่ายทอดไปยังผู้มีส่วนได้เสีย
ครอบคลุมทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้บริหาร พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน(403-1)
ดูรายละเอียดนโยบายด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมได้ที่

กลุม่ มิตรผลมีการติดตามผลการด�าเนินงานด้านความมัน่ คง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน พร้อมทบทวนแนวทางการบริหารจัดการโดยฝ่ายบริหารอย่างสม�า่ เสมอในการประชุมทุกเดือน
รวมทัง้ การประเมินความเสีย่ งของการด�าเนินงานทีผ่ า่ นมา ซึง่ จะมีกระบวนการในการบ่งชีค้ วามเป็นอันตราย
การประเมินความเสี่ยง และการสอบสวนอุบัติการณ์ เพื่อระบุประเด็นประเมินความเสี่ยง (Risk) และโอกาส
(Opportunity) ครอบคลุมกระบวนการปฏิบตั งิ าน กิจกรรม และพืน้ ทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับการท�างาน เครือ่ งจักร
อุปกรณ์ทใี่ ช้ในการผลิต ตลอดจนกิจกรรมในการด�าเนินการของผูร้ บั เหมาทีม่ นี ยั ส�าคัญต่อหน่วยงานพิจารณา
ครอบคลุมถึงสถานการณ์ปกติ สถานการณ์ไม่ปกติ และสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงก�าหนดแผนควบคุม
และลดความเสี่ยงนั้นๆ เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ใน ทุกระดับความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญ รวมถึงก�าหนด
แผนควบคุมและลดความเสี่ยงนั้นๆ เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในทุกระดับความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญ
รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยก�าหนดฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของ
แต่ละพืน้ ทีเ่ ป็นผูร้ บั ผิดชอบในการด�าเนินงานแผนงานด้านความปลอดภัยในการท�างาน และติดตามแผนงาน
ดังกล่าวเป็นระยะรวมทั้งส�ารวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการท�างาน และตรวจสอบสถิติ
การประสบอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น (403-2)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
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น อ ก จ า ก นั้ น ก ลุ ่ ม มิ ต ร ผ ล ยั ง มี ก า ร จั ด ตั้ ง
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้ อ มในการท� า งาน ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
ตัวแทนจากพนักงานและตัวแทนขององค์กร จัดการ
ประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง รายงานและ
เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไข
ให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การท�างาน และมาตรฐานความปลอดภัยในการ
ท�างานต่อบริษัท เพื่อความปลอดภัยในการท�างาน
ของพนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามา
ปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบ
กิจการ โดยด�าเนินการภายใต้กรอบของกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด (403-4)

กลุ่มมิตรผล

กลุ่มมิตรผลจัดให้มีแพทย์ และพยาบาลจากโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานและการรับรองจากกระทรวง
สาธารณสุ ข ประจ� า ที่ ห ้ อ งพยาบาลของแต่ ล ะพื้ น ที่ ต ามกฎหมายก� า หนด เพื่ อ ให้ ค� า แนะน� า ปรึ ก ษา
ตรวจรักษา และบริการตลอดระยะเวลาปฏิบตั งิ านของพนักงาน และผูร้ บั เหมา รวมถึงมีการจัดตัง้ คลินกิ ความ
ปลอดภัยเพือ่ ให้มรี ะบบการดูแล พนักงานและผูร้ บั เหมาทีป่ ระสบอันตรายจากการท�างานทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
ทางสุขภาพ สร้างระบบการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพในเบื้องต้น และมีการให้ค�าปรึกษาพร้อมส่งเสริม
การดูแลสุขภาพอนามัย รวมทั้งการเฝ้าระวังการเจ็บป่วยหรือโรคจากการท�างาน โดยมีแนวทางการจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์การให้บริการคลินิกความปลอดภัย(403-3)

ผลการด�าเนินงาน

สถิติด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

กลุ่มมิตรผลมีการตั้งเป้าหมายอัตราการบาดเจ็บขั้นหยุดงาน และเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติอุบัติการณ์ต่างๆ
ของพนักงาน และผู้รับเหมาเป็นประจ�าทุกเดือน จากหน่วยงานความปลอดภัยและคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการท�างาน(403-9) หลังจากรวบรวมข้อมูลจะด�าเนินการรายงาน
ต่อผู้บริหารระดับสูงแต่ละกลุ่มธุรกิจเพื่อทราบผลการด�าเนินงานเทียบกับเป้าหมายดังกล่าว พิจารณา
และสั่งการในการแก้ไขป้องกันการเกิดขึ้นซ�้า

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Frequency Rate - LTIFR) (403-9)
จ�านวนการบาดเจ็บ
ถึงขั้นหยุดงาน (ราย)

เป้าหมาย LTIFR

(ราย/1,000,000 ชั่วโมงการทำางาน)

(ราย/1,000,000 ชั่วโมงการทำางาน)

16

พนักงาน

พนักงาน

ราย

ราย/1,000,000
ชั่วโมงการท�างาน

ราย/1,000,000
ชั่วโมงการท�างาน

ผู้รับเหมา

ผู้รับเหมา

ผู้รับเหมา

ราย/1,000,000
ชั่วโมงการท�างาน

ราย/1,000,000
ชั่วโมงการท�างาน

8
ราย

0.76
0.57

0.6
0.6
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กลุ่มมิตรผล

พนักงาน

LTIFR

การส่งเสริมจิตสำานึกด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน (403-5)(403-6)

กลุ่มมิตรผลริเริ่มและผลักดันการสร้างวัฒนธรรมการท�างานที่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร เพื่อ
ลดความเสี่ยงที่อาจน�าไปสู่การสูญเสียต่อชีวิตและการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการท�างานของทั้งพนักงาน
และผู้รับเหมา บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ ความสามารถ และปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดีด้านความมั่นคง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน สร้างการมีสว่ นร่วมรับผิดชอบของพนักงาน
ทุกคน ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการให้ค�าปรึกษาแก่พนักงาน และตัวแทนพนักงาน ทั้งนี้ในปีที่ผ่าน
มาได้มีการด�าเนินการดังนี้
• จัดให้มีการตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการท�างาน อันประกอบด้วยการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศความร้อน เสียง และความเข้มของแสงสว่างในพื้นที่ท�างาน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานปฏิบัติงาน
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
• จัดให้มแี พทย์ พยาบาลจากโรงพยาบาลทีไ่ ด้มาตรฐาน และการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขประจ�า
ที่ห้องพยาบาลของแต่ละพื้นที่ตามกฎหมายก�าหนด รวมถึงมีการจัดตั้งคลินิกความปลอดภัยเพื่อให้มี
ระบบการดูแลพนักงาน และผู้รับเหมาที่ประสบอันตรายจากการท�างานที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพ
• จัดให้มีสถานที่ออกก�าลังกายภายในพื้นที่โรงงาน และมีจัดฟิตเนสที่ส�านักงานใหญ่ ซึ่งเป็นบริษัทช่วย
สร้างเสริมสุขภาพให้กับพนักงาน
• จัดให้มีการซ้อมแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถด�าเนินธุรกิจ
และตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายใจเป็นสุข ระหว่างโรงงานร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดในพื้นที่

การเข้าร่วมการประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบ

กลุ่มมิตรผล

โรงงานน�้าตาลมิตรภูเขียวได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานประจ�าปี 2563 รางวัลระดับประเทศประเภทรางวัล
เกียรติบัตร (ทอง) ณ ส�านักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
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โรงงานนำ้าตาลมิตรภูเขียวได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สังคมและชุมชน

ความท้าทาย

มิตรผลเชื่อว่าธุรกิจจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนจะต้องพัฒนาชุมชนและสังคมให้เติบโตไปพร้อมกัน และได้
รับความเชื่อมั่นจากชุมชนและสังคม เราจึงมีการตอบสนองต่อความคาดหวังของชุมชนและสังคมอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน

ความมุ่งมั่นและแนวทางบริหารจัดการ

กลุ่มมิตรผล

บริษัทมีการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโดยตั้งเป้าหมายการพัฒนาระยะ 5 ปี ( 2560 – 2564)
โดยมีแผนงานและตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการภายใต้การด�าเนินงานพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในแต่ละ
พื้นที่ ซึ่งครอบคลุม 3 เป้าหมายหลัก ดังนี้
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ด้านการจัดการชุมชน
อย่างยั่งยืน

ด้านการพัฒนาระบบ
เกษตรชุมชนและ
อาหารปลอดภัย

ด้านการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจชุมชน

กลุ่มมิตรผลได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ประจ�าโรงงานกลุ่มมิตรผล เป็นผู้รับผิดชอบการ
ด�าเนินงานร่วมกับองค์กรและภาคีเครือข่ายการพัฒนาในพื้นที่เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ทั้ง 3 เป้าหมายข้างต้นสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาติ
(Sustainable Development Goals; SDGs) 4 เป้าหมาย ได้แก่
เป้าหมายที่ 2
ขจัดความหิวโหย

เป้าหมายที่ 4
การศึกษาที่เท่าเทียม

เป้าหมายที่ 8
การจ้างงานที่มีคุณค่าและ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ

เป้าหมายที่ 10
ลดความเหลื่อมลำ้า

ผลการด�าเนินงาน

บริษัทได้ด�าเนินโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ดังนี้
1) โครงการด้านการจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน
ครัวเรือนอาสา
เข้าร่วมโครงการ

2,312

คณะกรรมการ
ต�าบลฯ

386

คน

จัดตั้ง
ศูนย์การเรียนรู้

8

ศูนยการเร�ยนรู
ศูนย์การเรียนรู้

ครัวเรือน

ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่

แห่ง

โครงการที่ด�าเนินภายใต้การจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน ได้แก่

โครงการชุมชนเข้มแข็งด้วยแรงผู้พิการ
กลุ่มมิตรผลมีการจ้างงานพนักงานผู้พิการ ตามมาตรา 33 จ�านวน 89 คน และปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน จ�านวน 54 คน โดยร่วมท�างานกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาล องค์การ
บริหารส่วนต�าบล โรงเรียนในชุมชน ศูนย์เรียนรู้ต�าบล และประกอบกิจการตนเองตามมาตรา 35 จ�านวน
2 คน รวมถึงมีการจัดตั้งชมรมคนพิการจ�านวน 11 ชมรม เพื่อเป็นการร่วมกันพัฒนากระบวนการรวม
กลุ่ม ทักษะความรู้ และจัดสวัสดิการให้กับผู้พิการภายในชุมชนร่วมกับประสานงานกับหน่วยงานภาคี
ในการร่วมพัฒนาผู้พิการ

14

กลุ่ม

สมาชิกเข้าร่วม
การรวมกลุ่มกิจกรรม

272

รายได้หมุนเวียนรวมทั้งหมด

1,790,731บาท

คน
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เกิดกลุ่มผัก
ปลอดภัยจ�านวน

กลุ่มมิตรผล

2) โครงการด้านการพัฒนาระบบเกษตรและอาหารปลอดภัย
กลุ่มมิตรผลมีการส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยและช่วยจัดหาช่องทางจ�าหน่าย เพื่อเป็นการสนับสนุนชุมชน

นอกจากนี้ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน มิตรผลได้พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส เปลี่ยนวิถีเกษตรกร
ให้รู้จักกับตลาดออนไลน์ โดยการใช้ Line Official เป็นช่องทางตลาดออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นในชื่อร้าน
“ข้าว ผัก ปลา” ให้เป็นแหล่งรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยเดือนกันยายนถึงตุลาคม 2563
ได้มีการประชาสัมพันธ์ Line Official ร้าน “ข้าว ผัก ปลา”
มียอดจำาหน่ายผลผลิต

กลุ่มมิตรผล

เริ่มต้นจากพื้นที่โรงงาน
นำ้าตาลมิตรภูเขียว
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4,800 บาท

3) โครงการด้านการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน
บริษัทให้ความส�าคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการรวมกลุ่มของ
ชุมชนที่มีความสนใจและมีศักยภาพ ด้วยการอบรมให้ความรู้เพื่อน�าความถนัดของคนในชุมชนมาสร้าง
สินค้าจากท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้ และสนับสนุนในการรับซื้อสินค้าจากชุมชนเข้าโรงงานมิตรผลในแต่ละ
พื้นที่ โดยปัจจุบันมีผลการด�าเนินงาน ดังนี้
กลุ่มอาชีพ

มีรายได้หมุนเวียนรวมทั้งหมด

24 1,024,618
กลุ่ม

กลุ่มผ้าอเนกประสงค์

กลุ่มไม้กวาดทางมะพร้าว

บาท

นอกจากผลด�าเนินงาน 3 ประเด็นหลักข้างต้น มิตรผลยังมีโครงการเพื่อชุมชนและสังคมด้านอื่นๆ เช่น

โครงการมิตรผล-บ้านปู
รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19
กลุ่มมิตรผลจัดตั้งกองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจ
ช่ ว ยไทยสู ้ ภั ย COVID-19 ขึ้ น เพื่ อ สนั บ สนุ น
อุ ป กรณ์ การแพทย์ ที่ จ� า เป็ น โดยได้ ม อบให้ กั บ
โรงพยาบาลที่เป็นศูนย์กลางการรักษา 36 แห่ง
และภาครั ฐ ภาคประชาสั ง คม หน่ ว ยงานการ
ศึกษาและคู่ค้า 70 แห่ง ทั่วประเทศ มูลค่า
รวมกว่า 113 ล้านบาท

Mitr Phol
Art Camp Online 2020
ค่ายศิลปะเพือ่ เยาวชนกลุม่ มิตรผล ปีที่ 7 ในรูปแบบ
ออนไลน์ ผ่าน Facebook Live ส่งสัญญาณถ่ายทอด
สดจากศูนย์กลางที่ ศูนย์ศิลป์สิรินธร จังหวัดเลย
เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ฝึกฝนทักษะและพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการเรียนและการ
ประกวดวาดภาพ ภายใต้หวั ข้อ “ปันมิตร” มีเยาวชน
เข้าร่วมกว่า 460 คน จาก 21 โรงเรียน

กลุ่มมิตรผล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
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โครงการมิตรผลสร้างสรรค์ เยาวชนสร้างศิลป์
กลุ่มมิตรผล ร่วมกับเครือข่ายสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง)
องค์การบริหารส่วนต�าบลตาเนาะแมเราะ และโรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ ด�าเนินโครงการมิตรผล
สร้างสรรค์ เยาวชนสร้างศิลป์ เพือ่ ช่วยพัฒนาเยาวชนในพืน้ ที่ อ.เบตง จ.ยะลา ห่างไกลจากยาเสพติด ผ่านการ
เรียนรู้ และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ มีนักเรียนเข้าร่วม 28 คน จาก 5 โรงเรียนในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา

ผลดำาเนินงาน

มิติสิ่งแวดล้อม

สิ่่�งแวดล้้ออมคงอยู่
มคงอยู่่�
สิ่งแวดล้
สิ่่สิ่่�ง�งแวดล้้
อ
แวดล้้อมคงอยู่่
มคงอยู่่��

โค่รงการอนุรักษ์์พลังงาน
โค่รงการอนุ
รักษ์์พลังงาน
โค่รงการ
โค่รงการอนุ
รักษ์์พลังงาน
โค่รงการ

35
35

ลดการใช้้พลังงาน
ลดการใช้้พลังงาน
ลดการใช้้พลังงาน

โค่รงการ

414
414
414
ล้านเมกะจูล
ล้านเมกะจูล
ล้านเมกะจูล

ลดการปล่อย
ลดการปล่
อย
ก๊าซเรือนกระจก
ลดการปล่
อย
ก๊าซเรือนกระจก
ก๊าซเรือนกระจก tCO2 e

ลดการใช้้พลังงาน
ลดการใช้้
พลังงาน
ภายในองค่์
กร
ลดการใช้้
พลัต่งอรายได้
งาน
ภายในองค่์
กร
ภายในองค่์
กร
ต่อรายได้

44,537
44,537
44,537
CO
47
CO
CO
47
47
อ้อยสด
อ้57.46
อยสด
%
อ้อยสด
57.46
% 10.46%
57.46
สูงกว่่าค่่าเฉลี%
�ย
10.46
%
10.46
%
สูอ้องกว่่
าค่่าเฉลี�ย
ยสดของไทย
สูอ้องกว่่
าค่่าเฉลี�ย
ยสดของไทย
%
อ้7.11
อยสดของไทย
7.11
%
7.11
%
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ลดการปล่
อยก๊าซเรือนกระจก
98,000
98,000
98,000
ลดค่่าใช้้จ่ายได้

tCO2 e
tCO2 e

8.41
%
8.41
8.41%%

ต่อรายได้
เม่�อเทียบกับปีฐาน 2561

2
2
2

เม่�อเทียบกับปีฐาน 2561
เม่�อเทียบกับปีฐาน 2561

ลดปริมาณการใช้้นำ�า
ลดปริ
มาณการใช้้
จากแหล่
งนำ�าได้นำ�า
ลดปริ
มาณการใช้้
จากแหล่
งนำ�าได้นำ�า
จากแหล่งนำ�าล้ได้
านลิตร

เพ่�มข้�นจากปีที�ผ่่านมา
เพ่�มข้�นจากปีที�ผ่่านมา
เพ่�มข้�นจากปีที�ผ่่านมา

ได้กว่่า
ได้กว่่า
ได้กว่่า

4,645
4,645
4,645

53
53
53
53

เม่�อเทียบกับปี 2561
ล้านลิตร
ล้านลิตร
เม่�อเทียบกับปี 2561
เม่�อเทียบกับปี 2561

tCO2e/ปี
tCO2e/ปี
tCO2e/ปี

ลดการปล่อย
ก๊ลดการปล่
าซเรือนกระจก
อย
อ� 1ย
ก๊ลดการปล่
าขอบเขตที
ซเรือนกระจก
ก๊าขอบเขตที
ซเรือนกระจก
ต่อรายได้ขอบเขตที�� 11

CO2
CO
CO22

19.30
%
19.30
19.30%%

ต่อรายได้
เม่�อเทียบกับปีฐาน 2561
ต่อรายได้
เม่�อเทียบกับปีฐาน 2561
เม่�อเทียบกับปีฐาน 2561

เม่�อเทียบกับปีฐาน 2561 ซ่�งสามารถบรรลุ
เป้
�มีก2561
ารกำาหนดการปล่
อย
เม่า�อหมาย
เทียบกั3บปีปีฐทีาน
ซ่�งสามารถบรรลุ
ก๊เป้
นกระจก
อรายได้อย
เม่าา�อซเรื
เทียอบกั
ซ่1�งต่สามารถบรรลุ
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รายงานความยั
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าน่งปียืประจำ
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่มตมิรผล
ตรผล รายงานความยั
รายงานความยั
นาประจำ
ปี 2563

ลดค่่าใช้้จ่ายได้
านบาท
ลดค่่าใช้้จล้่ายได้
ล้านบาท
ล้านบาท

ลดการปล่อย
ก๊ลดการปล่
าซเรือนกระจก
อย
อ� 2ย
ก๊ลดการปล่
าขอบเขตที
ซเรือนกระจก
ก๊าขอบเขตที
ซเรือนกระจก
ต่อรายได้ขอบเขตที�� 22

CO2
CO
CO22

17.11
%
17.11
17.11%%

ต่อรายได้
เม่�อเทียบกับปีฐาน 2561
ต่อรายได้
เม่�อเทียบกับปีฐาน 2561
เม่�อเทียบกับปีฐาน 2561

การบริหารจัดการน�้า
ความท้าทาย

น�้าถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งในปัจจุบันความผันผวนของ
สภาพภูมิอากาศท�าให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ท�าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน�้าในหลายพื้นที่ และส่งผล
กระทบต่อน�้าใช้ในการเพาะปลูกและในกระบวนการผลิต บริษัทจึงให้ความส�าคัญในการบริหารจัดการน�้า
อย่างมีประสิทธิภาพการใช้น�้าอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งยังก�าหนดเป็นดัชนีชี้วัด
ที่ส�าคัญประการหนึ่งของกลุ่มมิตรผล

ความมุ่งมั่นและแนวทางบริหารจัดการ

กลุ่มมิตรผล

กลุ่มมิตรผลได้มีการบริหารจัดการน�้าผ่านคณะท�างานจัดการน�้าเพื่อร่วมกันระดมความคิดในวางแผนจัดการ
น�้าแบบทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้จัดหาน�้าที่เพียงพอต่อการใช้งาน และคุณภาพน�้าที่เหมาะสมต่อการผลิต ค�านึง
และรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกันความขัดแย้งกับชุมชนในพื้นที่ นอกจากนี้บริษัท
ยังมีการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน�้าบาดาล เป็นต้น และ
หน่วยงานปกครองในพื้นที่ รวมทั้งตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ด�าเนินการ เพื่อหารือแนวทางการจัดการน�้า
ร่วมกันให้เพียงพอกับความต้องการในการด�าเนินธุรกิจ และความต้องการของชุมชน บริษัทได้วางกลยุทธ์
ในการบริหารจัดการน�้า ดังนี้
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Resource

Reduce

จัดหาแหล่งนำ้าผิวดินและนำ้าใต้ดิน
เพื่อเป็นแหล่งนำ้าสำารอง

ลดการใช้นำ้าในกระบวนการผลิต
และทั่วไป

Reuse

Recycle

หมุนเวียนนำา้ คอนเดนเสท (Condensate)
ใช้ซำ้าในกระบวนการผลิต

นำานำ้าร้อนกลับมาที่บ่อนำ้าดิบ
ในฤดูหีบและหมุนเวียนนำ้าหลัง
บำาบัดกลับมาใช้ที่บ่อนำ้าดิบ

ส�าหรับการบริหารจัดการน�้าทิ้งบริษัทมุ่งมั่นที่จะน�าเทคโนโลยีใหม่ในกระบวนการบ�าบัดน�้าทิ้งมาใช้ โดยมีการ
สร้างระบบบ�าบัดน�้าที่มีประสิทธิภาพเพื่อก�าจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากน�้าทิ้ง จนกระทั่งคุณภาพน�้าผ่านเกณฑ์
ตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่ก�าหนด

ผลการด�าเนินงาน
สัดส่วนปริมาณการใช้น�้าจากแหล่งน�้าต่อรายได้ของกลุ่มมิตรผล
0.3688

0.3592

0.3629

(ล้านลิตรต่อล้านบาท)

ปริมาณการใช้นำ้าจากแหล่งนำ้า
ต่อรายได้องค์กรจากปี 2561

0.1563

2560

เป้าหมาย
ปี 2563

2561

2562

2563*

หมายเหตุ: - ข้อมูลปี 2560 - 2563 หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. ของปีก่อนหน้า – 31 ต.ค. ของปีนั้นๆ
* ในปี 2563 ข้อมูลปริมาณการนำานำ้ามาใช้ของกลุ่มมิตรผล รวมข้อมูลนำ้าจากแหล่งนำ้าผิวดิน
นำ้าบาดาล นำ้าจากองค์กรอื่น และนำ้าที่แยกตัวจากวัตถุดิบ (produced water)
- ส่วนข้อมูลปี 2560 – 2562 รวมข้อมูลนำ้าจากแหล่งนำ้าผิวดิน นำ้าบาดาล และนำ้าจากองค์กรอื่น

ลดลง ร้อยละ 10
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

การบริหารจัดการวัสดุที่ ไม่ ใช้แล้ว
อย่างมีประสิทธิภาพ
ความท้าทาย

ปั จ จุ บั น ทรั พ ยากรของโลกถู ก ท� า ลายลงอย่ า งรวดเร็ ว จากการใช้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและขาดจิ ต ส� า นึ ก ในการ
ดู แ ล กระบวนการฟื ้ น คื น ของสภาพแวดล้ อ มไม่ ส ามารถฟื ้ น ฟู ต นเองได้ ทั น อั น เนื่ อ งมาจากการพั ฒ นา
ทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด ดังนั้นทุกภาคส่วนจึงร่วมกันรณรงค์และหาแนวทางการใช้ทรัพยากร
อย่ า งคุ ้ ม ค่ า เพื่ อ ช่ ว ยลดความเสี่ ย งจากการขาดแคลนทรั พ ยากร พร้ อ มสร้ า งเครื อ ข่ า ยที่ จ ะร่ ว มกั น
ผลักดันแนวทางดังกล่าว กลุ่มมิตรผลจึงมุ่งมั่นด�าเนินงานบริหารจัดการของเสียหรือการบริหารจัดการ
วั ส ดุ ที่ ไ ม่ ใ ช้ แ ล้ ว อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ซึ่ ง ช่ ว ยให้ บ ริ ษั ท สามารถใช้ ท รั พ ยากรได้ อ ย่ า งคุ ้ ม ค่ า พร้ อ มทั้ ง
ลดค่ า ใช้ จ ่ า ยในการก� า จั ด ของเสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการด� า เนิ น งานของบริ ษั ท ได้ ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม
และเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ความมุ่งมั่นและแนวทางการบริหารงาน

ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นของกลุ่มมิตรผล
ถูกนำากลับมาใช้ประโยชน์

0.14

1.34

2560*

(ล้านตัน)

ถูกกำาจัดด้วยวิธีอื่นๆ และเก็บในสถานประกอบการ

2.99

3.12
0.29

2561*

1.89

2562*

2.56

0.77

2563*

หมายเหตุ: * หมายถึง ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. ของปีก่อนหน้า – 31 ต.ค. ของปีนั้นๆ
- ปี 2561 – 2563 มีการเก็บข้อมูลของเสียอันตรายและไม่อันตรายที่นำากลับมาใช้ ใหม่และกำาจัด
ด้วยวิธีการเผาเพิ่มเติม และมีการเก็บข้อมูลของเสียไม่อันตรายที่นำาไปรี ไซเคิลและการนำากลับคืน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
มาใหม่ (recovery) เพิม่ เติม
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ผลการด�าเนินงาน

กลุ่มมิตรผล

กลุ่มมิตรผลยึดมั่นตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ ให้ความส�าคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และ
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดสร้างสมดุลให้สิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนสิ่งไร้ค่า...เป็นสิ่งที่มีคุณค่า” (From Waste to
Value) และ 3Rs “Reduce Reuse Recycle” บริษัทน�าวัสดุผลิตเหลือใช้มาสร้างมูลค่า ได้แก่ ชานอ้อย
มาใช้เป็นเชื้อเพลิงส�าหรับผลิตไฟฟ้าชีวมวล น�ากากน�้าตาล (โมลาส) มาใช้ผลิตเอทานอล น�ากากตะกอน
หม้อกรอง และกากส่า (วีแนส) มาเป็นวัตถุดิบผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อน�ากลับไปใช้ในไร่ เป็นต้น รวมทั้ง
ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานช่ ว ยลดวั ส ดุ ที่ ไ ม่ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ� า วั น และสนั บ สนุ น การคั ด แยกขยะอย่ า งถู กวิ ธี
และสร้างความตระหนักถึงปัญหาขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้

การบริหารจัดการพลังงาน
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ความท้าทาย

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้เกิดภัยแล้ง หรือเกิดน�้าท่วม
ในประเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับในการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นประเด็นที่ได้
รับความสนใจจากประชาคมโลก กลุ่มมิตรผลมุ่งมั่นและตระหนักถึงความส�าคัญที่จะใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนภายในบริษัท และต่อยอดธุรกิจน�้าตาลสู่ธุรกิจพลังงาน
ทดแทน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพลังงานทดแทนของประเทศไทย

กลุ่มมิตรผล

ความมุ่งมั่นและแนวทางบริหารจัดการ
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บริษัทส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ด้วยการบริหารจัดการพลังงานที่สอดคล้องกับระบบ
การจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO 50001 และตามกฎหมายก�าหนด มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
อนุรักษ์พลังงานเพื่อด�าเนินงานโครงการด้านพลังงาน และมีหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมด�าเนินงานให้เป็น
ไปตามเป้าหมายการลดพลังงาน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1 และขอบเขต 2 ที่วางไว้ พร้อมทั้ง
มีการติดตามและรายงานผลด�าเนินงานต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง

ผลการด�าเนินงาน
สัดส่วนการใช้พลังงานภายในองค์กรต่อรายได้กลุ่มมิตรผล

(ล้านเมกะจูลต่อล้านบาท)

เป้าหมาย
ปี 2563

1

0.84

0.87

ลดลง ร้อยละ 6.67
0.77

0.78
0.75

0.5

ปริมาณการใช้พลังงาน
ภายในองค์กรต่อรายได้องค์กร จากปี 2561

0.56

0.25

0

2560*

2561*

2562*

หมายเหตุ: * หมายถึง ข้อมูลในช่วง 1 พ.ย. ของปีก่อนหน้า – 31 ต.ค. ของปีนั้นๆ

2563*

เป้าหมายปี 2563

สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1 และ 2 ต่อรายได้กลุ่มมิตรผล
50

ขอบเขต 1

เป้าหมาย
ปี 2563

45
40

35.15

42.96

(tCO2e/ล้านบาท)

ขอบเขต 2

เป้าหมาย
ปี 2563

35

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ขอบเขต 1 ต่อรายได้องค์กร จากปี 2561

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ขอบเขต 2 ต่อรายได้องค์กร จากปี 2561

30

(12.39 tCO2e/ล้านบาท)

(1.45 tCO2e/ล้านบาท)

ลดลง ร้อยละ 10

ลดลง ร้อยละ 6.67

25
20

13.77

15
12.39
10

8.19

11.11
เป้าหมายปี 2563
ขอบเขต 1

1.56

1.51

1.29
เป้าหมายปี 2563
ขอบเขต 2

2560*

2561*

2562*

2563*

2560*

2561*

2562*

2563*

โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กร (305-5)

กลุ่มมิตรผลด�ำเนินโครงกำรอนุรักษ์พลังงำนในโรงงำนต่ำงๆ ของบริษัท โดยควบคุมและปรับปรุงกระบวนกำร
ผลิต เพื่อลดกำรสูญเสียพลังงำน และเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน เช่น กำรลดกำรใช้พลังงำนในหม้อเคี่ยว
กำรควบคุมกำรผลิตให้มีเสถียรภำพ ลดกำรหยุดของกระบวนกำรผลิต ซึ่งช่วยลดกำรใช้พลังงำน เป็นต้น
รวมทั้งกำรพัฒนำพลังงำนทำงเลือกเพื่อลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
โดยในปี 2563 บริษัทด�าเนินโครงการ
อนุรักษ์พลังงาน

ลดการใช้พลังงาน

414 ล้านเมกะจูล

35 โครงการ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

44,537 tCO2e

ลดค่าใช้จ่ายได้

47 ล้านบาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
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หมายเหตุ: *หมายถึง ข้อมูลในช่วง 1 พ.ย. ของปีก่อนหน้า – 31 ต.ค. ของปีนั้นๆ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ขอบเขตที่ 1) ในช่วงปี 2561 - 2563 ลดลงจากปี 2560 เนื่องจากการลดปริมาณการใช้พลังงาน
จากเชื้อเพลิงใช้แล้วหมดไป และมีการเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (ขอบเขตที่ 2) ในช่วงปี 2561 - 2563 ลดลงจากปี 2560 เนื่องจากมีการเพิ่มปริมาณการใช้
พลังงานชีวมวลที่ผลิตในกลุ่มมิตรผล และพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ ซึ่งช่วยลดปริมาณการซื้อไฟฟ้าจากภายนอก

กลุ่มมิตรผล

5
1.45
0

การจัดการคุณภาพอากาศ
อย่างมีประสิทธิภาพ
ความท้าทาย

จากปั ญ หาคุ ณ ภาพอากาศที่ ป ระเทศเผชิ ญ อยู ่ ซึ่ ง ทุ ก ภาคส่ ว นหั นมาใส่ ใ จและร่ ว มหาแนวทางในการ
ควบคุมการปล่อยมลสารทั้งในภาคเกษตรที่เกิดจากการเผาหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร และ
ภาคอุตสาหกรรมที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงาน ดังนั้นการจัดการคุณภาพอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ
และควบคุ ม การปลดปล่ อ ยมลสารที่ เ กิ ด ขึ้ น ให้ ดี กว่ า มาตรฐานที่ ก� า หนดไว้ นั้ น จึ ง ถื อ เป็ น ความท้ า ทาย
ของกลุ่มมิตรผลเพื่อช่วยให้สามารถส่งต่อคุณภาพอากาศที่ดีสู่สังคม และชุมชนได้

ผลการด�าเนินงาน

การป้องกันมลสารทางอากาศที่กลุ่มมิตรผล
ด�าเนินงาน จะแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

การป้องกันมลสารทาง
อากาศที่แหล่งกำาเนิด

การป้องกันมลสารทาง
อากาศที่ทางผ่าน

การป้องกันมลสารทาง
อากาศที่ชุมชน

จากการควบคุมและหาแนวทางพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพอากาศให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คุณภาพ
อากาศของกลุ่มมิตรผลในปี 2563 ดีขึ้น ดังนี้

คุณภาพอากาศของกลุ่มมิตรผล
ปริมาณสารประกอบ
ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) และ
สารประกอบซัลเฟอร์ออกไซด์ (SOx)

ปริมาณฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate: TSP)

400

400

350

350
Std
200

250
200
150

TSP (mg/m3)
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กลุ่มมิตรผลให้ความส�าคัญในการบริหารจัดการคุณภาพอากาศที่เกิดจากการด�าเนินงานของบริษัท เนื่องจาก
ในกระบวนการผลิตอาจก่อให้เกิดมลสารทางอากาศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพนักงานและชุมชนโดยรอบ
บริษัทจึงได้จัดท�ากลยุทธ์ แผนบริหารจัดการควบคุมคุณภาพอากาศ และแนวทางพัฒนาระบบควบคุม
คุณภาพอากาศทั้งภายใน และบริเวณโดยรอบโรงงาน ตลอดทั้งมีการตรวจวัด และติดตามคุณภาพอากาศ
อย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพอากาศเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด รวมทั้งน�านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีขั้นสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการด�าเนินธุรกิจ ดูแลป้องกันมลสารทางอากาศผ่านการ
จัดการคุณภาพอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ

(PPM)

กลุ่มมิตรผล

ความมุ่งมั่นและแนวทางการบริหารงาน

130.09
Std
60

100
50

4.58

0
NOx

SOx

หมายเหตุ: Std ค่ามาตรฐานตามกฎหมายกำาหนด

Std
400
Std
320

Std
320

250
200
150
100
50

Std
120

95.45

35.75

38.42

โรงไฟฟ้าใหม่

โรงไฟฟ้าเก่า

26.27

0
การผลิตทั่วไป การผลิตทั่วไป
ที่มีการเผาไหม้ ที่ ไม่มีการเผาไหม้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ปรบตวอยางยดหยน
เพอการพัฒ นาทยงยน
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