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เคียงคู่สังคมไทย
มากว่า 74 ปี

การพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งควบคู่ไปกับ
การสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน



วิสัยทัศน์องค์กร
ผู้นำาในภูมิภาคของผลิตภัณฑ์แป้งมัน
สำาปะหลังและผลิตภัณฑ์อาหารจาก
แป้ง

พันธกิจองค์กร
เราจะผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับ
พรีเม่ียมเพ่ือความพึงพอใจของลูกค้า
และทำางานด้วยความภาคภูมิ ซื่อสัตย์
และมั่นคง

การพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งควบคู่ไปกับ
การสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน



ค่านิยมองค์กร

เรายึดมั่นและภูมิใจในทุกสิ่งที่เรา
ทำาด้วยความสามารถของตนเอง 
และการทำางานเป็นทีมเพื่อประโยชน์
สูงสุดต่อเพื่อนร่วมงาน ลูกค้าและ
ผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจของเรา  

เรายึดมั่นต่อความซื่อสัตย์ 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
และร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อม
การทำางานที่ปลอดภัย 

เรามุ่งมั่นต่อการพัฒนาอย่าง
สม่ำาเสมอและต่อเนื่อง และเรา
สนับสนุนให้เกิดความคิดสร้าง
สรรค์ใหม่ๆ และเชื่อในประโยชน์จาก
พลังแห่งนวัตกรรม

ท�างานเป็นทีม
ร่วมแรงร่วมใจ

ยึดมั่นสัญญา

เปิดเผย ยอมรับรู้รับผิดชอบ

เปิดกว้าง หลากหลาย



รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ในปี 2563

เป็นปีแรกที่ได้รับการประเมินการกำากับดูแลกิจการบริษัทให้อยู่ในระดับ
ดีเลิศ “Excellent CG Scoring” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย(Thai Institute of Directors: IOD)

ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์ให้
เป็นบริษัทตัวอย่าง ในด้านความย่ังยืนในการ 
พัฒนาศักยภาพ จูงใจ และดูแลพนักงาน  
(Sustainable DNA for employees)

ได้รับรางวัล Sustainability 
Disclosure Award จาก
สถาบันไทยพัฒน์ เป็นปีที่ 2

ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน
รายชื่อหุ ้นย่ังยืน (Thailand 
Sustainability Investment: 
THSI) จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เป็นปีที่ 2

ได้รบัการคัดเลอืกให้เข้าคำานวณ
ในดชัน ีFTSE Micro Cap Index 
และ sSET Index

ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตรามังกรคู่บาลานซ์  
ได้รับรางวัลชนะเลิศ International  
Innovation Awards (IIA) 2020 
ใ น ห ม ว ด ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ จ า ก  
Enterprise Asia

ได ้ รับรางวัลองค ์กรสนับสนุนด ้านคนพิการดี เด ่นจาก 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นปีที่ 4

ได้รับรางวัล
Sustainability Disclosure Award จาก
สถาบันไทยพัฒน์ เป็นปีที่ 2

เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 
(Collective Action Coalition) 



วุ้นเส้นตรามังกรคู่ บาลานซ์ 

สร้างสมดุลได้ทุกวัน

	 ผลิตภัณฑ์	 วุ้นเส้นตรามังกรคู่บาลานซ์	 (Double	

Dragon	 Balance)	 โดย	 บมจ.	 ไทยวา	
ชนะรางวัล	 

The	Winner	 of	 The	 International	 Innovat
ion	

Awards	 (IIA)	 2020	 ซึ่งจัดโดย	 Enterp
rise	 Asia	 

ถอืเป็นหนึง่ในรางวัลระดบัโลกทีท่รงคณุค่าท
ีย่กย่องและ 

ให้การยอมรับนวัตกรรมที่โดดเด่นด้านต่างๆ
	 เช่น	 ด้าน

ผลิตภัณฑ์	ด้านการบริการ	และด้านวัฒนธรรมองค์ก
ร

	 วุ ้นเส ้นตรามังกรคู ่ 	 บาลานซ์ผลิตจากถ
ั่วเขียว 

เกรดพรีเมียมจากธรรมชาติ	 100%	 ผ่านกรรมวิธีการ 

ปรับเปลี่ยนปริมาณแป้งให้เหมาะสม	 ส่งผลให้ระดับ

น�้าตาลกลูโคสค่อยๆ	 ผ่านเข้าสู่กระแสเลือ
ดทีละน้อย	

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต ่อสุขภาพและเหม
าะส�าหรับ 

ผู้ที่ต้องการควบคุมน�้าหนัก	



ผลิตจากถัว่เขยีว	เกรดพรเีมีย่ม  

ด้วยกระบวนการผลิตพิเศษ

เฉพาะ	และทันสมัย	

เพื่อให้ได้วุ้นเส้นคุณภาพดี

ธรรมชาติ

100%

วุ้นเส้นตรามังกรคู่	 บาลานซ์	

เ ป ็ น วุ ้ น เ ส ้ นที่ มี ค ่ า ดั ช น ี

ค ่าน�้ าตาลต�่ า 	 ช ่ วยรักษา

สมดุ ล ขอ ง ระดั บน�้ า ต าล 

ใน เลื อด 	 ท� า ให ้ ร ่ า งกาย 

ดูดซึมน�้าตาลจากอาหารที่ 

รับประทานเข้าไปได้ช ้าลง	

ช่วยให้อิ่มนาน	 ลดการทาน

จุกจิกระหว่างมื้อ

ค่าดัชนี

น้�าตาลต่�า
(Low GI)

รสสัมผัสที่

เหนือกว่า

มังกรคู่	 บาลานซ์	 ได้รับการ

การันตีในด้านคุณภาพและ

รสชาติ	 2	 ดาว	 จากสถาบัน

ระดับโลก	 International	

Taste	 Institute	 ให้ขั้นกว่า

ของสัมผัสเส ้น	 เหนียวนุ ่ม	

ยืดหยุ่นกว่าวุ้นเส้นทั่วไป

อร่อยทุกเมนู	 ท้ังต้ม	 ผัด	 ย�า	

อบ	 เส้นไม่เกาะติด	 ซึมซับ

เครื่องปรุงได้ดี	 ทนความร้อน	

ไม่อืดแม้อุ่นซ�้าหรือต้มนาน	

อร่อย..

ทุกเมนู
ส�าหรับ

ไม่ฟอกสี	 ไม่มีกลูเตน	 และ

ปราศจากสารเคมีในการผลิตปลอดภัย
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9บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)



สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

	 ไทยวาขับเคล่ือนด้วยจุดประสงค์หลักของเรา	 ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์สู่
ผู้บริโภคทั่วโลก	 ผ่านการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ส่งเสริมการสร้างความ
ยั่งยืนตั้งแต่กระบวนการปลูกไปจนถึงมือผู้บริโภคให้ดีข้ึนทุกวัน	 ด้วยความมุ่ง
มั่นที่จะรับผิดชอบในระดับสากล	ร่วมสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้บริโภค	บุคลากร	
และชุมชน	เรามคีวามภาคภูมใิจในการแบ่งปันเรือ่งราวการเดนิทางของเรา	และ
เราหวังว่าจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับเรา

	 ปี	2563	เป็นปีแห่งความท้าทายและความไม่แน่นอนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มาก่อนส�าหรบัพวกเราทกุคน	เนือ่งจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19	ทัว่โลก	
ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิต	การท�างาน	และการท�ากิจกรรม
ต่างๆ	แม้จะเป็นปีที่มีความท้าทาย	แต่บริษัทฯ	ยังสามารถคงผลประกอบการ
ท่ีม่ันคงและรักษาพนกังานให้ปลอดภยั	โดยสิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุทีบ่ริษทัฯ	ได้ด�าเนิน
การในปี	 2563	 นี้คือการที่บริษัทฯ	 สามารถดูแลให้พนักงาน	ห่วงโซ่อุปทาน	
และคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ	 มีความปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดี	 ท่ามกลาง
การระบาดทั่วโลก	ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทฯ	ได้ดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัว
พนกังานไทยวาทกุคน	เช่นไม่มกีารลดจ�านวนพนกังาน	นโยบายการท�างานจาก
ที่บ้านและชั่วโมงการท�างานที่ยืดหยุ่น	พร้อมทั้งซื้อประกันสุขภาพโควิด	19	ให้
กับพนักงานทุกคนนอกจากนี้	 บริษัทฯ	 มีการพัฒนาระบบการประเมินผลงาน
และการวิเคราะห์หลักสูตรการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 ซึ่งถือเป็น
ส่วนส�าคัญขององค์กรในการก้าวสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

	 เรามีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นองค์กรชั้นน�าในศตวรรษที่	 21	 เข้าถึงลูกค้ากว่า	
30	ประเทศทั่วโลก	พร้อมมุ่งมั่นด�าเนินกิจกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
เราในทุกด้านของห่วงโซ่คุณค่า	ตั้งแต่กระบวนการปลูก	การจัดหาวัตถุดิบ	การ
ผลติ	ห่วงโซ่อปุทาน	ตลอดจนการจดัส่งสนิค้า	ซึง่มผีลกระทบอย่างมากต่อชมุชน
และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีเ่ราท�างานด้วย	ดงันัน้การตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้รโิภคและลกูค้าของเรา	อยูบ่นพ้ืนฐานความมุง่ม่ันในการสร้างคณุค่าร่วมกนั	
เพือ่ส่งมอบผลติภณัฑ์ทีด่ทีีสุ่ด	ไม่ว่าจะเป็นแป้งมนัส�าปะหลงั	ถัว่เขยีว	ข้าว	และ
ผลิตภัณฑ์แป้งและอาหารอื่นๆ	 จากภูมิภาคนี้ไปสู่ผู้บริโภคทั่วโลก	นอกจากนี้
บริษัทฯ	 ขยายการเข้าถึงลูกค้าอย่างต่อเนื่อง	 โดยเรายังคงมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์
ของเรา	 ได้แก่	 การพัฒนาเกษตรกร	การพัฒนาโรงงานและชุมชนสีเขียว	การ
พฒันาคณุภาพชีวติและครอบครวัพนกังาน	และการวจิยัอาหารออร์แกนคิและ
อาหารเพื่อสุขภาพ	

	 อีกท้ังเรายังมองเห็นโอกาสในการเติบโตในระยะยาว	 และยังคงมุ่งมั่นให้
บรกิารลกูค้าของเราด้วยความภาคภมู	ิตัง้แต่การปลกูจนถงึช้ันวาง	ด้วยรากฐาน
หลักของเราคือ	“ดีขึ้นในทุกๆ	วัน”	ซึ่งนี่หมายถึงการปรับปรุงฐานรากของเรา	
พร้อมขยายธรุกจิ	ด้วยการสือ่สารและกระบวนการท�างานทีร่วดเรว็มากขึน้	เพือ่
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

10 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน



	 ในปี	 2563	บริษัทฯ	 ได้ริเริ่มด�าเนินโครงการที่ส�าคัญ	 ได้แก่การสนับสนุน
การสร้างชุมชนที่ยั่งยืนผ่าน	“เครือข่ายเกษตรกรไทยวา”	โดยบริษัทฯ	ให้การ
สนับสนุนเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีการเกษตรที่ปรับขนาดได้	 และสร้างโมเดล
ทางออกในการท�าเกษตรอัจฉริยะของไทยวาในระดับภูมิภาค	เพื่อให้มีชีวิตที่ดี
ขึ้นตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกสามารถตอบสนองความต้องการในอนาคต	
และพัฒนาวิถีชีวิตของเกษตรกร		นอกจากนี้บริษัทฯ	ได้น�า	“โครงการไคเซ็น”	
มาปรับใช้ในโรงงานแป้งมันส�าปะหลัง	ในจังหวัดระยอง	จังหวัดอุดรธานี	และ
จงัหวดักาฬสนิธุ	์เพือ่ด�าเนนิการปรบัปรงุกระบวนการท�างานให้มปีระสทิธภิาพ
มากข้ึน	 รวมถึงการลดปริมาณของเสีย	 และเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต	 อีก
ทั้งโรงงานของบริษัทฯ	ในจังหวัดอุดรธานี	และจังหวัดนครปฐม	ได้รับคัดเลือก
ให้เป็นโรงงานน�าร่องในโครงการขยายผลการส่งเสริมคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
องค์กร	ซึง่คาดว่าจะสามารถรายงานและทวนสอบปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกได้ภายในเดอืนกนัยายน	2564	โดยการได้รบัคดัเลอืกนี	้แสดงถงึความมุง่
มัน่ของบรษิทัฯ	ในการด�าเนนิมาตรการทีเ่ร่งด่วนในการร่วมต่อสูก้บัปัญหาการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	ผลติภณัฑ์ทางการเกษตรและอาหารถอืเป็นหนึง่
ในสินค้าส่งออกที่ส�าคัญที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	และบริษัทฯ	
ยงัคงมุง่มัน่ทีจ่ะตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคและลกูค้าให้ดยีิง่ขึน้	โดย
ก�าหนดให้นวัตกรรมและความยั่งยืนเป็นวิสัยทัศน์หลักของบริษัทฯ	 ในระยะ
ยาว	 วิสัยทัศน์เหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์การวิจัยและพัฒนาแห่งใหม่
ซึ่งตั้งอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในประเทศไทย	 อีกทั้งบริษัทฯ	 ได้เปิดตัว
ผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งผลิตภัณฑ์แป้งและอาหารกว่า	10	รายการ	และบริษัทฯ	จะ
ลงทุนอย่างต่อเนื่องในการเติบโตและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ	 ส�าหรับอนาคต	
รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เปิดกว้างเกี่ยวกับระบบนิเวศเพื่อการขยายเครือข่าย	
และการพฒันาเทคโนโลยทีีท่นัสมยั	ครอบคลมุทัง้ด้านอาหารดดัแปร	การหมกั	
พลาสตกิชวีภาพ	และวิทยาศาสตร์พอลเิมอร์	ในอนาคต	บรษัิทฯ	มแีผนทีจ่ะเปิด
ตวัต้นแบบของผลติภณัฑ์ไบโอพลาสตกิ	ผลติภัณฑ์จากชวีภาพ	และโปรตนีจาก

พืช	เพื่อเป็นการปรับความสมดุลของสัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ	ให้ดียิ่งขึ้น

	 นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ยงัมคีวามภาคภมูใิจทีไ่ด้รบัคดัเลอืกจากตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย	 (ตลท.)	 ให้อยู ่ใน	 “รายชื่อหุ ้นยั่งยืน	 หรือ	 Thailand	 
Sustainability	 Investment	 (THSI)”	 ในปี	 2563	 และได้รับรางวัล	 “การ 
เปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน	 หรือ	 Sustainability	 Disclosure	 Award”	 จาก
สถาบนัไทยพฒัน์เป็นปีทีส่อง	การได้รบัคดัเลอืกและรางวลัเหล่านี	้ขบัเคลือ่นด้วย 
การทีเ่รายดึมัน่เป้าหมายความยัง่ยนืไว้ในมาตรฐานด้านการเกษตร	สิง่แวดล้อม	 
ความปลอดภัยและสุขภาพ	 และมุ่งมั่นที่จะด�าเนินการตามกรอบความยั่งยืน
ของเรา	 รวมถึงปี	 2563	 นี้	 เราได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับ	 “ดีเลิศ”	
ส�าหรับแนวทางปฏิบัติในการด�าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล	 จากสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	 เป็นปีแรก	 รางวัลเหล่าน้ีเป็น
เครื่องยืนยันความมุ่งม่ันของบริษัทฯ	 ที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการเปล่ียนแปลง	 
ความน่าเชื่อถือ	 และความโปร่งใสในทุกด้านของห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ	
นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังได้รับรางวัล	 International	 Innovation	 Awards	
(IIA)	2020	ส�าหรับผลิตภัณฑ์วุ้นเส้น	ตรามังกรคู่บาลานซ์	(DD	Balance)	จาก	
Enterprise	Asia	และได้รบัรางวลัองค์กรสนับสนนุด้านคนพกิารดเีด่น	ประจ�าปี	 
2563	จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อเนื่องเป็นปีที่สี่

	 ในทศวรรษต่อไปข้างหน้า	 ครอบครัวไทยวายังคงให้ความสนใจและทุ่มเท
ที่จะด�าเนินกิจการตามวิสัยทัศน์ของเราในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ส่งเสริม
การสร้างความยัง่ยนืตัง้แต่กระบวนการปลกูไปจนถึงมอืผูบ้รโิภค	แม้ว่าความไม่
แน่นอนและความวุ่นวายที่เกิดขึ้นอาจจะกลายมาเป็นวิถีในการใช้ชีวิตรูปแบบ
ใหม่	(New	Normal)	บริษัทฯ	จะยังคงพัฒนาและเสริมสร้างรากฐาน	รวมถึง
แนวทางปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุส�าหรบัทมีของเรา	ผูร่้วมงาน	และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีอยู่
เสมอ	ผมขอขอบคุณส�าหรับการสนับสนุน	ข้อเสนอแนะ	และก�าลังใจ	ส�าหรับ
เรือ่งราวการเดนิทางของไทยวา	เรามุ่งมัน่ทีจ่ะท�าทกุวนัให้ดขีึน้และมากขึน้เสมอ
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	 บริษัทไทยวาด�าเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม
และอาหารเคียงคู ่สังคมไทยมาตลอดระยะเวลา
กว่า	 74	 ปี	 ด้วยความมุ ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจ 
ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่า
ร่วมกบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีอย่างยัง่ยนื

	 โดยปัจจุบันบริษัทฯ	 มีลักษณะการประกอบ
ธรุกจิภายใต้ธรุกจิหลกั	2	ประเภท	 ได้แก่	 ธรุกจิแป้ง 
และธรุกจิอาหาร	

	 ด้วยห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ	 เกี่ยวข้อง	 และ 
เช่ือมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ	 ตั้งแต่คู่ค้าทาง
ธรุกจิ	ตลอดจนสงัคม	ลกูค้า	และผูบ้รโิภค	บริษทัฯ	จงึให้
ความส�าคัญต่อการบรหิารจดัการธรุกจิตามมาตรฐาน
สากล	 และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยตลอด 
กระบวนการผลิตเพื่อให ้ ได ้มาซึ่ งผลิตภัณฑ ์ที่ 
เป่ียมไปด้วยคณุภาพ	ปลอดภยัต่อการบรโิภค	อกีทัง้
ยงัเป็นมติรต่อชมุชน	และสิง่แวดล้อม

ภาพรวมของไทยวา 
ห่วงโซ่คุณค่า และผลิตภัณฑ์

การด�าเนินธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 

ธุรกิจแป้ง

ธุรกิจอาหาร
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การจัดซื้อ การผลิต การจัดส่ง การตลาด และการขาย การบริการ

ประโยชน์
ต่อไทยวา

ห่วงโซ่คุณค่า

เกษตรกรรมที่ยั่งยืน โรงงานสีเขียวและการพัฒนาชนบท ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและผู้บริโภค

- การจัดหาวัตถุดิบเพ่ือการ 
 ผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
 และเพียงพอ

- การพัฒนาความสัมพันธ ์
 ระหว่างชุมชนและคุณภาพ 
 ของผลิตภัณฑ์

- การเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
 ผลิต
- การลดต้นทุน ในการผลิต 
 และการจัดจำาหน่าย

- การขยายตลาด /
 ความหลากหลาย
 ของผลิตภัณฑ์
- การเข้าสู่ตลาดใหม่ และ
 ตลาดเกิดใหม่
- ภาพลักษณ์ที่ดี / 
 การสร้างเเบรนด์

- สร้างผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้
- การเติบโตของยอดขาย
- การเป็นผู้นำาตลาด

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
ที่เกี่ยวข้อง

- พนักงาน
- เกษตรกร
- คู่ค้าทางธุรกิจ
- หน่วยงานภาครัฐ

- พนักงาน
- ชุมชน
 และสังคมโดยรอบ
- หน่วยงานภาครัฐ

- พนักงาน
- ชุมชนและสังคมโดยรอบ
- ลูกค้า
- บริษัทขนส่งจากภายนอก

- พนักงาน
- ลูกค้า
- คู่ค้าทางธุรกิจ
- หน่วยงานภาครัฐ

- พนักงาน
- ลูกค้าและผู้บริโภค
- หน่วยงานภาครัฐ
- ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

ประโยชน์ต่อ
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

- คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- ผลผลิตที่มีคุณภาพ
- ให้ความรู้แก่เกษตรกร
 ในการใช้และใช้เทคโนโลยี

- ความหลากหลาย
 ของพันธ์ุพืชเมล็ดพันธ์ุ
 และการเพาะปลูกพืช
- การพัฒนาเศรฐกิจท้องถิ่น

- การสร้างงานในชมุชนท้องถ่ิน
- การลดผลกระทบของ
 สิ่งแวดล้อม

- การเข ้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มี 
 คุณค่าทางโภชนาการทีเ่พิม่ขึน้
- สร้างความพอใจให้ผู้บริโภค

- การบรโิภคสนิค้าทีม่คุีณภาพ
- สร้างการลงทุนในท้องถ่ิน 
 และการเติบโตทางเศรษฐกิจ
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แผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ	ถูกก�าหนดขึ้นในช่วงปี	2563	เพื่อให้ทราบทิศทางของธุรกิจในระยะยาว	โดยค�านึงถึงความเสี่ยงในด้านต่างๆ	ด้วย	ซึ่งแบ่งเป็น	6	เป้าหมาย	ได้แก่

ภารกิจของเรา ไทยวาสร้างสรรค์นวัตกรรมและความยั่งยืนจากแหล่งเพาะปลูกจนถึงมือผู้บริโภคทั่วโลกให้ดีขึ้นทุกวัน

กลยุทธ์องค์กร เป็นผู้นำาระดับโลกในด้านผลิตภัณฑ์แป้งและผลิตภัณฑ์อาหารที่เกี่ยวข้อง โดยใช้จุดแข็งของเราทั้งด้านการผลิตและแบรนด์สินค้า

จุดมุ่งหมาย
ในการดำาเนินงาน

ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำาปะหลัง ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำาปะหลังมูลค่าเพิ่ม ผลิตภัณฑ์อาหาร

ยกระดับความเป็นผู้นำาผลิตภัณฑ์
แป้งมันสำาปะหลังเพื่อความได้เปรียบจากขนาด
ในระดับภูมิภาค และคุณภาพระดับพรีเมียม

พัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่
ทำาจากแป้งและอาหารจากพืชเพ่ือรองรับความ
ต้องการในตลาดโลก

ก้าวสูค่วามเป็นผูน้ำาในภูมภิาคผ่านการขายอย่าง
มีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และ
ช่องทางการการขายใหม่ๆ

เป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์

การพัฒนาเกษตรกร
และห่วงโซ่คุณค่า

ความเป็นเลิศ
และประสิทธิภาพ
ในการดำาเนินงาน

ขยายธุรกิจ
ด้วยนวัตกรรม

เพ่ิมความแขง็แกร่งในการ
ขายและการจัดจำาหน่าย

ขยายตลาด
ในประเทศไทย

และกลุ่ม CLMV

มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์
และช่องทางการขาย

ที่เติบโตสูง

6 เป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ของไทยวา 2563-2568

ค่านิยมหลัก เป้าหมาย การวิจัยและนวัตกรรม และการพัฒนาบุคคลากร
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ชุดของขวัญเพื่อสุขภาพ วุ้นเส้น ตรามังกรคู่ บาลานซ์ 

 ถูกออกแบบมาเพื่อ ส่งมอบสิ่งดีๆให้คนที่รัก มอบเป็นของขวัญแทนความห่วงใยให้มีสุขภาพที่ดี
และแข็งแรงได้
- ผลิตจากถั่วเขียวเกรดพรีเมียมจากธรรมชาติ100%
- เป็นวุ้นเส้นที่มีค่าดัชนีนำ้าตาลตำ่า (Low GI) ที่สามารถช่วยรักษาสมดุลของระดับนำ้าตาลในเลือด
-  ได้รบัการการนัตีรสชาติและคุณภาพ 2 ดาวจากสถาบนัระดบัโลก International Taste Institute
- ไม่ฟอกสี ไม่มีกลูเตน และปราศจากสารเคมี

วุ้นเส้นกึ่งสำาเร็จรูป ตรามังกรคู่ เรดดี้  

 ทางเลือกใหม่ของคนรักสุขภาพ เอาใจคนรักอาหารแนวสตรีทฟู๊ด อร่อย ง่าย พร้อมทาน 
ใน 3 นาที มี 3 รสชาติ
- รสก๋วยเตี๋ยวเรือนำ้าตก สูตรโบราณ นำ้าซุปเข้มกลมกล่อมหอมเครื่องเทศ 
- รสต้มยำากุ้งนำ้าข้น สูตรแซ่บจี๊ด อาหารไทยรสชาติแซ่บจี๊ดอร่อยถึงใจ เมนูโปรดคนไทยทุกคน 
- รสต้มซุปเปอร์แซ่บ สูตรทีเด็ด เมนูซุปรสชาติเปรั้ยวแซ่บถึงพริกถึงขิง อร่อยลงตัวจนต้อง 
 ยกถ้วยซด

เส้นเล็กกึ่งสำาเร็จรูป ตรา Asian Inspired

 ทางเลือกใหม่ของคนรักสุขภาพ อร่อย ง่าย รสชาติไทยดังเดิม และปลอดกลูเตน พร้อมทานใน 3 นาที มีให้เลือกถึง 6 รสชาติ คือ 
ต้มยำา ก๋วยเตี๋ยวเรือ ปูผัดผงกะหรี่ ผัดไทย ซุปไก่ และต้มข่า

ผลิตภัณฑ์ใหม่ ในปี 2563 

เส้นใหญ่ ตรากิเลนคู่

- เนื้อสัมผัส เหนียวนุ่ม อร่อย 
- เส้นไม่เกาะตัว ไม่ขาดง่าย 
- ใช้นำ้ามันใหม่ ในทุกการผลิต 
- บรรจภุณัฑ์ปิดสนิท ไม่มนีำา้มนัรัว่ซมึ 
- มีวันผลิตและวันหมดอายุที่ชัดเจน
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ฉลากผลิตภัณฑ์

เส้นเล็ก ตรากิเลนคู่ 
สูตรเหนียวนุ่มพิเศษ

- เส้นเหนียว เคี้ยวอร่อย
- ลวกง่าย
- เส้นไม่เกาะติด

ใบเมี่ยงญวน ตราอินทรีคู่

 เมนูสุขภาพ สร้างอาชีพ อร่อยได้ง่ายๆ
- เหนียว นุ่ม ไม่ขาดง่าย 
- อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย
- Gluten Free ไม่มีสารกลูเตนที่ทำาให้เกิด 
 การแพ้
- ไม่ใส่วัตถุกันเสีย
- Low Fat เหมาะกับการทำาเมนูเพื่อสุขภาพ

กระเทียมเจียว ตราอินทรีคู่
- หอม 
- กรอบ 
- สะอาด 
- ปลอดภัย 
- อร่อยได้ทุกเมนู

วุ้นเส้น ตรามังกรคู่

- ปลอดกลูเตน
- ไม่ใส่สีเทียม
- ไม่ใส่ผงชูรส
- คุณภาพที่เชื่อถือได้ของคนไทย

เส้นเล็กฝอย ตรากิเลนคู่ 

- เส้นมีขนาดเล็กเพียง 1.4 มม.
- ลวกง่าย สุกไว
- เนื้อสัมผัสเหนียว นุ่ม อร่อย

Low GI

ITQi 1 star

Healthier Choice 

ITQi 2 stars International 
Innovation Awards 

(IIA) 2020 
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สรุปผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ปี 2563
ผลการดำาเนินงานมั่นคง เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน 

-	 รายได้จากการขาย	7,090	ล้านบาท
-	 EBITDA	571	ล้านบาท
-	 เงินปันผล	0.134	บาทต่อหุ้น
-	 สัดส่วนรายได้แยกประเทศ
	 ประเทศไทย	4,464	ล้านบาท
	 ประเทศเวียดนาม	1,091	ล้านบาท
	 ประเทศจีน	1,499	ล้านบาท
-	 สัดส่วนรายได้แยกสายธุรกิจ
	 ธุรกิจแป้ง	5,523	ล้านบาท
	 ธุรกิจอาหาร	1,567	ล้านบาท

การกำากับดูแลกิจการที่ดี 

-	 ได้รับการประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัท 
	 ให้อยูใ่นระดบัดเีลิศ	“Excellent	CG	Scoring”
-	 ได้รับการคัดเลือกให้อยู ่ในรายช่ือหุ ้นย่ังยืน 
	 (Thailand	Sustainability	Investment:	THSI)	
-	 เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบัติ
	 ของภาคเอกชนไทยในการต ่อต ้านทุจริต 
	 (Collective	Action	Coalition)	
-	 เป็นสมาชิกของ	UN	Global	Compact	และ 
	 ร่วมเป็นส่วนหนึง่ของโครงการ	SDG	Ambition

FARMER: การพัฒนาเกษตรกร

-	 จ�านวนสมาชิกเกษตรกรไทยวาที่ได้รับการ 
	 ส่งเสริม	1,569	ราย
-	 ขยายท่อนพันธุ์มันที่ปลอดโรคแบบ	X20	 ได้	 
	 540,000	ท่อนพันธุ์ต่อปี

-	 ผลผลิตต่อไร่ของสมาชิกเกษตรกรไทยวา 
	 เพิ่มขึ้น	จาก	5.5	ตันต่อไร่	เป็น	5.8	ตันต่อไร ่
-	 สนับสนุนเทคโนโลยีการเกษตรให้แก่สมาชิก

-	 สนับสนุนปุ๋ยหมักแทนสารเคมีให้แก่สมาชิก 
	 897	ราย	จ�านวน	9,051	ตัน

-	 ผสานเรื่องความยั่งยืนเข้ากับค่านิยมองค์กร
	 จัดการอบรมเกี่ยวกับทักษะอาชีพ	และ
	 ความรู้ด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร	 897	 
	 คน	

-	 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมเครือข่าย
	 โกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย	 และสถาบัน 
	 ไทยพัฒน์	ในฐานะสมาชิก

-	 มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่
	 เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	 คิดเป็นร้อยละ	 11	 
	 ของงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
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FACTORY: การพัฒนาโรงงานและชุมชนสีเขียว

-	 สัดส่วนน�้าเสียที่ผ่านการบ�าบัดคิดเป็น
	 ร้อยละ	100

-	 ปริมาณไฟฟ้าที่ลดได้จากโรงไฟฟ้า
	 ก๊าซชีวภาพ	19,199,100	หน่วย
-	 กระแสไฟฟ้าสะสมที่ผลิตได้จาก	
	 Solar	Roof	Top	1,405	kWh	เป็นเงิน	
	 5.08	ล้านบาท

-	 แจกจ่ายปุ ๋ยหมักที่ผลิตจากของเสียจาก 
	 การผลิต	เช่น	เปลือกดินมันส�าปะหลัง	
	 กากมันส�าปะหลัง	และตะกอนเหลือจาก
	 บ่อบ�าบัดน�้าเสีย	จ�านวน	8,000	ตัน

-	 บริษัทฯ	 อยู่ระหว่างการด�าเนินการศึกษา	 
	 และเก็บข้อมูลปริมาณคาร์บอนฟุตปริ้นท ์
	 ขององค์กรโดยคาดว่าจะสามารถเปิดเผย	 
	 และคาดว่าจะเข้าร่วมกระบวนการทวนสอบ 
	 รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ 
	 องค์กรได้ภายในเดอืนกนัยายน	2564	(CFO)
-	 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้	เท่ากับ
	 51,722	tCO2e	(T-VER)

FOOD: การวิจัยอาหาร Organic & Healthy

-	 ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา	
	 เท่ากับ	11.99	ล้านบาท

-	 การพฒันานวตักรรมทีเ่ป็นมติรต่อสงัคมและ
	 สิ่งแวดล้อม

FAMILY: การพฒันาคุณภาพชวิีตครอบครวัพนกังาน

-	 ค่าเฉลี่ยเวลาการฝึกอบรมของพนักงาน
	 ทั้งหมด	1	คน	/1	วัน	/ปี

-	 สัดส่วนพนักงานชายต่อพนักงานหญิง
	 เท่ากับ	2.5	:	1

-	 จ�านวนการจ้างงานพนักงานทั้งหมด
	 ในองค์กร	เท่ากับ	2,866	คน
-	 ก�าหนดให ้นโยบายสิทธิมนุษยชนและ 
	 แรงงานมีการบังคับใช้ครอบคลุมทั้งองค์กร

-	 อัตราส่วนการจ้างงานบุคคลทุพพลภาพ
	 ต่อพนักงานทั้งหมดเท่ากับ	1	:	100

พันธมิตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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	 ไทยวา	 ในฐานะบริษัทในอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร	 เรามุ่งมั่นที่
จะด�าเนินธุรกิจด้วยกลยุทธ์หลักในการส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารสู่ผู้บริโภคทั่ว
โลก	ครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ด้วยการพัฒนาสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่ส่งเสริมการสร้างความยั่งยืนตั้งแต่กระบวนการปลูกไปจนถึงมือ 
ผู้บริโภค	(Create	Innovation	and	Sustainability	from	Farm	to	Shelf)	
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมสูค่วามยัง่ยนืมคีวามส�าคญัต่อศกัยภาพของธรุกจิและ
การเตบิโตของไทยวาเป็นอย่างมาก	เพราะการพฒันาอย่างยัง่ยนืนบัเป็นกลยทุธ์
ส�าคญัทีจ่ะท�าให้บรษิทัฯ	สามารถบรรลวุสิยัทศัน์ในการเป็นผูน้�าในภมูภิาคของ
ผลิตภัณฑ์แป้งมันส�าปะหลังและผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง	

	 ด้วยตระหนักดีว่าบริษัทฯ	 ไม่เพียงแต่น�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มี
คุณค่าและปลอดภัยต่อลูกค้าและผู้บริโภคเท่านั้น	 แต่ยังมีบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการสร้างมาตรฐานในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของ 
การด�าเนนิงานทัง้หมดในห่วงโซ่อปุทานอกีด้วย	โดยค�านงึถงึผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
ของเราในทุกด้านของห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่กระบวนการปลูก	 การจัดหาวัตถุดิบ	
การผลิต	 ห่วงโซ่อุปทาน	 ตลอดจนการจัดส่งสินค้า	 ภายใต้กลยุทธ์ความย่ังยืน 
ของไทยวา	 ที่สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง 
ด้านต่างๆ	ที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และ 
สิง่แวดล้อม	บนพ้ืนฐานการดแูลกิจการทีด่	ีบรษัิทฯ	มแีนวทางการด�าเนินกลยทุธ์ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน	 โดยค�านึงตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ 
ไปจนถึงผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค	

	 บริษัทฯ	 ได้จัดท�ารายงานเพ่ือความยั่งยืนภายใต้แนวทาง	 Creating	 
Shared	Value	(CSV)	ซึง่ช่วยให้เราสามารถระบุเป้าหมายได้อย่างชดัเจน	และ
สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรได้มากที่สุด	 โดยบริษัทฯ	 ได้มีการก�าหนดเป้า
หมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้	3	จุดมุ่งหมาย	คือ

-	 แหล่งวตัถดุบิทีย่ัง่ยนื	(Develop	sustainable	plants	and	raw	material	 
	 sources)

-	 ช่วยพัฒนาชุมชนที่ให้ชีวิตมีสุขภาพดีขึ้น	 รวมถึงการหมุนเวียนทรัพยากร 
	 กลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 (Foster	 thriving	 and	 resilient	 
	 communities	with	environmentally	friendly	impact)

-	 ยกระดับคุณภาพชีวิตและน�าไปสู่สุขภาพดีข้ึนในอนาคต	 (Enabling	 
	 healthier	modern	Life)

	 โดยบริษัทฯ	 ได้แบ่งภารกิจในการด�าเนินงานออกเป็น	 4	 กลยุทธ์หลัก	
คือ	 การพัฒนาเกษตรกร	 (Farmer	 Development)	 การพัฒนาโรงงานและ
ชุมชนสีเขียว	 (Green	Factory	and	Community)	การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ครอบครัวพนักงาน	(Family	Work	and	Live	Balance)	และการวิจัยอาหาร 
ออร์แกนคิและอาหารเพือ่สขุภาพ	(Food	Organic	and	Food	Healthy	R&D)	
เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้น	 สุขภาพอนามัยที่ดีของผู้บริโภค	
อาชีวอนามัยและคุณภาพชีวิตของพนักงาน	 คู่ค้าทางธุรกิจ	 สังคมและชุมชน	
ตลอดจนช่วยสร้างคณุภาพชวีติทีด่ขีึน้	และการเตบิโตทางเศรษฐกจิอย่างยัง่ยนื
ของประเทศตลอดไป

การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่ไทยวา
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กลยุทธ์

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความเชี่ยวชาญ และ
การสนับสนุนเกษตรกร

โรงงานสีเขียว
“Zero Waste”

พนักงาน สิทธิมนุษยชน
และการปฏิบัติตามข้อกำาหนด

การสร้างแบรนด์
ด้วยการตลาด

อย่างมีความรับผิดชอบ

เกษตรกร
คู่ค้าทางธุรกิจ

ชุมชนและสังคม พนักงาน
ลูกค้า และผู้บริโภค

คู่ค้าทางธุรกิจ

สิทธิมนุษยชน และการกำากับดูแลกิจการที่ดี

การพัฒนาเกษตรกร
โรงงานสีเขียว

และการพัฒนาชุมชน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ครอบครัวพนักงาน
การวิจัยอาหาร

ออร์แกนิค และเพื่อสุขภาพ

TWPC CSV

F ARMER
1 FACTORY

2 FAMILY
3 FOOD

4
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	 การจัดท�าการประเมินประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่สุดฉบับนี้จัดท�าข้ึนจาก 
การท�างานร่วมกนักบัผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีภายในและภายนอก	โดยพจิารณาปัจจยั 
ท่ีเก่ียวข้องกับบรษิทัฯ	ทัง้ภายในและภายนอก	เพ่ือประเมนิประเดน็ความยัง่ยนื
ที่มีนัยที่ส�าคัญ	 วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องท้ังหมด	ตามแนวทาง
ของ	 GRI	 Standards	 ควบคู่ไปกับการจัดอันดับความส�าคัญของความเสี่ยง 
ต่อความยั่งยืน	 และการวางแผนรับมืออย ่างเหมาะสม	 โดยบริษัทฯ	 
มีกระบวนการประเมินและประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยส�าคัญ	ดังนี้

สูง

ตำ่า ตำ่า สูงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

ผล
กร

ะท
บต

่อผ
ู้มีส

่วน
ได

้ส่ว
นเ

สีย

1.  การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

2.  การพัฒนาเกษตรกร

3.  การบริหารห่วงโซ่อุปทาน 

 และการจัดหาวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ

4.  การกำากับดูแลกิจการที่ดี

5. การพัฒนาสังคมชุมชน

6.  การบริหารจัดการนำ้า

7.  การจัดการของเสีย 

8.  ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

9. ประสิทธิภาพของเครื่องจักร 

 และกระบวนการผลิต

10.  การพัฒนาบุคลากร

11.  การต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชั่น

12. การปฏิบัติต่อแรงงาน และสิทธิมนุษยชน

13.  นวัตกรรม

14.  ความปลอดภัยของอาหาร

15.  ความไว้วางใจต่อ Brand

13 3 1

10 2

14 7

8
12

11 15

5
9 6
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การพัฒนาเกษตรกร

การพัฒนาโรงงาน

และชุมชนสีเขียว

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ครอบครัวพนักงาน

การวิจัยอาหาร 

ออร์แกนิค 

เเละเพื่อสุขภาพ

มิติ ประเด็นด้านความยั่งยืนประเด็นด้าน
ความยั่งยืนที่ส�าคัญ

22 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน



1.  การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

2.  การพัฒนาเกษตรกร

3.  การบริหารห่วงโซ่อุปทาน 

 และการจัดหาวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ

4.  การกำากับดูแลกิจการที่ดี

5. การพัฒนาสังคมชุมชน

6.  การบริหารจัดการนำ้า

7.  การจัดการของเสีย 

8.  ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

9. ประสิทธิภาพของเครื่องจักร 

 และกระบวนการผลิต

10.  การพัฒนาบุคลากร

11.  การต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชั่น

12. การปฏิบัติต่อแรงงาน และสิทธิมนุษยชน

13.  นวัตกรรม

14.  ความปลอดภัยของอาหาร

15.  ความไว้วางใจต่อ Brand

ช่องทางในการสร้าง
การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	 บริษัทฯ	 เชื่อมั่นว่าการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น 
องค์ประกอบส�าคัญที่จะช่วยวางแผนเชิงกลยุทธ์สู่การเป็นองค์กรแห่งความ
ยัง่ยนื	ซึง่ครอบคลมุมติทิางเศรษฐกจิ	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	โดยมกีารวเิคราะห์
และจัดล�าดับความส�าคัญของกลุ ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียส�าคัญของบริษัทฯ	 
ที่ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบจากการด�าเนินธุรกิจ	 ครอบคลุมทั้ง 
ภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง

	 ส�าหรับการจัดท�ารายงานความยั่งยืนประจ�าปี	2563	บริษัทฯ	ได้รวบรวม
ประเด็นและข้อคิดเห็นจากความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	เพื่อรับทราบ
ความต้องการ	มมุมองความคดิเหน็	ข้อกงัวล	ตลอดจนข้อเสนอแนะ	อนัจะน�ามาใช้ 
ในการพัฒนาแนวปฏบิตัใิห้สอดคล้องกบัการด�าเนนิงานด้านความยัง่ยนืทีเ่หมาะสม 
และเป็นธรรมต่อไป	นอกจากนี้บริษัทฯ	ยังได้ด�าเนินการส�ารวจความพึงพอใจ
ตัวแทนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซ่ึงประกอบด้วย	 ผู้พัฒนาตลาดทุน	 คู่ค้าทาง
ธุรกิจ	ชุมชนและสังคม	ลูกค้าและผู้บริโภค	และนักลงทุน	พร้อมทั้งน�าประเด็น 
ที่มีนัยส�าคัญมาใช้ในการก�าหนดเนื้อหาของรายงานความยั่งยืนฉบับนี้อีกด้วย

กลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

7 กลุ่มหลัก

หน่วยงาน
ภาครัฐ

เกษตรกร

พนักงาน

คู่ค้า
ทางธุรกิจ

ลูกค้าและ
ผู้บริโภค

ชุมชนและ
สังคม

ผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุน
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เกษตรกร

1.	โครงการสมาชิกชาวไร่ไทยวา

2.	กิจกรรมพัฒนาเกษตรกร	

3.	แอพพลิเคชั่นบนมือถือ	

4.	งานวันขอบคุณชาวไร่ไทยวา

•	การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

•	ความรู้ทางเทคโนโลยีส�าหรับเกษตรกร

•	การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

•	การส่งเสริม	ดูแล	ฝึกอบรม

	 ให้กับเกษตรกร	 ให้เพิ่มความสามารถในการ 

	 บริหารจัดการและกระบวนการเพาะปลูก

•	การรับซื้ออย่างเป็นธรรม

•	สนบัสนนุเครือ่งมอืการเพาะปลกูเพือ่ช่วยลด 

	 การใช้แรงงานและเวลา

•	จดัต้ังหน่วยงาน	Agronomist	เพือ่ดแูลสมาชิก 

	 เกษตรกรโดยตรง

สามารถศึกษารูปแบบและวิธีการตอบสนอง
ของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ที่บท “การพัฒนา
เกษตรกร” และ “การบริหารด้านการใช้น�้า
เพื่อการเกษตรยั่งยืน”

ช่องทางการมีส่วนร่วม 

ตัวอย่างของประเด็น 

ตัวอย่างการตอบสนองของบริษัท 

คู่ค้าทางธุรกิจ

1.	การประชุมคู่ค้า

2.	การลงพื้นที่เยี่ยมเยียนคู่ค้าทางธุรกิจ

3.	Wholesale	 Fresh	 /	Wholesale	 Dry 

	 Conference	

4.	ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ	เช่น

	 Website,	Facebook,	Youtube,	Linked	in,	 

	 และ	Line@

•	การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคู่ค้า

•	กิจกรรมส ่งเสริมการขายและกิจกรรม 

	 ทางการตลาด

•	คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร

•	การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

•	การส่งเสริม	 ดูแล	 ฝ ึกอบรมให้กับคู ่ค ้า 

	 ให้เพิ่มความสามารถในการขาย

•	การพัฒนาความหลากหลายของสินค ้า 

	 ให้ตรงกับความต้องการของตลาด

•	การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการขายและ 

	 กิจกรรมทางการตลาดให ้ตรงกับความ 

	 ต้องการของผู้บริโภค

สามารถศึกษารูปแบบและวิธีการตอบสนอง
ของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ที่บท “การยกระดับ
คณุภาพ และความปลอดภยัของผลติภัณฑ์”

ช่องทางการมีส่วนร่วม 

ตัวอย่างของประเด็น 

ตัวอย่างการตอบสนองของบริษัท 

ลูกค้าและผู้บริโภค

1.	แบบส�ารวจความพึงพอใจประจ�าปี

2.	ศูนย์รับค�าร้องเรียนลูกค้า

3.	ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ	เช่น	

	 Website,	Facebook,	Youtube,	Linked	in,	 

	 และ	Line@

•	การเข้าถึงผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ

•	คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร

•	ข้อมูลฉลากผลิตภัณฑ์

•	การสื่อสารให ้ผู ้บริ โภคเข ้าใจเกี่ยวกับ 

	 โภชนาการ	และฉลากผลิตภัณฑ์

•	เพิ่มช่องทางการสื่อสารการส่งเสริมการขาย

•	พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้มาตรฐาน 

	 ทั้งคุณภาพและความปลอดภัย

•	น�าเสนอผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ

•	การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการขายและ 

	 กิจกรรมทางการตลาดให ้ตรงกับความ 

	 ต้องการของผู้บริโภค

สามารถศึกษารูปแบบและวิธีการตอบสนอง
ของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ที่บท “นวัตกรรมต่อ
กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และบริการ” และ 
“การยกระดับคุณภาพ และความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์”

ช่องทางการมีส่วนร่วม 

ตัวอย่างของประเด็น 

ตัวอย่างการตอบสนองของบริษัท 

กลุ่ม
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
7 กลุ่มหลัก
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พนักงาน

1.	แบบส�ารวจความผูกพันของพนักงาน
2.	ระบบสื่อสารทางอิเลคทรอนิกส์ภายใน 
	 องค์กร	(Intranet	/	E-newsletter	/	
	 แอพพลิเคชั่นบนมือถือ	(TimeMint)	/	
	 วารสาร	TW	Wander)
3.	กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ภายในองค์กร 
	 อย่างต่อเนื่อง
4.	กิจกรรมประธานเจ ้าหน้าที่บริหารพบ 
	 พนักงาน	(CEO	Town	Hall)
5.	การประเมินผลงานประจ�าปี	(PMS)
6.	โครงการโค้ช	และ	Mentor

•	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
•	ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
•	ค่าตอบแทน	สิทธิประโยชน์	และสวัสดิการ
•	การสร้างความผูกพันของพนักงาน

•	การวิ เคราะห์แผนพัฒนาศักยภาพและ 
	 การประเมิน	 Career	 Path	 ของพนักงาน	 
	 ผ่านระบบ	 Performance	Management	 
	 System	(PMS)
•	มีการปรับปรุงระบบการประเมินพฤติกรรม 
	 การท�างานให้สอดคล้องกับ	 Function	 
	 การท�างานให้มากขึ้น
•	โครงการ	Thai	Wah	Leadership	Academy 
	 (TLA)	 การวิ เคราะห์และจัดการอบรม 
	 ให้ความรู้ให้เหมาะสมกับพนักงานทุกระดับ
•	การดูแลพนักงานในช่วงโควิด-19

สามารถศึกษารูปแบบและวิธีการตอบ
สนองของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ท่ีบท “ความ
ปลอดภัย และอาชีวอนามัย” “การพัฒนา
บุคคลากร” และ “สิทธิมนุษยชน และการ
ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างถูกต้อง”

ช่องทางการมีส่วนร่วม 

ตัวอย่างของประเด็น 

ตัวอย่างการตอบสนองของบริษัท 

ชุมชนและสังคม

1.	กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์	 /	 ส่งเสริมคุณภาพ 

	 ชีวิต		

2.	เปิดช่องทางรับข้อร้องเรียน

3.	การลงพื้นที่เยี่ยมเยียน

•	การสร้างงานและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

•	การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน

•	ด�า เนินโครงการส ่ง เสริมสุขภาพ	 และ 

	 คุณภาพชีวิตให้กับชุมชน	 เช่นการตรวจ 

	 สุขภาพเบื้องต้น

•	ด�าเนินโครงการปลูกจิตส�านึกให้เยาวชน 

	 รุ่นใหม่รักเกษตรกรรม

•	ก�าหนดนโยบายการลดการใช ้พลังงาน 

	 ลดการใช้น�้าและการปล่อยของเสียอย่าง 

	 ชัดเจน

สามารถศึกษารูปแบบและวิธีการตอบสนอง
ของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ที่บท “การพัฒนา
สังคมและชุมชน”

ช่องทางการมีส่วนร่วม 

ตัวอย่างของประเด็น 

ตัวอย่างการตอบสนองของบริษัท 

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

1.	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2.	การเยี่ยมชมบริษัท

3.	การประชมุร่วมกับนักวิเคราะห์รายไตรมาส

4.	กจิกรรม	Opportunity	Day	/	Roadshow	 

	 ทั้งในและต่างประเทศ

5.	การสัมภาษณ์ผู้บริหารในวาระต่างๆ

6.	เว็บไซต์หน้านักลงทุนสัมพันธ์	 /	 อีเมล์	 / 

		 โทรศัพท์

•	การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

•	การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส	 ถูกต้อง	 

	 ทันเวลา

•	ความก้าวหน้าในการขบัเคลือ่นองค์กรสูค่วาม 

	 ยั่งยืน

•	การด�าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล

•	ความโปร่งใส	 และความเท่าเทียมกันของ 

	 ผู้ถือหุ้น

•	ก�าหนดกลยุทธ์การด�าเนินงานอย่างชัดเจน

•	ก�าหนดนโยบายลดความเสี่ยงอย่างชัดเจน

สามารถศึกษารูปแบบและวิธีการตอบสนอง
ของบริษัทฯ เพ่ิมเติมได้ท่ีบท “การก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี”

ช่องทางการมีส่วนร่วม 

ตัวอย่างของประเด็น 

ตัวอย่างการตอบสนองของบริษัท 

หน่วยงานภาครัฐ

1.	การรายงานและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 

	 การด�าเนินธุรกิจ

2.	ร่วมมือและสนับสนุนโครงการในประเด็นที่ 

	 เกี่ยวข้อง

3.	การเข้าร่วมงานสัมมนาต่างๆ

•	การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัต ิ

	 ที่เกี่ยวข้อง

•	การเป็นตัวอย่างในการด�าเนินธุรกิจด้วย 

	 ความรับผิดชอบ

•	การด�าเนินงานตามกฎหมายและระเบียบ 

	 ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

•	สนับสนุนโครงการของภาครัฐในประเด็น 

	 ที่เกี่ยวข้อง

สามารถศึกษารูปแบบและวิธีการตอบสนอง
ของบริษัทฯ เพ่ิมเติมได้ที่บท “การก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี”

ช่องทางการมีส่วนร่วม 

ตัวอย่างของประเด็น 

ตัวอย่างการตอบสนองของบริษัท 
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30

ประเทศที่เราส่งออก +
โรงงานของบริษัท
ไทยวาขยายกิจการไปยังประเทศต่างๆ โดยขึ้นกับโอกาส
และศักยภาพของแต่ละประเทศ โดยปัจจุบันบริษัทฯ
•  มีโรงงานและสาขาครอบคลุมกว่า 5 ประเทศ 
•  ส่งออกไปมากกว่า 32 ประเทศทั่วโลก

Factories 
and Operation bases

Thailand
Bangkok | Kalasin
Kamphaeng Phet | Nakhon Phatom
Nakorn Ratchasima | Udon Thani
Rayong | Tak | Chonburi

Vietnam
Cu Chi I Ho Chi Minh | Tay Ninh

Cambodia
Oddar Meanchey

China
Shanghai

Indonesia
Jakarta

26 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน
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Bharain Canada

Czech Republic England

Finland Germany

Israel Mauritius

Netherlands Poland

Russia Sweden

UAE USA

China Myanmar
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Thailand Laos

Cambodia Vietnam

Taiwan Hong Kong

Korea Japan

Philippines Brunei

Malaysia Singapore

Australia Chile

Saudi Arabia Indonesia
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เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
	 ไทยวา	เราเชือ่ว่าความยัง่ยนืนัน้ไม่สามารถสร้างได้จากคนเดยีว	แต่จะต้อง
เกิดจากความร่วมมือกันของทุกฝ่ายท้ังในและนอกองค์กร	ที่มีส่วนช่วยพัฒนา
ให้องค์กรเจริญเติบโตยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ	 กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนน้ันไม่ใช่เพียง
แค่เป้าหมายในระยะยาวเท่าน้ัน	 แต่ควรเป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินธุรกิจ 
ในทุกๆ	 วัน	 การผสานกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนเข้ากับพื้นฐานการด�าเนินธุรกิจ 
ที่แข็งแกร่ง	 ภายใต้กลยุทธ์ความยั่งยืนหลัก	 การพัฒนาเกษตรกร	 การพัฒนา 
โรงงานและชุมชนสีเขียว	 การพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวพนักงาน	 และ 
การวิจัยอาหาร	จะท�าให้เราเติบโตควบคู่ไปกับสังคมได้อย่างยั่งยืน

	 การผนวก	SDGs	เข้ากับกลยุทธ์ความยั่งยืนท�าให้เราสามารถระบุประเด็น
ในการสร้างผลกระทบเชิงบวก	 หรืออย่างน้อยสามารถลดผลกระทบเชิงลบ 
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	อกีท้ังเราได้เชือ่มโยงประเด็นทีม่นียัส�าคญัด้านความยัง่ยนื	 
(Materiality	 Issues)	 กับ	 SDGs	 เพื่อให้ทราบว่ากิจกรรมใดในห่วงโซ่คุณค่า
ของไทยวาที่เหมาะสมที่สุด	 และสามารถสนับสนุนเป้าหมายได้	 ไม่ว่าจะเป็น 
ทางตรงหรือทางอ้อม

28 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน



	 ดังนั้นเรามีความมุ่งมั่นที่จะน�าความรู้	 ความสามารถ	 ประสบการณ	์ และ
ความเชี่ยวชาญมาใช้ในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนพื้นฐาน	 12	
เป้าหมาย	จากทั้งหมด	17	เป้าหมาย	ซึ่งสอดคล้องกับขีดความสามารถ	และ
ศักยภาพของบรษิทัฯ	ทีจ่ะร่วมก้าวเดนิสูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนืในทกุระบวนการผลติ 
รวมถึงช่วยสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ดีขึ้น 
พร้อมสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของประเทศตลอดไป

ชมวิสัยทัศน์ผู้บริหารไทยวา
ในรายการ เราปรับ โลกเปลี่ยน
ได้ที่นี่

FOOD

FARMER

FACTORY

FAMILY

การเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศ

การพัฒนา
เกษตรกร

การบริหาร
ห่วงโซ่อุปทาน

และการจัดหาวัตถุดิบ
อย่างมีประสิทธิภาพ

การก�ากับดูแล
กิจการที่ดี

การพัฒนาสังคม
ชุมชน

การบริหาร
จัดการน�้า

การจัดการ
ของเสีย

ความ
ปลอดภัย

และ
อาชีวอนามัย

ประสิทธิภาพ
ของเครื่องจักร

และกระบวนการ
ผลิต

การพัฒนา
บุคลากร

การต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น

การปฏิบัติต่อ
แรงงาน และ

สิทธิมนุษยชน

นวัตกรรม

ความปลอดภัย
ของอาหาร

ความไว้วางใจ
ต่อ Brand
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Creating Innovation and 
Sustainability from Farm to Shelf

	 กว่า	 74	 ปีที่ไทยวาเชื่อมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต	 ผ่านการมุ่งคิดค้น
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความยั่งยืนของสังคม	 บริษัทฯ 
มีความต้ังใจที่จะใช ้ผลิตภัณฑ์แป ้งและอาหารจากแป้งเป ็นสื่อกลาง 
ในการพฒันาชีวิตในอาเซยีน	และอกีหลายล้านชวีติทัว่โลก	รวมถงึคูค้่าทางธรุกจิ 
ชุมชน	พนักงาน	และผู้บริโภค	แรงบันดาลใจในการพัฒนาเป็นองค์กรที่มีความ 
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน	 คือการได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณค่า 
ให้แก่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในทุกด้านของการผลิต	 มีความรับผิดชอบ 

ในการสร้างมาตรฐานให้กบัการด�าเนนิงานด้านสงัคม	สิง่แวดล้อม	และเศรษฐกจิ	 
ในทกุการด�าเนนิงานและในห่วงโซ่อปุทานทัง้หมดบนพืน้ฐานการดแูลกจิการทีด่	ี 
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย	 มีเป้าหมายในการขับเคลื่อน 
การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้เกิดขึ้นกับทั้งอุตสาหกรรม	 เพื่อที่เราจะสามารถ 
สร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์	 สร้างอนาคตท่ีดีขึ้น 
ให้กับคู ่ค ้าทางธุรกิจและชุมชนโดยรอบ	 และส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้อย่าง 
เต็มภาคภูมิ

การพัฒนาเกษตรกร
การพัฒนา

โรงงานและชุมชนสีเขียว

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต

ครอบครัวพนักงาน

การวิจัยอาหาร
ออร์แกนิค

และเพื่อสุขภาพ
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การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 บริษัทฯ	 มีความมุ่งม่ันที่จะด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม	 
สิ่งแวดล้อม	 และกลุ ่มผู ้ มีส ่วนได้เสีย	 ภายใต้การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 
และจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ	 ทั้งนี้บริษัทฯ	 ได้ให้ความส�าคัญกับสิทธิของ 
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	 ทุกกลุ่ม	 มีการดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	 
ของบรษิทัฯ	ได้รบัการปฏิบตัอิย่างเหมาะสม	เสมอภาค	และเป็นธรรม	โดยเชือ่มัน่
ว่าการก�ากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งรวมถึงการให้ความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ของบรษิทัฯ	เป็นรากฐานส�าคญัทีจ่ะน�าพาให้องค์กรประสบความส�าเรจ็ได้อย่าง
ยั่งยืน	อีกทั้งยังน�ามาซึ่งความเชื่อมั่น	และความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกฝ่าย	 ดังนั้นเราจึงยึดมั่นด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของบรรษัทภิบาลท่ีด ี
ด้วยหลักความเป็นธรรม	โปร่งใส	และตรวจสอบได้
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การกำากับดูแลด้านความยั่งยืน
และการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ
การพัฒนาห่วงโซ่

คุณค่า

คณะกรรมการ
พัฒนาชุมชน

คณะกรรมการ
โรงงานสีเขียว

และความยั่งยืน
ด้านสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนและ

การกำากับดูแล
กิจการที่ดี

คณะกรรมการ
นวัตกรรมและ

โภชนาการอาหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบบริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ

	 เพ่ือการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนในอนาคต	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 
ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	 
เป็น	 “คณะกรรมการตรวจสอบบริหารความเสี่ยง	 และก�ากับดูแลกิจการ”	
เมื่อวันที่	 วันที่	 6	 สิงหาคม	 2562	 และขยายขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ให้ครอบคลุมหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท	โดยเพิ่มขอบเขต	หน้าที่	
และความรับผิดชอบ	ดังนี้	

•	 ก�ากบัดแูลการปฏบิตังิานของฝ่ายจัดการ	ให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากบั 
	 ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท	

•	 ทบทวนนโยบายการก�ากับดแูลกจิการและจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ 
	 ของบริษัทอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	

•	 ก�ากบัดแูลให้มนีโยบายต่อต้านคอร์รปัชัน่ทีเ่หมาะสมเพยีงพอต่อการด�าเนนิ 
	 ธุรกิจ	

•	 ก�ากับดูแลให้ค�าปรึกษา	 ในการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนของ 
	 บริษัท

	 เพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 เห็นชอบ 
ต่อการก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	 และจรรยาบรรณในการด�าเนิน
ธุรกิจ	 และได้เผยแพร่ให้แก่	 ผู้บริหาร	และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ	ทั้งหมด	
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ	รวมถึงมีการติดตามประเมินผลการด�าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง	 และมีการควบคุมการด�าเนินงานในองค์กรอย่างสม�่าเสมอ	 ซึ่งรวมถึง
ประเด็นด้านการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม	 การต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น	การเคารพสิทธิมนุษยชน	และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

	 โดยเมื่อวันที่ 	 25	 กุมภาพันธ์	 2563	 ผู ้บริหารระดับสูงของบริษัท	 
ได้มีการรายงานผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร	 และการมี
ส่วนร่วมของบริษัทกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดปี	 2562	 ต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบบริหารความเสี่ยง	 และก�ากับดูแลกิจการ	 เพ่ือพิจารณาทบทวน 
การด�าเนินงานการมส่ีวนร่วมกบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีพร้อมการระบ	ุและจดัล�าดบั 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญขององค์กรได้ครบถ้วนและครอบคลุมตลอด 
ห่วงโซ่ธุรกิจมากข้ึน	 พร้อมทั้งหาแนวทางในการตอบสนองต่อประเด็นท่ี 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความส�าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม	
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การบริหารจัดการความเสี่ยง

	 เพื่อให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล	
โดยมีการบริหารจัดการความเส่ียงทั่วทั้งองค์กรตามแนวทางของ	 COSO:	 
Enterprise	Risk	Management	โดยมีองค์ประกอบส�าคัญ	ดังนี้

1.  โครงสร้างการก�ากับดูแล

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายในและ 
การบริหารความเสี่ยง	 เพ่ือการด�าเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน	 และ 
เพิ่มมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียบริษัทฯ	 โดยให้นโยบายกับพนักงานทุกคน	 
พร้อมก�าหนดให้มีหน่วยงานที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบผู้ประสานงานความเสี่ยง 
ของบริษัทฯ	 อยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 โดยประสานงาน 
กับตัวแทนของทุกๆ	 หน่วยงาน	 รวมทั้งกลุ่มโรงงาน	 ร่วมกันเป็นคณะท�างาน
บริหารความเสี่ยง	

2.  การก�าหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์องค์กร

	 คณะท�างานบริหารความเสี่ยง	 ท�าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม 
กฎหมาย	กฎระเบยีบ	และข้อบงัคบั	และพจิารณาถงึแนวโน้มการเปลีย่นแปลง 
ในวงกว้างทั้งในมิติเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ที่อาจมีผลกระทบ 
ต่ออุตสาหกรรมหรือต่อการด�าเนินธุรกิจในอีก	 3-5	 ปีข้างหน้า	 เพื่อลด 
ผลกระทบความเส่ียงซึ่งอาจส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจ	 ให้คงเหลือความเสี่ยง 
ในระดบัทีย่อมรบัได้หรอืส่งผลกระทบอย่างไม่เป็นสาระส�าคญั	รวมถงึการก�ากบั 
ดแูลบรษัิทย่อย	การท�าธรุกรรมกบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง	และบคุคลทีเ่กีย่ว 
โยงกันอย่างเพียงพอและเหมาะสม	 เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 

เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามนโยบาย	และเป้าหมายทีก่�าหนดไว้	 
และช่วยให้ข้อมูลรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง	และน่าเชื่อถือ

3.  กระบวนการบริหารความเสี่ยง

	 บริษัทใช้วิธีการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร	 หน่วยงานต่างๆ	 และ 
กลุม่โรงงาน	ตามแนวทางของแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุ 
ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวปฏิบัติของส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 เพื่อให้การด�าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4.  การทบทวนและปรับปรุง

	 บริษัทมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน	 และ 
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกปี

5.  การติดตาม รายงาน และประเมินผล

	 บริษัทฯ	 มีการก�าหนดให้ฝ ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติงานติดตาม 
ตรวจสอบ	 สอบทาน	 และรายงานผลการตรวจสอบและสอบทานต่อคณะ 
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงโดยตรงเป็นประจ�าทุกปี

	 นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ	 ยังได้ให้ความส�าคัญในการวางแผนการ
บรหิารจดัการความเสีย่งทัง้ความเสีย่งทีเ่กิดจากปัจจยัภายนอก	(Inherent	risks)	 
และความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน	 (Control	 risks)	 รวมถึงความเสี่ยง 
ทีเ่กิดขึน้ใหม่	(Emerging	Risk)	ได้แก่	ความเสีย่งด้านความปลอดภยัและสขุภาพ	
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงวงเงินประกันภัย	เป็นต้น	
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6.  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยง

	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 มีการวางแผนบริหารความเสี่ยง	 โดยจะมีการสื่อสาร 
และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับจัดการความเสี่ยงให้แก่กรรมการ	ผู้บริหาร 
ระดับสูง	 และพนักงานทุกคน	 ครอบคลุมไปถึงการท�างานในระดับปฏิบัติการ	 
เพื่อเสริมสร้างการให้การบริหารความเส่ียงเกิดเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรม
องค์กร	 ซึ่งในปี	 2563	 บริษัทฯ	 มีการจัดอบรมให้กับผู ้จัดการโรงงาน	
และหัวหน้างานในแต่ละหน่วยงาน	 เพื่อให้เข ้าใจถึงความส�าคัญของ 
แผนจัดการความเส่ียงขององค์กร	 มีการจัดท�าการประเมินความเสี่ยงใหม่ 
ของทั้งองค์กร	และมีแผนที่จะเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจไปสู่กับพนักงาน
ทุกระดับในปีต่อๆ	ไป	เพื่อน�าแนวทางการบริหารความเสี่ยงมาประยุกต์ใช้กับ
องค์กร	โดยให้ความส�าคัญในการเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม	ตอบสนองวิสัยทัศน์	
พันธกิจ	 และการด�าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์	 ให้เป็น
ไปตามกลยุทธ์ท่ีเลือกไว้	 ในระดับประเทศหรือระดับองค์กร	 ซ่ึงได้ก�าหนดให ้
ผลการด�าเนนิงานด้านความเสีย่งเป็น	KPI	ขององค์กรหรอืของฝ่ายงานเจ้าของ
ความเส่ียง	 หรือมีการก�าหนดให้ความเสี่ยงเป็นหน่ึงในเกณฑ์การพัฒนาหรือ
อนุมัติการลงทุนใหม่ๆ

	 นอกจากนัน้	คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งได้มีการจดัท�าดชันช้ีีวดัความ
เสีย่งท่ีส�าคญั	(Key	Risk	Indicator	หรอื		KRI)	เพือ่ใช้ในการประเมนิความเส่ียง
ที่ส�าคัญของแต่ละฝ่าย	 รวมถึงส่วนโรงงานต่างๆ	มีการจัดท�าและทบทวนแผน
ความต่อเนือ่งทางธรุกจิ	(Business	Continuity	Plan:	BCP)	เมือ่เกดิกรณวิีกฤต	ิ
โดยก�าหนดมีแผนการซ้อมรับมืออย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบ
ต่อธุรกิจ	และผู้มีส่วนได้ส่วนต่างๆของบริษัท	รวมถึงติดตามผลการด�าเนินงาน
ของคณะท�างานบริหารความเสี่ยง	 เพื่อสรุปผลและรายงานต่อคณะกรรมการ 
บริษัทฯ

การวิเคราะห์
ประเมินความเสี่ยง

การติดตามผลการ
บริหารจัดการ

ความเสี่ยง

การจ�าแนกความเสี่ยง
และการวางแผน
บริหารจัดการ

การด�าเนินการและ
ปฏิบัติในการจัดการ

ความเสี่ยง

การสรุปผลการบริหาร
จัดการความเสี่ยง
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ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

•	 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสุขภาพ	

•	 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงวงเงินประกันภัย	

•	 ความเสี่ยงจากโรคระบาด

•	 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับและการปฏิบัติตาม 
	 ข้อก�าหนดทางกฎหมาย

•	 ความเสีย่งจากการปรบัตัวให้เข้ากับยคุ	New	normal	และ	Digitalization

•	 ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจมหภาคและผลกระทบ 
	 จากการเมือง

•	 ความเสี่ยงจากการจัดการด้าน	ห่วงโซ่อุปทาน

•	 ความเสี่ยงจากอุทกภัย	และภัยพิบัติต่างๆ
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การต่อต้านทุจริต
และคอร์รัปชั่น

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

	 บรษิทั	ไทยวา	จ�ากดั	(มหาชน)	ได้มกีารก�าหนดแนวทางในการด�าเนนิธรุกจิ 
ด้วยหลักธรรมาภิบาล	 ยึดมั่นในความ	 รับผิดชอบต่อ	 สังคมและสิ่งแวดล้อม	 
รวมทั้งให้ความส�าคัญในการต่อต้านการการทุจริตและคอรรัปชั่นมาโดยตลอด	 
หลังจาก	ได้มีการประกาศเจนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ 
ต่อต้านการทจุรติ	(Collective	Action	Coalition	Against	Corruption:	CAC)	 
เมื่อวันที่	 21	 กุมภาพันธ์	 2560	บริษัทก็ได้มีมาตรฐานที่เข้มข้นในการต่อต้าน 
ทุจริตคอรัปชั่นโดยมุ่งเน้นการวางระบบงานที่โปร่งใสและสามารถตัวสอบได้ 
โดยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารนโยบาย	และปลูกจิตส�านึกให้ 
กับพนักงาน	และการบันทึกข้อมูลอย่างอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบ E-learning TWPC Anti–Corruption The Series

	 เรามีความเชื่อม่ันว่าการปลูกจิตส�านึกเพื่อสร้างองค์กรที่มีความโปร่งใส 
คือกุญแจส�าคัญของการสร ้างวัฒนธรรมที่ดี ให ้กับองค ์กรอย ่างยั่งยืน	 
เพื่อให้การด�าเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ	 มีการด�าเนินงานด้วยความซ่ือสัตย์	 สุจริต	 โปร่งใส 
และเป็นธรรม	 รวมท้ังสามารถบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของบริษัทฯ	 
ตลอดจนเพือ่ให้เป็นแนวทางในการปฏบิตัทิีช่ดัเจนของกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และ 
พนกังานทัง้หมด	บรษิทัฯ	จงึได้ก�าหนดนโยบายต่อต้านคอร์รปัชัน่ขึน้เพือ่ใช้เป็น 
แนวทางการปฏิบัติ	 หรือด�าเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น	 
รวมถึงได้จัดท�าหลักสูตรต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น	 ผ่านระบบการเรียนรู้แบบ 
อิเล็กทรอนิกส์	 เพื่อให้กรรมการ	 ผู ้บริหาร	 และพนักงานทั้งหมดของ 
บริษัทฯ	 รับทราบ	 และมีความเข้าใจในเรื่องของนโยบายและแนวทางการ 
ปฏิบัติของนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของไทยวา	 รวมถึงเข้าใจนิยามของ 
ค�าว่า	 “Corruption”	 รู้จักการป้องกัน	 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงภาพรวม 
สถานการณ์คอร์รัปชั่นในประเทศไทย	ในรูปแบบของ	VDO	Animation	หรือ	
Thai	Wah	Anti-Corruption	The	Series	เพื่อให้เข้าถึงพนักงานในทุกระดับ 
เนือ้หานโยบายจะได้รบัการถ่ายทอดผ่านตวัละครท่ีเป็นตวัแทนของการต่อต้าน 
การทุจริตที่มีความหมาย	 และเรื่องราวที่สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร	 
โดยประกอบไปด้วยตัวละครหลัก	คือ
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Mr.T 

 เป็นตัวแทนของบรษัิท ไทยวา 
โดยตัวละครจะเน้นบุคคลิกของ
ความทันสมัย มีความรกัองค์กร 
และเชื่อม่ันในความถูกต้องและ
ความโปร่งใส

พี่แอนตี้ 

 เป็นตัวแทนสัญญลักษณ์
ของความดีและความถูกต้อง 
โดยพัฒนาตัวละครจากรูปแบบ
ของชูน้ิวโป้งในความหมายว่า 
“ดีเยี่ยม” และสีฟ้าใสเพื่อเป็น
สัญลักษณ์ของความโปร่งใส

โดยเนื้อหา	TWPC	Anti–Corruption	The	Series	จะประกอบไปด้วย	6	หัวข้อดังนี้

	 ทั้งนี้ในปี	2563	บริษัทได้ด�าเนินการฝึกอบรมและท�าแบบทดสอบเกี่ยวกับ
การต่อต้านคอร์รัปชั่น	ในส่วนของคณะกรรมการบริษัทครบทุกท่านแล้ว	และ
มีพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมรวมแล้วจ�านวน	660	คน	คิดเป็นร้อยละ	100	
ของพนักงานเป้าหมายทั้งหมด	

Corruption คืออะไร

การป้องกันการทุจริต และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์คอรัปชั่นในประเทศไทย

ไทยวา และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

แนวทางการปฏิบัติของพนักงานไทยวา

การพิจารณาโทษ และการรับของขวัญ
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การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน

	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส	 หรือข้อร้องเรียน 
เม่ือพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ	 ตลอดจน 
รับฟังข้อเสนอแนะจากพนักงาน	 โดยบริษัทจะให้ความเป็นธรรมและ 
คุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการกระท�าที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่น	 หรือแจ้งเร่ือง 
คอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	 ซ่ึงในปี	 2563	 บริษัทฯ	 ได้รับแจ้งเบาะแส 
และเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต	 และการปฏิบัติงานผ่านช่องทางต่างๆ	 
ถึงคณะกรรมการตรวจสอบและส�านักตรวจสอบภายในรวมทั้งสิ้น	 6	 เรื่อง	 

	 ท้ังนีจ้ากการตรวจสอบข้อเท็จจรงิแล้วพบว่าเป็นการทุจรติ	จ�านวน	2	เรือ่ง	 
และเป็นการไม่ปฏบิตังิานตามระเบยีบปฏิบตังิานหรอืมพีฤตกิรรมไม่เหมาะสม 
จริงจ�านวน	 1	 เรื่อง	 ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนมิได้มีนัยส�าคัญอันส่งผลกระทบ 
ต่อบริษัทฯ	 ทั้งทางด้านช่ือเสียงหรือผลประกอบการ	 นอกจากน้ีบริษัทฯ	 
ได้ลงโทษทางวินัยกับผู้กระท�าผิดอย่างเหมาะสมตามระเบียบของบริษัท
เรียบร้อยแล้ว

กระบวนการพิจารณาเรื่องการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ 

เรื่องร้องเรียน /
ข้อมูลพฤติกรรมที่ขัดต่อจรรยาบรรณ

ตรวจสอบกฎระเบียบ
และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

รวบรวมข้อมูล
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการการตรวจสอบ
และสำานักตรวจสอบภายใน
วิเคราะห์ข้อมูลเเละจัดทำารายวัน

เเจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท

ให้คำาเเนะนำากับหน่วยงาน
เพื่อป้องกันการกระทำาผิด

ลงโทษทางวินัยผู้กระทำาผิด
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ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทฯ
อีเมล		 	 :	 bod@thaiwah.com
โทรสาร		 :	 0-2285-0268
ไปรษณีย์	 :	 คณะกรรมการบริษัทฯ
	 	 	 	 บริษัทไทยวา	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 	 	 เลขที่	21/59,	21/63-64	อาคารไทยวา	1	ชั้น	20-21
	 	 	 	 ถนนสาทรใต้	แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	10120	หรือ

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
อีเมล	 	 :	 arc@thaiwah.com
โทรสาร		 :	 0-2285-0268
ไปรษณีย์	 :	 คณะกรรมการการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
	 	 	 	 บริษัทไทยวา	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 	 	 เลขที่	21/59,	21/63-64	อาคารไทยวา	1	ชั้น	20-21
	 	 	 	 ถนนสาทรใต้	แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	10120	หรือ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน
อีเมล	 	 :	 ia@thaiwah.com
โทรสาร		 :	 0-2285-0268
ไปรษณีย์	 :	 หน่วยตรวจสอบภายใน
	 	 	 	 บริษัทไทยวา	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 	 	 เลขที่	21/59,	21/63-64	อาคารไทยวา	1	ชั้น	20-21
	 	 	 	 ถนนสาทรใต้	แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	10120
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	 เพื่อการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพไปสู่การพัฒนา 
อย่างยัง่ยนืทัว่ทัง้องค์กร	บรษิทั	ไทยวา	ได้มกีารจดัท�านโยบายการจดัซือ้จดัจ้าง 
สีเขียว	 (Green	 Procurement)	 ภายใต้กลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจที่รับผิดชอบ 
ต่อสังคม	 โดยก�าหนดให้ประเด็นด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 
เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกคู่ค้า	 รวมถึงส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการ 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	และปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน	เช่น	

•	 จัดท�าสรุปรายชื่อ	 ทะเบียนคู ่ค้ารายส�าคัญ	 เพื่อน�ามาวิเคราะห์และ 
	 ประเมินความเส่ียงจากคู่ค้า	 ที่ครอบคลุมประเด็นด้านสังคมและ/หรือ 
	 สิ่งแวดล้อมด้วย	 เช่น	 สิทธิมนุษยชน	 การดูแลพนักงานและแรงงาน	 
	 จรรยาบรรณธุรกิจ	และการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

•	 จัดท�าสรุปผลการท�างานประจ�าปีของคู่ค้ารายหลัก	 รวมถึงมีนโยบาย 
	 การพัฒนาศักยภาพคู ่ค ้ารายหลักในด้านต่างๆ	 ร ่วมกับหน่วยงาน 
	 ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง	

•	 จัดท�าขั้นตอนและวิธีการจัดซื้อ/จัดจ ้าง	 ที่ เป ็นธรรมและให้ความ 
	 เสมอภาคกับคู ่ค ้าทุกราย	 รวมถึงคัดเลือกสินค้าและบริการที่ได้รับ 
	 การรับรองคุณภาพมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม	

•	 สนับสนุนการใช ้ผลิตภัณฑ์ที่ ใช ้ทรัพยากรหมุนเวียนและไม่ก ่อให ้ 
	 เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม	 เช่นสินค้าที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว 
		 หรือนโยบายการลดการสูญเสีย	เป็นต้น

•	 ชี้แจงให้คู่ค้าทุกรายทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตการทุจริต	 
	 คอร์รัปชั่นขององค์กร

	 โดยในปี	 2563	 มีการจัดซ้ือจัดจ้างจากคนในพ้ืนที่ที่ใกล้การท�าธุรกิจ	 
คิดเป็นร้อยละ	 51	 และมีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมคิดเป็นร้อยละ		11		ของงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด	โดยแบ่ง
ออกเป็นธุรกิจแป้งมันส�าปะหลังและธุรกิจอาหาร	ดังนี้

การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว

นโยบายจัดซื้อจัดจ้าง

คู่ค้า

คู่ค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมธุรกิจอาหาร

คู่ค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมธุรกิจแป้งมันสำาปะหลัง

89 %

10 %

1 %

การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า
และบริการที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม
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การพัฒนาเกษตรกร 
	 ภาคการเกษตรนับว่ามีความส�าคัญต่อการขับเคลื่่อนเศรษฐกิจและ 
ยกระดับความเป็นอยู่ของสังคมในหลายประเทศทั่่วโลก	โดยสินค้าเกษตรและ
อาหารถือเป็นสินค้าส่งออกที่ส�าคัญที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 และ 
เป็นกญุแจส�าคญัในการพฒันาเศรษฐกจิอย่างย่ังยนื	ไทยวามุง่มัน่ทีจ่ะสร้างชวีติ
ที่ดีขึ้นตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท	 และสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรมและ 
ความยั่งยืนในตลอดทุกห่วงโซ่คุณค่า	ผ่านช่องทางต่างๆ	มาอย่างต่อเนื่อง	

	 การจัดหาวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ	ตลอดจนบริหารจัดการและพัฒนา 
ห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน	 จ�าเป็นต้องอาศัยให้การสนับสนุนอย่างเป็นระบบ 
ทั้งในเรื่องเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย	 การเพิ่่มศักยภาพผลผลิต 
ผ่านการท�าการเกษตรอัจฉริยะ	 และการเข้าถึงทรัพยากรและการศึกษา 
ในระดับสากล	 ผ่านทางเครือข่ายความร่วมมือจากสมาชิกชาวไร่ไทยวา	 
(Thai	Wah	Farmer	Networks)	เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตลอดห่วงโซ ่
อุปทาน	และน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม

	 แม้ว่าธุรกิจจะเติบโตอย่างต่อเนื่องและห่วงโซ่อุปทานจะมีขอบข่าย 
กว้างมากขึน้เพยีงใด	บรษิทัฯ	ยงัคงมุง่มัน่และพฒันาอย่างเตม็ก�าลงัในการจดัหา 
วตัถดุบิหลกัทางการเกษตรอย่างรบัผดิชอบและยัง่ยนื	โดยมุง่ส่งเสรมิการมส่ีวน 
ร่วมของคูค้่าธรุกจิ	และสนบัสนนุเครือข่ายความร่วมมอืกบัพนัธมติรในภาคส่วน 
ต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็น	ภาครฐั	ภาคเอกชน	ชมุชน	และองค์กรพฒันาเอกชน	เป็นต้น
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การบริหารจัดการและการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

	 ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	 
ความท้าทายจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเพ่ิมขึ้นของประชากร	 
บนพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ�ากัด	 ซึ่งสามารถส่งผลต่อปริมาณ 
และคณุภาพของผลผลิตทางการเกษตร	ทัง้น้ีบรษิทัฯ	ได้ตระหนกัถงึความส�าคญั 
ของการบริหารจัดการและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน	 ซึ่งถือเป็น 
หัวใจหลักของธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จและมีประสิทธิภาพ	 เริ่มต้ังแต่

การจัดหาวัตถุดิบ	 การผลิต	 ไปจนถึงการจ�าหน่ายสินค้าอย่างมีรับผิดชอบ 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 การร่วมฟื้นฟูและรักษาพื้นที่ต้นน�้า	 เพื่อความ 
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติที่จะเอื้อต่อการด�ารงชีวิตและการด�าเนิน 
ธุรกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน	 รวมถึงการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรและอาหาร 
ทีมีส่วนเกี่ยวข้อง
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FARMER SOURCING INNOVATION THAILAND 4.0

Farmer club
• ตอบโจทย์เกษตรกรในทุก 
 ปัญหาครบวงจร ในการ 
 เพาะปลูก เพ่ือให้เกษตรกร 
 เพิ่มผลผลิตในการเพาะ 
 ปลูก และลดต้นทุนในการ 
 ผ ลิ ต  ต้ั ง แ ต ่ ก า ร ป ลู ก 
 จนกระท่ังถึงการเก็บเกี่ยว 
 และการขนส่งจนถึงโรงงาน

• ได้รับหัวมันที่มีคุณภาพ 
 สูงขึ้น
• อำานวยความสะดวกให ้
 เกษตรกรเนื่องจากใกล้ 
 แหล่งเพาะปลูก
• รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับ 
 เกษตรกร
• รับซื้อด้วยราคายุติธรรม 
 ตามปริมาณแป้ง
• ระบบบตัรเงนิอิเล็กทรอนกิส์

• สร้างแบบจำาลองการเพาะ 
 ปลูกตามฉบับของไทยวา
• เพิ่มมูลค่าให้มันสัมปะหลัง
• พัฒนาแอพพลิเคชั่น
 มือถือสำาหรับเกษตรกร  
 (พยากรณ์อากาศ,
 พยากรณ์ฝน, และความรู ้
 มันสำาปะหลัง)
• ระบบจองคิวเพื่อการขาย 
 หัวมันที่โรงงาน

• ช่วยเกษตรกรเพิม่ผลผลติ 
 ต่อไร่
• เริ่มทำาแบบจำาลองการ
 เพาะปลูกตั้งแต่ปี 2562
• ระบบสื่อสารกับเกษตรกร 
 ผ่าน application

Root Stations Innovation Smart Farming
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ไทยวาเกษตรยั่งยืน (Model Farm at School)

	 บริษัทฯ	 มุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งควบคู่ไปกับ 
การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน	 โดยเร่ิมจากกลุ่มเยาวชน 
และขยายผลไปสู ่ครอบครัวและชุมชนตามล�าดับ	 และตระหนักถึงความ 
รบัผดิชอบต่อสงัคมว่ามคีวามส�าคญัต่อศกัยภาพของธรุกจิไทยวาเป็นอย่างมาก	 
จึงเกิดเป็นโครงการ	“ไทยวาเกษตรยัง่ยนื”	ขึน้	เพือ่พฒันาเกษตรกร	สงัคม	และ 
ชุมชนสีเขียว	 จุดประสงค์เพื่อปลูกจิตส�านึกให้เยาวชนรุ่นใหม่รักเกษตรกรรม 
และเข้าใจการท�าเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชด�าริ	 ส่งเสริมการเกษตร 
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์	 เป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรในชุมชนได้น�าไป 

พัฒนาพื้นที่เพาะปลูก	 และสร้างเกษตรกรที่มีศักยภาพกลับคืนสู ่ชุมชน	 
โดยน�าความรู้ที่ได้จากโครงการมาพัฒนาผลผลิตด้วยความรู้และเทคโนโลยี 
ทางการเกษตร	ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	(Smart	Farming)	 
ตอนสนองนโยบายไทยแลนด์	 4.0	 โดยเร่ิมจากกลุ่มเยาวชนและขยายผล 
ไปสู่ครอบครัว	 และชุมชนตามล�าดับ	 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรม 
เกษตรของประเทศ	โดยไทยวาให้เงนิทนุสนบัสนนุตลอดโครงการ	และได้เลอืก
โรงเรียนในระดับมัธยมในอ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก	เป็นชุมชนน�าร่อง

เพ่ือปลูกจิตสำานึกให้เยาวชนรักเกษตรกรรมและเข้าใจการทำาเกษตร
ผสมผสานตามแนวพระราชดำาริ ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย์

เพ่ือสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้เก่ียวกับการทำาเกษตร
ผสมผสานตามแนวพระราชดำาริ และเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรใน
ชุมชนได้นำาไปพัฒนาพื้นที่เพาะปลูก

เพ่ือสร้างและพัฒนาเกษตรกรที่มีศักยภาพกลับคืนสู่ชุมชนโดยนำา
ความรู้ที่ได้จากโครงการมาพัฒนาผลผลิตด้วยความรู้และเทคโนโลยี
ทางการเกษตร

ปลูกต้นกล้าแห่งความพอเพียง

ปลูกแปลงเกษตรต้นแบบในโรงเรียน

Phase

แตกกิ่งก้านสู่ชุมชน

เผยแพร่ความรู้ด้านเกษตรในชุมชน

ใส่ปุ๋ยแห่งความยั่งยืน

สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่โดยการให้ทนุการศึกษากับในโรงเรียนต้นแบบ

1

2

3
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การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และโรคระบาด

	 นอกจากการเตรียมพร้อมรับมือเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 บริษัทฯ	 
ยังให้ความส�าคัญกับการปรับตัวเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
ทีจ่ะเกดิข้ึน	โดยเฉพาะความเสีย่งทีอ่าจกระทบการจดัหาวัตถดิุบทางการเกษตร 
ตลอดจนกระบวนการผลิต	โดยบริษัทฯ	ได้ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการ 
เชิงกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้น	ระยะกลาง	และระยะยาว	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการ	 ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 เช่นการวิจัยและพัฒนา 
เพ่ือค้นคว้าวัตถุดิบทดแทนวัตถุดิบหลักในอนาคต	 หรือการหาแหล่งวัตถุดิบ 
ใหม่ๆ	เพื่อกระจายความเสี่ยงจากสภาพอากาศ	หรือโรคระบาดที่มีผลกระทบ 
ต่อแหล่งวัตถุดิบหลักในปัจจุบัน

	 บริษัท	 ไทยวา	 โดยนายอ�านาจ	 สุขประสงค์ผล	 กรรมการผู้จัดการกลุ่ม 
ธุรกิจแป้ง	 ร ่วมประชุมกิจกรรมแลกเปล่ียนข้อมูลการค้ามันส�าปะหลัง	
สถานการณ์การผลิต	 การค ้า	 มันเส ้นและแป้งมัน	 แนวโน ้มผลผลิต 
มันส�าปะหลังของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน	 รวมถึงสถานการณ์โรคใบด่าง 
มันส�าปะหลัง	 เพื่อให้สมาชิกสมาคมฯ	 ได้รับทราบสถานการณ์การค้า 
มนัส�าปะหลงัในปัจจุบัน	และแนวโน้มในอนาคต	ในงานประชมุของสมาคมการ
ค้ามันส�าปะหลังไทย	(TTTA)	ทุกๆ	ไตรมาส
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โครงการวจิยัและพฒันาต้นพันธ์ุมันส�าปะหลัง

	 โครงการผลิตต้นพันธุ์มันส�าปะหลังแบบเร่งด่วนในฟาร์มปิด	 เป็นโครงการ
ท่ีเกิดข้ึนเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัสใบด่างท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย	
เวียดนาม	 และกัมพูชา	 โดยมีพ้ืนที่ระบาดอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี	 2561	 
และส่งผลเสียหายอย่างหนักต่อเกษตรกร	 และอุตสาหกรรมมันส�าปะหลัง 
ของประเทศ	 เนื่องจากโรคนี้ส่งผลให้ผลผลิตลดลงร้อยละ	 20-80	 ปัจจัยหลัก 
มาจากเกษตรกรไม่สามารถหาต้นพันธุ์ปลอดโรคได้อย่างเพียงพอต่อการเพาะ
ปลูก	 โดยบริษัทฯ	 ได้ร่วมมือกับมูลนิธิพัฒนามันส�าปะหลังจัดโครงการขยาย
พนัธุม์นัส�าปะหลงัปลอดโรคใบด่างแบบเร่งรดั	X20	เพือ่ให้การสนบัสนนุความรู้ 
ด้านเทคโนโลยีการผลิตต้นพันธุ์มันส�าปะหลังแบบเร่งด่วน	 เพื่อให้สมาชิก 
เกษตรกรชาวไทยวามท่ีอนพนัธุป์ลอดโรคทีเ่พยีงพอ	สามารถลดการระบาดของ 
โรคใบด่างมันส�าปะหลังได้

	 ในปี	 2563	 บริษัทฯ	 ได้มีการสร้างโรงเรือนแบบปิดขึ้นทั้งหมด	 10	 
โรงเรือน	 ผ่านการร่วมมือกับแหล่งวิจัยพัฒนามูลนิธิพัฒนามันส�าปะหลัง	 
โดยจุดประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนาต้นพันธุ ์ใหม่	 ขยายการผลิตต้นพันธุ ์
ทีต้่านทานโรคได้ดอีย่างต่อเนือ่ง	รวมถงึการขยายเชือ้พันธุม์นัส�าปะหลังปลอดโรค 
ด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบเร่งรัด	X20,	X80	เพื่อให้ได้ต้นกล้ามันส�าปะหลัง

จ�านวนมากในระยะเวลาสั้น	 เพื่อสนับสนุนเกษตรกรให้มีท่อนพันธุ์ปลอดโรค 
ที่เพียงพอในฤดูกาลเพาะปลูกมันส�าปะหลังต่อไป	 โดยจ�านวนต้นพันธุ์แบบ
เร่งรัด	 X20	 ที่ขยายได้	 และได้แจกจ่ายให้เกษตรกรในเครือข่ายท้ังหมด 
เท่ากบั	362,151	ต้น		นอกจากนีบ้รษิทัฯ	ได้มเีป้าหมายการสร้างโรงเรือนแบบปิด 
อกี	เป็นจ�านวนทัง้หมด	23	โรงเรือน	ในปี	2564	ซึง่คลอบคลมุท้ังในประเทศไทย	
เวียดนาม	และกัมพูชา

2562 2563 เป้าหมาย
 2564

จำานวนโรงเรือนแบบปิด (แห่ง) 3 10 23

การขยายพันธุ์มันส�าปะหลังปลอดโรคใบด่างแบบเร่งรัด 
X20 คือได้ต้นพันธุ์เพิ่มขึ้น 20 เท่า เป็นวิธีการท่ีท�าได้ง่ายๆ  
ใช้เวลาเพียง 1 เดือน ก็จะได้ต้นที่ปลอดโรคถึง 20 ต้นจากมัน
ส�าปะหลัง 1  ล�า จากเดิมที่ได้เพียง 4-5 ต้น

	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ได้มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกร	 เพื่อช่วย 
ให้เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 โดยการขยายพันธุ์ต้นพันธุ์แวกซี ่
สายพันธุ์ใหม่	 ซึ่งลักษณะทางพืชไร่ของพันธุ์แวกซ่ีใหม่นี้จะให้ผลผลิตและ 
คุณภาพท่ีสูงข้ึนส่งผลให้มูลค่าของมันส�าปะหลังเพ่ิมสูงข้ึน	 ซ่ึงสอดคล้อง 
กับกลยุทธ์ของบริษัทฯ	 ในการส่งเสริมพัฒนาบทบาทของประเทศไทย 
ในอตุสาหกรรมมนัส�าปะหลงัในระดบัโลก	โดยสามารถเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิ 
และมุ่งเน้นการส่งออกเป็นส�าคัญ
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	 ด้วยตระหนักดีว่าการจัดหาวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพของบริษัทฯ	 
นอกจากการมุ่งเน้นไปที่การจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตร	 เรายังตระหนักถึง 
ความจ�าเป็นในการบริหารจัดการวัตถุดิบประเภทอื่น	 ตั้งแต่บรรจุภัณฑ์	 
คลังสินค้า	 ไปจนถึงการขนส่ง	 บริษัทฯ	 ได้มีการก�าหนดแนวทางการบริหาร 
จัดการวัตถุดิบหลักเชิงกลยุทธ์	เช่น	การส�ารวจแหล่งผลิตวัตถุดิบหลักที่ส�าคัญ 
เพื่อช่วยในการวิเคราะห์บริหารจัดการการจัดหาวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานให ้
เพียงพอกับการผลิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต

การจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ 
	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 มุ่งม่ันที่จะส่งเสริมการพัฒนาชุมชนในระยะยาว	 
ด้วยนวตักรรมทีส่นบัสนนุการสร้างชมุชนทีย่ัง่ยนื	ความคดิรเิริม่ของเราส�าหรบั 
ชุมชนเกษตรกรรมของเราคือการสร้าง	“เครือข่ายชาวไร่ไทยวา”	โดยน�าเสนอ 
เกษตรกรด้วยเทคโนโลยีเกษตรที่ปรับขนาดได้	 และสร้างรูปแบบโซลูชั่นการ 
ท�าฟาร์มอจัฉรยิะของไทยวาทีด่ทีีส่ดุในระดบัภมูภิาค	เพือ่ให้ชวีติมสีขุภาพดข้ึีน 
ปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกโดยรวมเพื่อตอบสนอง	ความต้องการในอนาคต 
และเพิ่มความเป็นอยู่ของเกษตรกร	โดยมีแผนการด�าเนินงานที่ส�าคัญคือ	

เครือข่ายสมาชิกชาวไร่ไทยวา

• การจัดหาวัตถุดิบที่มั่นคง
• การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้กับ 
 เกษตรกร
• สร้างเครือข่ายเกษตรกรระดับภูมิภาคที ่
 แข็งแกร่ง

การท�าการเกษตรอัจฉริยะ

• ทางออกในการทำาการเกษตร สำาหรับ 
 เกษตรกร ซึ่งเหมาะสมสำาหรับพืชหลาก 
 หลายชนิด
• บริการทางด้านการเงิน การศึกษา และการ 
 ตลาด
• คิดค้นปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
 เพื่อปรับปรุงผลผลิต และส่งเสริมการ 
 เกษตรปฏิรูป

เทคโนโลยีการเกษตร

• ร่วมพฒันาเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรอย่าง 
 แม่นยำา
• เพิ่มความสามารถในการวเิคราะห์ผลผลิต 
 ปริมาณความต้องการขาย และราคา
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เครือข่ายสมาชิกชาวไร่ไทยวา

	 เราให้ความส�าคัญกับสมาชิกเกษตรกรมากกว่าคู่ค้าทางธุรกิจ	 และเรา 
มุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมสมาชิกเกษตรกรของเราในการท�าการเกษตร 
สมัยใหม่	ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย	ให้การสนับสนุนอย่างเป็นระบบ	เช่น	การ
บริหารจัดการน�้า	การพัฒนาพันธุ์มัน	และระบบการขนส่งมันเข้าโรงงาน	รวม
ถึงการให้ความรู้ด้านการท�าการเกษตรอย่างถูกต้อง	 เพื่อให้สมาชิกเกษตรกรมี
ผลผลิตต่อไร่และผลตอบแทนเพิ่มขึ้น	 สามารถสร้างเครือข่ายเกษตรกรระดับ
ภูมิภาคที่แข็งแกร่ง	 และพัฒนาได้ตามมาตรฐานในระดับสากล	 บริษัทฯ	 เชื่อ
ว่าการพัฒนาคู่ค้าธุรกิจ	 ให้เติบโตไปด้วยกัน	 สามารถสร้างพื้นฐานการด�าเนิน
ธุรกิจที่มั่นคง	 เราจึงให้ความส�าคัญกับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ	์
ควบคู่ไปกับการแลกเปลี่ยน	เรียนรู้ร่วมกันกับคู่ค้าทางธุรกิจ	เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถทางการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ	 และยกระดับผลิตผลทางการ
เกษตร	 อันจะน�าไปสู่การเสริมสร้างความมั่นคงแก่อุตสาหกรรมเกษตรใน 
ระยะยาว

	 ในปี	 2563	 บริษัทฯ	 มีลานมัน	 ทั้งหมด	 4	 แห่ง	 โดยมีเป้าหมายหลัก
เพื่อได้รับหัวมันสดโดยตรงจากเกษตรกร	 เข้าสู่โรงงานมากขึ้น	 นอกจากน้ี 
ยังสามารถสร้างความน่าเช่ือถือ	 และรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับเกษตรกร	 
โดยบริษัทฯ	 มีนโยบายรับซ้ือวัตถุดิบด้วยราคายุติธรรมตามปริมาณแป้ง	 
ผ่านระบบบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์	 ทั้งนี้นอกจากบริษัทฯ	 สามารถลดต้นทุน	
หัวมันแล้ว	 ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายและเวลาของเกษตรกร	 ท�าให้เกษตรกร 
เดินทางสะดวกขึ้น	 มีความสะดวกสบายในการเข้ามาขายมากขึ้นอีกด้วย	 
ซึ่งปี	 2563	 บริษัทฯ	 สามารถรับซื้อหัวมันสดผ่านลานมันที่ได้มากกว่า	 
120,000	ตนั	จากสมาชกิเกษตรกรกว่า	6,000	ราย	หรอืคดิเป็นร้อยละ	13	ของ	
ปริมาณหัวมันสดทั้งหมดที่บริษัทฯ	ต้องการทั้งปี

2562 2563 เป้าหมาย 2564

จำานวนลานมันเคลื่อนที่ (แห่ง)

สัดส่วนการซื้อหัวมันสดผ่านลานมันเคลื่อนที่ (ร้อยละ)

4 4 4

10 13

2561

4

ไม่มี 25
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Agranomist
• พันธกิจ “เกษตรกรคือที่หนึ่ง”
• มีความเชี่ยวชาญ / ผู้เชี่ยวชาญ
• ความมุ่งมั่นที่เคียงข้างเกษตรกร

TWPC Learning Center
• จัดตั้ง 36 ศูนย์ความรู้ภายในปี 2566
• เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้กับ 
 เกษตรกร
• จดัทำาคลปิให้ความรูท้างการเกษตรผ่านทาง 
 “TW Virtual Farming Classroom”

Technology Adoption
• แนวทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นได้จริง
• สามารถนำาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
• สามารถนำาไปใช้งานได้ง่าย
• การันตีผลลัพธ์
• นำาผลไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Farmer Loyalty
• โครงการคืนโบนัสให้เกษตรกร
• ส่งเสริมเกษตรกรแบบอย่างของไทยวา
• สร้างเครือข่ายเกษตรกรที่เข้มแข็ง เช่น 
 กรุ๊ปไลน์สำาหรับเกษตรกรชาวไทยวา / 
 แอพพลิเคชั่นบนมือถือ
• การมีส่วนร่วมจากผู้บริหาร

กลยุทธ์การเกษตรยั่งยืน

กลยุทธ์
การเกษตร

ยั่งยืน
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	 บริษัทฯ	 ส่งเสริมความรู ้ความเข้าใจในเรื่องเทคนิคด้านการปลูก	 และการ
เพิ่มผลผลิตมันส�าปะหลังอย่างถูกต้อง	 รวมถึงสนับสนุนท่อนพันธุ ์มันส�าปะหลัง 
ท่ีมีมาตรฐานรับรอง	 ให้แก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกชาวไร่มันส�าปะหลังของไทยวา	 
ในปี	 2563	 บริษัทฯ	 ได้มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่สมาชิกไทยวา	 เช่นเรื่อง
การเพิ่มผลผลิตโดยการปรับปรุงดิน	 การใช้ต้นพันธุ์ที่ได้รับการรับรอง	 และการใช้
เครื่องจักรสมัยใหม่	 รวมถึงการใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อติดตามสภาพอากาศ	 
และการเพาะปลูก	 ปัจจุบันมีจ�านวนเกษตรกรเข้าร่วมเป็นสมาชิกไทยวาทั้งหมด	
1,569	คน	เพิ่มขึ้นจาก	380	คน	และมีเป้าหมายเพิ่มผลผลิตต่อไร่จาก	5.5	ตันต่อไร่	 
เป็น	 5.8	 ตันต่อไร่	 หรือมีผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ	 8	 ซึ่งจะท�าการเก็บเกี่ยวในปี	
2563/2564	นี้

	 ส่งผลให้ในปี	 2563	 บริษัทฯ	 มีสัดส่วนการซื้อหัวมันโดยตรงจากเกษตรกร 
เพิ่มมากขึ้นเป็นร้อยละ	 53	 ส�าหรับโรงงานในประเทศไทย	 และมีเป้าหมายเพ่ิม 
สัดส่วนการซื้อหัวมันโดยตรงจากเกษตรกรให้เป็นร้อยละ	 63	 ในปี	 2564	 ส�าหรับ
โรงงานในประเทศไทย	และร้อยละ	10	ส�าหรับโรงงานในเวียดนาม

2562 2563 เป้าหมาย 2564

จำานวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (คน) 380 1,569 3,000

2561

120

จำานวนพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) 15,000 19,088 40,0002,400

ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย (ตันต่อไร่) 5.5 5.8 6.04.5

จำานวนเกษตรกรเข้าร่วมการอบรม (คน) 250 897 2,500200

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรไทยวา (แห่ง) 3 3 120

จำานวนปุ๋ยสูตรไทยวาที่สนับสนุนแก่เกษตรกร (ตัน) 3,400 9,051 15,000370

สัดส่วนการซื้อหัวมันโดยตรงจากเกษตรกรในไทย (ร้อยละ) 44 53 63ไม่มี

สัดส่วนการซื้อหัวมันโดยตรงจากเกษตรกรในเวียดนาม (ร้อยละ) ไม่มี 5 10ไม่มี

ศูนย์การเรียนรู้
เกษตรกรไทยวา
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ไทยวา ขอบคุณชาวไร่ (Thank Farmer Day)

	 ไทยวาให้ความส�าคัญกับเกษตรกรเปรียบเสมือนพันธมิตรทางธุรกิจ	 
และถือว่าเกษตรกรเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์การเติบโตในระยะยาว	 ไทยวา 
มุ่งมั่นในการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน	 และสร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกร	
ร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น	ให้เติบโตควบคู่ไปกับสังคมได้อย่างยั่งยืน	และร่วมกัน 
สร้างความร่วมมือกันในระยะยาวให้มากขึ้นในอนาคต	 ผ่านการจัดงาน	 

“วันขอบคุณชาวไร่ไทยวา”	 เพ่ือขอบคุณเกษตรกรที่ส่งหัวมันส�าปะหลัง	 
เพือ่เป็นวตัถดุบิในการด�าเนนิธุรกจิอตุสาหกรรมแป้งมนัส�าปะหลงัด้วยดตีลอดมา	 
ซึ่งบริษัทฯ	 ได้การจ่ายปันผลก�าไรจากการท�าธุรกิจกลับคืนสู่กลุ่มเกษตรกร 
ในทุกๆ	 ไตรมาส	 ในพื้นที่อ�าเภอพิมาย	จังหวัดนครราชสีมา	พื้นที่อ�าเภอเมือง	 
จังหวัดอุดรธานี	และพื้นที่อ�าเภอท่าคันโท	จังหวัดกาฬสินธุ์
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โครงการแปลงใหญ่ประชารัฐ เกษตรสมัยใหม่

	 จากความส�าเร็จของโครงการแปลงใหญ่ประชารัฐ	 เกษตรสมัยใหม	่ 
ไทยวามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการขับเคลื่อนนโยบายส�าคัญ	 เป็นแรงผลักดัน 
เพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยไปสู่อนาคตอย่างมั่นคง	 และยั่งยืน	 โดยได ้
เข้าร่วมโครงการฯ	ตัง้แต่ปี	2559	ทีต่�าบลนคิมสร้างตนเอง	อ�าเภอพมิาย	จงัหวดั
นครราชสีมา	 เริ่มจากเนื้อที่ประมาณ	 1,740	 ไร่	 โดยมีเป้าหมายจัดฝึกอบรม 
ให้ความรู ้และสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการปลูกและ 
เพ่ิมผลผลติในการปลกูจากการใช้ระบบน�า้หยดและการปลกูโดยแบบธรรมชาต	ิ 
(ใช้น�้าฝน)	 ใช้องค์ความรู้	 เทคโนโลยี	 ที่ได้รับจากการถ่ายทอดสร้างต้นแบบ 
แปลงใหญ่มนัส�าปะหลงั	เพือ่ขยายผลความส�าเรจ็สูช่มุชนอืน่ๆ	ทัง้นี	้ในปี	2563	
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นจากพื้นที่	 ประมาณ	 3,600	 ไร่	 ในปี	 2562	 
เป็นประมาณ	 5,400	 ไร่	 โดยมีผลผลิตต่อไร่ที่สูงกว่าเดิม	 จาก	 5.0	 ตันต่อไร่	 
เป็น	5.5	ตันต่อไร่	หรือ	มีผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ	8

2562 2563
เป้าหมาย

2564

จำานวนเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ (คน)

154 245 320

2561

110

เทคโนโลยีการเกษตร

โครงการแปลงใหญ่ประชารัฐ

จำานวนพื้นที่ที่เข้าร่วม
โครงการ (ไร่)

3,600 5,400 7,0002,400

ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย (ตัน/ไร่) 5.0 5.5 5.84.5

	 บริษัทฯ	 ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเพาะปลูกที่แม่นย�า	 โดยการ 
น�าเทคโนโลยีมาผสมผสานเพื่อการเกษตรยุคดิจิทัลสมัยใหม่	 เช่นเครื่องมือ 
และอุปกรณ์	 ฮาร์ดแวร์	 ซอฟต์แวร์	 และบริการในด้านต่าง	 ๆ	 เทคโนโลย ี
สารสนเทศ	เช่นระบบระบุต�าแหน่งแบบแม่นย�าสูง	การตรวจวัดระยะไกล	และ	 
Variable	 Rate	 Technology	 เป็นต้น	 และแอปพลิเคชัน	 เช่นการตรวจวัด 
สภาพอากาศ	 การวัดผลผลิต	 การตรวจวัดในพื้นที่เพาะปลูก	 และการจัดการ 
ของเสีย	เป็นต้น	เพื่อเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์	เพื่อเพิ่มปริมาณ	และ 
คณุภาพของผลผลติ	อนัน�าไปสูก่ารแข่งขนัได้ในระดบัสากล	โดยเกษตรแม่นย�า 
เป็นการท�าเกษตรทีม่กีารให้น�า้	ปุย๋	และยาฆ่าแมลงในปรมิาณและเวลาทีถ่กูต้อง 
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด	เป็นหลักการบริหารจัดการเพาะปลูกเพื่อใช้ทรัพยากร 
อย่างมีประสิทธิภาพในระดับแปลงหรือโรงเรือน	โดยรวมพบว่าเกษตรกรเริ่มมี 
การน�าเทคโนโลยีเกษตรแม่นย�ามาใช้ในการเพาะปลูก	 และสามารถเพิ่ม 
ผลผลิตได้มากกว่าเดิมถึง	4	เท่า	เมื่อเทียบกับการท�าเกษตรแบบดั้งเดิม	

	 ปี	2563	ไทยวาจดักจิกรรมต่างๆ	ร่วมกบัเกษตรกรอย่างสม�า่เสมอเพือ่สร้าง 
เครอืข่าวเกษตรกรให้แขง็แรงมากขึน้	ตอบโจทย์เรือ่ง	การจดัหาวัตถดุบิอย่างยัง่ยนื	 
เช่นเครื่องปลูกมันส�าปะหลังพร้อมยกร่องและใส่ปุ๋ย	 เพื่อลดแรงงานและปลูก 
ได้รวดเร็ว	 ประหยัดค่าใช้จ่าย	 เคร่ืองขุดเก็บเก่ียวมันส�าปะหลังกึ่งอัตโนมัต	ิ 
(อยู่ระหว่างพัฒนาในปี	 2564)	 เพื่อให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวหัวมันได้
สะดวกและรวดเร็วขึ้น	โดยแบ่งหัวข้อการให้ความรู้ออกเป็น	9	เรื่องหลัก	คือ	
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โครงการกลุ่มสมาชิกเกษตรกรปี 2563

โครงการ
กลุ่มสมาชิกเกษตรกร

ปี 2563

โครงการปุ๋ยนำ้าพ่นทางใบ

โครงการโดรนในการเกษตร

โครงการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาดิน

โครงการ 8 ตันต่อไร่

โครงการสนับสนุนท่อนพันธุ์

โครงการเครื่องจักรกลเกษตร

โครงการระบบนำ้าในมันสำาปะหลัง

โครงการปุ๋ยผลพลอยได้จากการผลิต

คลินิกโรคและแมลง

68%

11%

7%

5%

3%

2%

2%

2%

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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 สนับสนุนโดรนสำาหรับให ้บริการเกษตรกร  
โดยในปี 2563 มีเกษตรกรให้ความสนใจจองคิว 
ใช้บริการ กว่า 2,000 ไร่

โครงการใช้โดรนในการเกษตร

 เป ็นปุ ๋ยที่ผลิตมาจากนำ้าหมักจากมูลสัตว ์ 
ผสมธาตุอาหารหลักท่ีพืชต้องการ เพื่อเป็นการให้ 
อาหารทางใบด้วยการฉีดพ่น ในกรณีฝนทิ้งช ่วง  
พชืก็ยงัสามารถมอีาหารได้ โดยแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร 
ทีเ่ป็นสมาชกิเครอืข่าวไทยวาฟร ีเมือ่นำาหวัมนัสำาปะหลัง 
เข้ามาขาย ปัจจบุนับรษัิทฯ ได้มกีารจดัทำาปุย๋นำา้ทัง้หมด  
2 สตูรทีเ่หมาะกับต้นมนัอาย ุ1-3 เดอืน และสูตรท่ีเหมาะ 
กับต้นมนัอายุ 4 เดอืนขึน้ไป ซึง่โครงการนีเ้ป็นโครงการ 
ที่เกษตรกรนิยมมากท่ีสุดเนื่องจากเห็นผลลัพธ์ชัดเจน  
และยังช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีให้เกษตรกรได้อีกด้วย

โครงการปุ๋ยพ่นน�้าทางใบ

 แ น ะ นำ า ก า ร ป รั บ ป รุ ง ดิ น แ ล ะ ปุ ๋ ย สำ า ห รั บ 
มันสำาปะหลัง การปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะกับ 
การปลูกมันสำาปะหลังเริ่มต้ังแต่การตรวจวัดดิน และ 
แก้ปัญหาอย่างสอดคล้อง

โครงการวิเคราะห์และแก้ปัญหาดิน

1 2 3
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  โดยบริษัทฯ ได้มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้
เกษตรกรปลกูมนัโดยใช้ความรู้ในการปลกูมนัสำาปะหลงั 
รวมถึง การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการติดตามผลการ
เพาะปลกู เช่น เทคนคิการ ปลูกมันสำาปะหลังเชงิวิชาการ 
และการใช้แอพพลิเคชั่นมือถือเพื่อติดตามผลผลิตและ 
สภาพอากาศ โดยนักเกษตรของบริษัทฯ และวิทยากร 
จากภายนอก รวมถึงมีการจัดให้เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการได้มีการส่งผลผลิตเข้าประกวด เพื่อแต่งตั้งให้
เป็นเกษตรกรต้นแบบไทยวา สามารถเป็นต้นแบบในการ
ถ่ายทอดความสำาเร็จให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ ต่อไป 

โครงการ 8 ตันต่อไร่

 ให้คำาแนะนำาเรื่องเคร่ืองมือเครื่องจักรต้ังแต่
เครื่องปลูก รวมถึงการสาธิตการใช ้ เครื่องจักร 
สมยัใหม่ ในการเพาะปลกูจริงในแปลงต้นแบบ เช่น เคร่ือง 
ใส่ปุ๋ย ตลอดจน เครื่องขุดเก็บเก่ียว เพื่อให้เกษตรกร
สามารถเก็บเกี่ยวหัวมันได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

โครงการเครื่องจักรกลเกษตร

 โดยท่อนพันธุ ์มันสำาปะหลังพันธุ์ที่มีคุณภาพ 
โดยเรามีการขยายท่อนพันธุ ์จากโรงเรือน ซึ่งเป็น
ท่อนพันธุ์ที่มีคุณภาพดี เหมาะสมต่อการเพาะปลูก 
ปราศจากโรค และมีความแข็งแรงทนต่อโรค ตรง
ความต้องการของเกษตรกร โดยเกษตรกรสามารถ
เข้าจองคิวเพื่อรอรับต้นพันธ์ ไปปลูกตามฤดูกาล  
ซึ่งในปี 2563 มีการแจกจ่ายให้กับเกษตรกรไปกว่า  
540,000 ต้น 

โครงการสนับสนุนท่อนพันธุ์
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 เป ็นระบบการให ้นำ้าที่ เหมาะสำาหรับต ้นมัน 
สำาปะหลังในทุกข้อจำากัด ตั้งแต่การหาแหล่งนำ้า การหา 
ปัจจัยการเกษตรในราคาถูกโดยประสานจากโรงงาน 
ผู้ผลิตโดยตรง การให้ความรู้เรื่องการให้นำ้า รวมถึง 
ระบบต่างๆ ช่วยให้เกษตรกรลดข้อจำากัดในการเพาะ 
ปลูกจากการขาดแคลนนำ้าได้เป็นอย่างดี

โครงการระบบน�้าในมันส�าปะหลัง

 ผ ลิ ต ขึ้ น ม า เ พื่ อ ส ม า ชิ ก ช า ว ไ ร ่ ไ ท ย ว า  
จุดประสงค์เพ่ือปลูกมันสำาปะหลัง และพืชไร่ ส่วนผสม 
จากวัสดุธรรมชาติ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ได้แก่  
การใช้พชืปุย๋สด โดยบริษทัฯ ม ีโครงการสนบัสนนุหมกั 
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หรือ “ปุ๋ยหมักไทยวา” ใช้ ในการ 
ปรบัปรงุดนิให้มคีวามร่วนซุย และช่วยปรับความสมดลุ 
ของดนิ ปรบัความเป็นกรดด่าง ให้เหมาะสมในการเจรญิ 
เติบโตของพืช “ดินดี เติบโตไว กำาไรงาม” โดยผลิต
จากของเสียจากการผลิต เช่นเปลือกดินมันสำาปะหลัง  
กากมนัสำาปะหลงั และตะกอนเหลอืจากบ่อบำาบดันำา้เสยี  
ซึ่งมีอินทรีย ์วัตถุในดินสูง ไปพัฒนาเพื่อปรับปรุง 
โครงสร้างของดินให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์  
ในปี 2563 บริษัทฯ มีการแจกจ่ายปุ ๋ยหมักและวัสดุ 
ปรับปรุงดินสู ่ เกษตรกรรวมทั้ งหมดเป ็นจำานวน  
8,000 ตัน

โครงการปุ๋ยผลพลอยได้จากการผลิต

  เจ้าหน้าที่นักเกษตรของบริษัทฯ ได้จัดทำาคลินิก
โรคและแมลง จดุประสงค์เพือ่รบัเร่ืองและช่วยแก้ไขปัญหา
ของโรคและแมลงในต้นมันสำาปะหลัง โดยมีการประสาน
กับหน่วยงานภาครัฐจัดทำาเป็นขั้นตอนในการป้องกัน
และแก้ ไข พร้อมจัดทำาเอกสารและโบรชัวร์แจกจ่ายให้
สมาชิกเกษตรกร ตลอดจนสนับสนุนยาและผลิตภัณฑ์
กำาจัดโรคแมลงต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

คลินิกโรคและแมลง

7 8 9
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นวัตกรรมด้านการเกษตรของไทยวา

ก่อนการเก็บเกี่ยว

การตรวจสอบ
ฐานข้อมูลฟาร์ม เครื่องวัดอุณหภูมิและปริมาณซื้อแป้ง

โดรน (วิเคราะห์ผลผลิต)

พืชผล โรงเรือน / การเพาะพันธุ์ ปุ๋ยสูตรของไทยวาและสารปรับปรุงดิน

พืชผล ลักษณะของดินและการปรับปรุงดิน

หลังการเก็บเกี่ยว

พืชผล เครื่องเก็บเกี่ยวและระบบโหลด

การตรวจสอบสุขภาพพืช
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การท�าการเกษตรอัจฉริยะ 

	 ไทยวามุ ่งขยายสมาชิกเกษตรกรบนแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างต่อเน่ือง	 
เพื่อส่งเสริมการใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อปรับใช้กับพื้นที่เพาะปลูกของ 
ตนเอง	โดยเริ่มจากประเทศไทย	นอกจากนี้	บริษัทฯ	มีการพัฒนาแพลตฟอร์ม 
อย่างสม�่าเสมอ	 โดยเฉพาะในเร่ืองความถูกต้องของข้อมูล	 รวมถึงขยายการ 
ให้บริการ	เช่นการจัดหาเงินทุน	และ	สินเชื่อส่วนบุคคล	

	 ในปี	 2563	 ระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลได้มีการพัฒนาด้านการบันทึกฐาน 
ข้อมูลเกษตกรและการเพาะปลูกอย่างต่อเน่ือง	 มีการพัฒนาต่อยอดจากฐาน 
ข้อมูลเพื่อจัดท�าระบบการวิเคราะห์การเจริญเติบโตโดยประเมินจากดัชนีพืช 
พรรณ	และการตรวจสอบพืน้ทีก่ารเพาะปลกู	โดย	ภาพถ่ายดาวเทยีม	ทีม่คีวาม 
แม่นย�าสงูมากกว่าร้อยละ	90	และยงัสามารถท�าการการวเิคราะห์และพยากรณ์ 
สภาพอากาศล่วงหน้า	รายวัน	รายสัปดาห์	และรายเดือน	รวมถึงการพยากรณ์
ปริมาณน�้าฝนรายสัปดาห์	และรายเดือน	ล่วงหน้า	9	เดือน	อีกด้วย		นอกจากนี้	 
ในปี	 2564	 ยังมีการพัฒนาต่อยอดด้านโมเดลการพยากรณ์และวิเคราะห์	 
ผลผลิต	 และคุณภาพผลผลิต	 (%	 เชื้อแป้ง)	 ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา 
เพื่อให้สมบูรณ์พร้อมใช้งาน

	 ท้ังหมดน้ีของแพลตฟอร์มดจิิทลั	จะเป็นส่วนช่วยเพ่ิมข้อมลูในการวางแผน 
การจัดหาวัตถุดิบให้มีความยั่งยืน	 และบริษัทฯ	 ยังมุ่งหวังพัฒนาเกษตรกร
ไทยวาให ้พร ้อมรับการเปลี่ยนแปลงด ้านเทคโนโลยี	 ใช ้แพลตฟอร ์ม 
ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการตัดสินใจการท�าการเพาะปลูกมันส�าปะหลังของ
เกษตรกรให้มีประสิทธิผล	และประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

แอพพลิเคชั่นบนมือถือ
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โครงการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ E-Money Card

	 บริษัทฯ	 เปิดรับให้เกษตรกรท�าการลงทะเบียนในการจองคิวขาย 
หัวมันส�าปะหลังล่วงหน้า	 “เกษตรกรสุขใจ	 ขายได้ฉับไว	 ไม่ต้องรอนาน”	 
ผ่านระบบ	Mobile	Application	เพือ่ให้เกษตรกรมัน่ใจในการปลกูมนัส�าปะหลงั 
และมีตลาดรับซื้อท่ีแน่นอนและได้รับราคาประกันขั้นต�่า	 บริษัทฯ	 สามารถ 
น�าข้อมูลในระบบมาใช้วางแผนการรับซื้อหัวมันส�าปะหลังให้เป็นไปตามแผน 
งานอย่างต่อเนือ่ง	บรษิทัฯ	ใช้ระบบจองควิเพือ่อ�านวยความสะดวกแก่เกษตรกร 
ในการขายหัวมันส�าปะหลัง	 การเก็บข้อมูลการเพาะปลูก	 และการจ่ายเงินค่า 
หัวมันส�าปะหลังผ่านระบบ	 E-Money	 Card	 ของธนาคารที่บริษัทฯ	 เข้าร่วม 
โครงการ
	 นอกจากนี้	 ณ	 ปัจจุบัน	 มีการใช้ระบบบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์	 และระบบ 
ลงทะเบยีนในการจองควิขายหวัมนัส�าปะหลงัล่วงหน้าเรยีบร้อยแล้ว	ทีโ่รงงาน 
พิมาย	จังหวัดนครราชสีมา	โรงงานท่าคันโท	จังหวัดกาฬสินธุ์	และโรงงานไทย
น�า	จงัหวดัอดุรธาน	ีโดยในปี	2563	มจี�านวนผูใ้ช้งานบตัรอเิล็กทรอนกิส์ทัง้หมด
จ�านวน	5,592	คน	เพิ่มขึ้นจาก	2,888	คน	คิดเป็นเงินเฉลี่ยที่จ่ายให้เกษตรกร
ผ่านบัตรกดเงินสดต่อเดือน	 เท่ากับ	 15,408	 บาทต่อคนต่อเดือน	 โดยไทยวา
สามารถช่วยลดจ�านวนเกษตรกรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน	 (Poverty	 Line)*	 
และช่วยให้เกษตรกรได้มีชีวิตความเป็นอยู ่ที่ดีขึ้น	 ซึ่งบริษัทฯ	 มีแผนจะ 
ขยายโครงการนี้ไปโรงงานแป้งมันส�าปะหลัง	 ที่อ�าเภอบ้านฉาง	 จังหวัดระยอง	
ในปี	2564

*	 เส้นความยากจน	 (Poverty	 Line)	 ปี	 2562	 มีมูลค่าอยู่ที่	 2,763	 บาท 
	 ต่อคนต่อเดือน	 (ที่มา	 ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
	 แห่งชาติ	สคช.)

2562 2563
เป้าหมาย

2564

จำานวนสมาชิกเกษตรกร
บนแพลตฟอร์มดิจิทัล (คน)

501 1,242 10,000

2561

121

จำานวนพื้นที่เพาะปลูกรวม
บนแพลตฟอร์มดิจิทัล (ไร่)

9,577 39,992 230,0002,950

คิดเป็นสัดส่วนต่อจำานวนพื้นที่
เพาะปลูกทั้งหมดของเกษตรกร
ไทยวา (ร้อยละ)

6 25 1002

จำานวนสมาชิกเกษตรกร
บนแพลตฟอร์มดิจิทัล ที่มีการ
เข้าระบบอย่างต่อเนื่อง ทุกเดือน 
Monthly Active User (คน)

ไม่มี 70 2,000ไม่มี
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การพัฒนาโรงงาน 
และชุมชนสีเขียว 
	 นอกจากการด�าเนินธุรกิจ	บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญที่จะสร้างความสัมพันธ ์
ที่ยั่งยืนร่วมกับชุมชน	 โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่าง 
ยัง่ยนื	ตัง้แต่ระบบการจดัการโรงงานเพือ่ไม่ให้ก่อเกดิผลกระทบทางสิง่แวดล้อม 
ด้วยการใช้พลังงานสะอาด	 เช่นพลังงานแสงอาทิตย์	 เพื่อลดการปล่อยก๊าซ 
คาร์บอนไดออกไซด์	ระบบน�า้และการบ�าบดัน�า้เสยีทีม่ปีระสทิธภิาพ	และระบบ 
ก๊าซชีวภาพซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน	 และพัฒนานวัตกรรมท่ีส่งเสริม 
ความยั่งยืนแก่ชุมชนด้วย	 นอกจากน้ีเรายังมุ่งม่ันท่ีจะให้การสนับสนุนด้าน 
การศึกษา	 เงินทุน	 และการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	 ท�าให้เราได้มีบทบาทในการ 
ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนในระยะยาวอีกด้วย
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	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญเร่ืองความปลอดภัยฯ	 ทั้งในส่วนบุคคลและ 
กระบวนการผลิตอยู่เสมอ	 เพ่ือให้พนักงาน	 รวมถึงคู่ค้าธุรกิจสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างเต็มที่และปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมที่ดี 
ในการท�างาน	โดยการปฏิบัตติามพืน้ฐานของกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องอย่างเคร่งครดั	 
มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล	 รวมถึงมาตรฐาน 
ข้อก�าหนด	และนโยบายของบรษิทัฯ	เพือ่ป้องกนัความเสีย่งด้านความปลอดภยั	 
อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อม	 	 ในการท�างาน	 สร้างต้นแบบของผู้น�าที่ด ี
และการสร้างจิตส�านึกความรับผิดชอบต่อองค์กรรวมทั้งส่งเสริมให้บุคคลากร 
มีความพึงพอใจในการท�างานในระยะยาว

	 เพ่ือผลักดันการเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุ	 บริษัทฯ	 มีการก�าหนด
นโยบายและก�าหนดให้ทกุหน่วยงานด�าเนนิงานตามมาตรฐานด้านสิง่แวดล้อม	 
อาชีวอนามัย	 และความปลอดภัย	 ให้สอดคล้องตามกฎหมาย	 (Law	 
Compliance)	 และมาตรฐานของชีวอนามัย	 (SHE	 Standard)	 โดยมี 
คณะกรรมการความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	
(SHE	Committee)	ซึง่ประกอบด้วย	ตวัแทนผูบ้รหิารระดบัสงูท�าหน้าทีป่ระธาน 
ในคณะกรรมการความปลอดภัยฯ	 และกรรมการท่านอ่ืนๆ	 ท�าหน้าที ่
ก�ากับดูแลและบริหารงานให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานภายใต้ข้อก�าหนด
ของระบบการจัดการอาชีวอนามัย	 และความปลอดภัย	 ISO	 45001	 และ	 
TIS	 18001	 เพื่อด�าเนินงานในด้านดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ	 และให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด	 โดยท�าการประเมินความเส่ียงเพื่อหาอันตรายร้ายแรง 
ที่มีโอกาสจะเกิดข้ึนต่อพนักงานหรือชุมชนโดยรอบ	 จากน้ันความเสี่ยง 
ดังกล่าวจะถูกน�าไปแก้ไขในล�าดับถัดไป	

ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

Safety Policy and Org.SAFE Factory

Safety dialogue (KYT)SAFE Factory

Safety is everyone prioritySAFE Factory

Compliance to 
Stakeholders

Establish working standard in 
every activity we do

Risk assessment analysis, 
address Risks identified

Compliance to 
Stakeholders
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	 เพื่อมั่นใจว่าข้อปฏิบัติต่างๆด้านความปลอดภัยฯจะถูกน�าไปปฏิบัติ 
อย่างจริงจังและสอดคล้อง	 คณะกรรมการความปลอดภัยฯ	 มีการประชุม 
ติดตามผลการด�าเนินงานเป็นประจ�าทุกเดือน	 พร้อมทั้งสื่อสารผลการประชุม 
ดังกล่าวไปยังพนักงานและผู ้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบความคืบหน้าอย่าง 
สม�่าเสมอ	 โดยปัจจุบันคณะกรรมการความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และ 
สภาพแวดล้อมในการท�างานมีตัวแทนมาจากทุกโรงงานในเครือของ	 
บริษัท	ไทยวา

	 บริษัทฯ	 ก�าหนดตัวชี้วัดผ่านข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่มีอัตราความถี่
การบาดเจ็บ	 (Injury	Frequency	Rate)	และอัตราความรุนแรงการบาดเจ็บ	 
(Injury	 Severity	 Rate)	 อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อใช้ในการวัดผลและติดตาม
การด�าเนินงานด้านความปลอดภัยรวมทั้งน�ามาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
กระบวนการด�าเนินงานในแต่ละขั้นตอน	 ซึ่งข้อมูลสถิติด้านความปลอดภัย	 
อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างานมีดังนี้
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บริษัทฯ	จดัให้มกีารอบมเก่ียวกับความปลอดภัยและสิง่แวดล้อมให้แก่พนกังาน
ทุกระดับรวมทั้งพนักงานรายวัน	ดังนี้

                            หลักสูตรการฝึกอบรมในปี 2563

1. ความปลอดภัย อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทำางานสำาหรบัลกูจ้างใหม่

2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร

3. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน

4. ผู้ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม

5. การดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ

6. ความปลอดภัยในการทำางานกับสารเคมีอันตราย

7. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

8. เทคนิคการสอนงานและการเป็นหัวหน้างาน

9. ความปลอดภัยในการทำางานกับสารเคมี

10. การขับรถ Forklift ด้วยความปลอดภัย

11. การเปลี่ยนพฤติกรรม โดยใช้ BBS (Behavior Based Safety)

12. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis)

13. จิตสำานึกการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

โดยอตัราส่วนของผูเ้ข้าอบรมหลกัสตูรต่างๆ	ในปี	2563	และเป้าหมายปี	2564	
เป็นดังนี้

2562 2563
เป้าหมาย

2564

ความปลอดภัยตามข้อกำาหนดของกฎหมาย 
เช่น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางาน 
คณะกรรมการความปลอดภัยฯการดับเพลิง
เบื้องต้นและอพยพหนีไฟ เป็นต้น (ร้อยละ)

>90 >90 100

การส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัย เช่น BBS, 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ (ร้อยละ)

>30 >50 >80

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงงาน

ก�าหนดเส้นทางเดินที่ปลอดภัยติดตั้งประตูหนีไฟ ติดตั้งบันไดและราวกันตกงานที่สูง

ติดตั้งไฟเตือนบนรถยนต์ ติดตั้งการ์ดครอบจุดหมุนของเครื่องจักร ติดตั้งชุดและอุปกรณ์ผจญเพลิงเพิ่ม
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	 การป้องกันเกี่ยวกับโควิด-19	 ทาง	 บริษัท	 ไทยวา	 ตระหนักถึงความ
เสี่ยงเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว	 จึงได ้จัดท�ามาตรการรองรับ	 เช ่น	
อุปกรณ์ในการตรวจวัดอุณหภูมิ	 การคัดกรองรวมท้ังสร้างห้องพยาบาล	 
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การฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณในและนอกโรงงาน	 การประชาสัมพันธ์	 และจัดการ 
เกี่ยวกับการรักษาระยะห่างของพนักงานในพื้นที่ส่วนร่วม	
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	 ในปัจจบุนั	อณุหภมิูโลกเฉลีย่มแีนวโน้มสูงขึน้อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้	จากวิกฤตการณ์ 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศอนัเนือ่งมาจากสภาวะเรอืนกระจก	โดยมีสาเหตหุลัก 
มาจากการเพิ่มของประชากร	 การขยายตัวทางเศรษฐกิจ	 และความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยี	บริษัทฯ	ตระหนักดีว่าการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ	 
และรักษาธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์เป็นปัจจัยส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	และ 
พัฒนาสังคม	

	 บริษัทฯ	 ได้มีการก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการประเมิน	 และพัฒนาการ 
ด�าเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า	 ตั้งแต่ระบบการจัดการโรงงานเพ่ือไม่ให้ก่อเกิด 
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	 และการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ�ากัดให้เกิดประโยชน์ 
สูงสุด	 ควบคู่ไปกับการให้ความร่วมมือกับองค์กรระดับประเทศ	 เช่นพลังงาน 
แสงอาทิตย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	ระบบน�้าและการบ�าบัดน�้าเสีย 
ทีม่ปีระสทิธภิาพ	และระบบก๊าซชวีภาพซึง่เป็นแหล่งพลงังานหมนุเวยีน	เพือ่ยกระดับ 
อุตสาหกรรมและสังคมให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน	

	 บรษิทัฯ	ได้เลอืกใช้ระบบผลติก๊าซชวีภาพแบบ	Covered	Lagoon	Bio	Reactor	 
(CLBR)	 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีท่ีได้ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูง	 มีเสถียรภาพ	 และ 
มีค่าใช้จ่ายในการควบคุมระบบต�่า	 สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้ท้ังการผลิตก๊าซ 
ชีวภาพและบ�าบัดน�้าเสียไปพร้อมกัน	 ซึ่งโครงการดังกล่าวนอกจากจะเป็น 
การลดต้นทุนการผลิตท่ีเป็นประโยชน์โดยตรงต่อบริษัทฯ	 แล้ว	 ยังเป็นการจัดการ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพสูงด้วย	 โดยมีประโยชน์ด้านการลดผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม	 เช่นคุณภาพน�้าเสียที่ผ่านระบบ	 CLBR	 จะมีค่าความเข้มข้นของ 
สารประกอบอนิทรย์ีลดลงร้อยละ	95-97	ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก	ลดปัญหา 
เรื่องกลิ่นเหม็น	ท�าให้สุขอนามัยของพนักงานและชุมชนใกล้เคียงดีขึ้น

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตลอดกระบวนการผลิต

Waste
Management

Machine
Performance

Energy
Usage

Efficiency Water
Management
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	 การบริหารจัดการในการด�าเนินโครงการลดการใช้พลังงาน	 และ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 ภายใต้เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตฟร้ินท์ 
ส�าหรับผลติภัณฑ์ของบรษิทัฯ	จากองค์การบรหิารจัดการก๊าซเรอืนกระจก	และ 
มาตรฐาน	มอก.	 14001-2548	 (ISO	14001:2004)	ซึ่งเป็นระบบการจัดการ 
สิ่งแวดล้อม	 Environmental	 Management	 System	 มีวัตถุประสงค์ 
เ พ่ือให ้องค ์กรตระหนักถึ งความส�าคัญของการจัดการสิ่ งแวดล ้อม 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาส่ิงแวดล้อมควบคู ่กับการพัฒนาธุรกิจ	 โดยมุ ่งเน้น 
ในการป้องกันมลพิษ	และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	นอกจากนี้บริษัทฯ	มีการ
ด�าเนินการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นระบบ	 มีการติดตามประเมิน
ผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 และได้รับการรับรองให้เป็น
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ	3	(ระบบสีเขียว)	ซึ่งเป็นระบบที่แสดงศักยภาพของ
การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากกระทรวงอุตสาหกรรม	

	 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีของเคร่ืองจักรเพ่ือสิ่งแวดล้อม	 
ไม่เพียงช่วยเพ่ิมข้อจ�ากัดและเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ	 หากยังมีส่วน 
ช ่วยยกระดับความเป ็นอยู ่ที่ ดีของสังคม	 ตลอดจนรักษาสมดุลของ 
สิ่ งแวดล ้อมและระบบนิ เวศ	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 ยังร ่วมมือกับคู ่ค ้า 
ทางธุรกิจท้ังในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อมุ่งม่ันค้นคว้า 
และพัฒนานวัตกรรมอย่างหลากหลาย	 ทั้งด้านประสิทธิภาพของเครื่องจักร		 
ตลอดจนกระบวนการผลิต	 ภายใต้จุดมุ ่งหมายในการส่งเสริมดุลยภาพ 
ทางเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

การพฒันาประสิทธิภาพของเครือ่งจกัร และกระบวนการผลิต

	 จากนโยบายการบริหารจัดการในการด�าเนินโครงการลดการใช้พลังงาน 
และการปล่อยก ๊าซเรือนกระจก	 ตัวอย ่างหน่วยค�านวนหลักท่ีเราใช ้ 
ในการวัดประสิทธิภาพด้านพลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 คือความ
เข้มข้นหรือประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน	 โดยการเปรียบเทียบปริมาณ 
ลดการใช้น�้ามันเตาในการผลิตต่อปริมาณการผลิต	

2562 2563
เป้าหมาย

2564

ปริมาณการใช้

นำ้ามันเตา

ที่บริษัทฯ ใช้ลดลง 

(ลิตรต่อตันแป้ง)

0.40 0.36 0.10 
(75% ลดจาก  

2563)

2561

0.55

บริษัทมนีโยบายการเลกิใช้กำามะถันก้อน (Sulfur) ในกระบวนการผลิต  
เป้าหมายเพ่ือลดปัญหามลพษิทางอากาศในอากาจากการเผาไหม้  
ลดอนัตรายทีส่่งผลต่อสุขภาพของพนกังานในโรงงาน และสามารถ 
ควบคุมการผลิตได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยบริษัทฯ สามารถ
เปลี่ยนการใช้กำามะถันก้อน เป็นกำามะถันนำ้าได้ร้อยละ 100 ต้ังแต่
ปี 2562
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• โครงการไคเซ็น (Kaizen)

	 โครงการไคเซ็นถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ 
ท�างานเพื่อลดต้นทุน	 โดยมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพปรับปรุงการบริหาร 
การจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้น 
ภายในองค์กร	และมกีระบวนการส่งเสรมิการพฒันาปรับปรงุการท�างานภายใน 
องค์กรอย่างต่อเนื่อง	 นอกจากน้ีมีการปรับปรุงวิธีการมีส่วนร่วมให้เหมาะสม 
กับพนักงานทุกคนและบุคลากรทุกระดับ	 ร่วมกันแสวงหาแนวทางใหม่ๆ	 
เพ่ือปรับปรุงวิธีการท�างานให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 บริษัทฯ	 ได้ใช ้
ระบบการปรับปรุงงานแบบไคเซ็นที่โรงงานบางเลน	 จังหวัดนครปฐม	 
โดยในปี	 2563	 โรงงานสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ	 20	 ล้านบาท	 
ผ่านการปรับปรุงกระบวนการท�างานทั้งหมด	 30	 โครงการ	 และสามารถ 
เพิ่มคุณภาพจากการผลิตได้	เช่น	ลดความผิดพลาดจากการผลิต	ลดระยะเวลา 
การท�างาน	 ลดการสูญเสีย	 ลดการใช้และการรั่วไหลของพลังงาน	 และ 
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต	เป็นต้น

	 นอกจากนี้ 	 ในป ี 	 2563	 บริษัทฯ	 ได ้ขยายโครงการไคเซ็นเพิ่ม 
ท่ีโรงงานท่าคันโท	 จังหวัดกาฬสินธุ์	 โรงงานไทยน�า	 จังหวัดอุดรธานี	 และโรงงาน
ส�าปะหลังพัฒนา	 จังหวัดระยอง	 โดยมีการเชิญวิทยากรมาอบรมเร่ืองไคเซ็น	 
ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม	 2563	 –	 กุมภาพันธุ์	 2564	 เพ่ือให้พนักงาน 
ทุกคนเข ้าใจถึงความส�าคัญ	 และความหมายของวิธีการปรับปรุงงาน 
แบบไคเซ็น	 และเพ่ือให้พนักงานได้รู ้ถึงสาเหตุของปัญหาในการจัดท�า	 
การปรับปรุงงาน	และสามารถวิเคราะห์ปัญหา	พร้อมหาแนวทางในการแก้ไข 
ท่ีเกิดขึ้นได้ตรงจุด	 สามารถเรียนรู้ถึงการวิเคราะห์ถึงปัญหาและแนวทาง 
แก้ไขปัญหาจากตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง	 พร้อมจัดท�าโครงการ 
ปรับปรุงต่างๆ	ในโรงงานได้อย่างเหมาะสม

Defects
Efforts caused by
rework, scrap, and
incorrect information.

Overproduction
Production that is 
more than needed or
before it is needed.

Waiting
Wasted time waiting
for the next step
in a process.

Non-Utilized Talent
Underutilizing 
people’s talents,
skills, and knowledge

Transportation
Unnecesary
movements of
products and 
materials.

Inventory
Excess products
and materials
being processed.

Motion
Unnecessary
movements by people 
(e.g. walking).

Extra-Processing
More work or higher
quality than is required  
by the customer.

LEAN MANUFACTURING

Muda Muri Mura
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• โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 (Carbon Footprint from Operation / CFO)

	 บริษัทฯ	 ได้คัดเลือกเป็นโรงงานน�าร่องในโครงการขยายผลการส่งเสริม 
การจัดท�าคาร ์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม	 จัดโดย 
สถาบันน�้าและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 
จุดประสงค์เพื่อร่วมวางแนวทางการด�าเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกในกิจกรรมต่างๆ	ขององค์กร	และวิธีการตรวจวัด	เช่นการเผาไหม ้
ของเชื้อเพลิง	 การใช้พลังงานไฟฟ้า	 การจัดการของเสีย	 การขนส่ง	 ฯลฯ	 
พร้อมร่วมก�าหนดเป้าหมาย	 และหาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ขององค์กร

	 โดยในปี	 2564	 บริษัทฯ	 ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงงานน�าร่อง	 ทั้งหมด 
จ�านวน	2	แห่ง	ที่โรงงานแป้งมันส�าปะหลัง	จังหวัดอุดรธานี	และโรงงานวุ้นเส้น	 
จังหวัดนครปฐม	 และปัจจุบัน	 อยู่ในระหว่างการด�าเนินการศึกษาและเก็บ 
ข้อมูล	 คาดว่าสามารถค�านวณและเปิดเผยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร	 
และเข้าร่วมกระบวนการทวนสอบรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ขององค์กร	ได้ภายในเดือนกันยายน	2564

• โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน
 ของประเทศไทย (T-VER)

	 บริษัทฯ	 ได้ขึ้นทะเบียนโครงการหรือรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก	 
ที่จัดต้ังขึ้นโดยโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	 (อบก.)	 ตั้งแต ่
ปี	 2560	 เพื่อวัดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจก	 จากโครงการผลิต
ก๊าซชีวภาพจากระบบบ�าบัดน�้าเสีย	ที่อ�าเภอพิมาย	จังหวัดนครราชสีมา	โดยมี
การด�าเนนิโครงการทีส่อดคล้องกบัมาตรฐาน	ISO	14064-2	และการทวนสอบ
โครงการภายใต้มาตรฐาน	 ISO	 14064-3	 โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยลดปริมาณ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญของภาวะโลกร้อน	มีส่วนร่วม 
ในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ	 และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
แบบยั่งยืน	 โดยปี	 2563	 บริษัทฯ	 ได้รับเงินจากการขาย	 Carbon	 Credit	 
ได้ทั้งหมดเป็น	จ�านวนเงิน	99,544	บาท

	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 มีเป ้าหมายในการวัดความสามารถในการลด 
ก๊าซเรอืนกระจก	จาก	โรงไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพ	กบั	องค์การบรหิารจดัการก๊าซ 
เรอืนกระจก	(อบก.)	ในโครงการสนบัสนนุการพฒันาโครงการและการตรวจสอบ 
ความใช้ได้	 (Validation)	 โครงการ	 T-VER	 ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2564	 
อีก	2	โรงงาน	คือ	โรงงานไฟฟ้าชีวภาพ	ที่จังหวัดอุดรธานี	และจังหวัดกาฬสินธุ์

2562 2563
เป้าหมาย

2564*

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ (tCO2e) 49,145 51,722 200,000

*	 รวมทั้งหมด	3	โรง	คือโรงงานพิมาย	ไทยวาไบโอพาวเวอร์ที่อุดรธานีและกาฬสินธุ์
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• โครงการก๊าซเรือนกระจก ภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด 
 (Clean Development Mechanism : CDM) 

	 ปัจจุบันโรงงานของไทยวา	ที่จังหวัดตาก	และที่จังหวัดอุดรธานี	ได้รับการ 
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขายคาร์บอนเครดิตกับ	 UNFCCC	 ภายใต้การรับรองของ 
โครงการ	CDM	จากองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก	โดยกลไกการพฒันา 
ที่สะอาด	 (Clean	 Development	 Mechanism)	 เรียกโดยย่อว่า	 CDM	 
เป ็นกลไกหนึ่งที่ก�าหนดขึ้นภายใต้พิธีสารเกียวโตเพื่อช ่วยให้ประเทศ 
อุตสาหกรรมซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มภาคผนวกที่	 1	 (Annex	 I	 countries)	 สามารถ 
บรรลุพันธกรณีในการลดการปล ่อยก ๊าซเ รือนกระจกภายในช ่วงป	ี 
พ.ศ.	2551	–	2555	ให้อยู่ในระดับที่ต�่ากว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ในปี	 พ.ศ.	 2533	 ประมาณร้อยละ	 5	 โดยซ้ือคาร์บอนเครดิตที่ได้จาก 
การท�าโครงการ	 CDM	 ในประเทศกลุ่มนอกภาคผนวกที่	 1	 (Non-Annex	 I	 
countries)	ทีเ่รยีกว่า	Certified	Emission	Reduction	หรอืเรยีกโดยย่อว่า	CERs	 
เพื่อน�าไปหักลบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ	 CERs	 
คือ	 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีโครงการ	 CDM	 สามารถลดได้	 และ 
ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด	 
(CDM	Executive	Board)	เรยีกโดยย่อว่า	CDM	EB	โครงการ	CDM	ต้องเป็นการ 
ด�าเนินงานโดยความสมัครใจเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มเติม	 
จากการด�าเนินการทั่วไป	 และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศ 
ทั้งในแง่ของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	สังคมเศรษฐกิจ	และเทคโนโลยี

2563
เป้าหมาย

2564
ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีล่ดได้ (tCO2e)

17,198 18,000 18,000 ต่อปีโรงงานแม่สอด จังหวัดตาก

เป้าหมายระยะยาว
(ไม่น้อยกว่า 3 ปี)

40,000 40,000 40,000โรงงานไทยนำา จังหวัดอุดรธานี

• โครงการประหยัดพลังงานความร้อน 
 (ประหยัดพลังงานไอน�้า เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน)

	 บริษัทฯ	 ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปรับปรุงเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ 
การใช้พลังงานความร้อนด้วยวิธีอุดหนุนผลประหยัด	 (DSM)	 ในปี	 2562	 
โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน	 และอนุรักษ์พลังงาน	 
กระทรวงพลงังานในการด�าเนนิมาตรการอนรุกัษ์พลงังาน	โดยการตรวจวดัและ 
วิเคราะห์ผลประหยัดพลังงานที่เกิดขึ้นจริงของที่ปรึกษาตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน	(M&V	Unit)	ที่คณะกรรมการ 
พิจารณาให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การใช้พลงังานความร้อนด้วยวธิอีดุหนนุผลประหยดั	(DSM)	ได้ให้ความเหน็ชอบ	 
โดยที่ปรึกษาได้สรุปผลประหยัดและจ�านวนเงินที่จะได้รับการสนับสนุนจริง

	 โดยในปี	 2563	 บริษัทฯ	 ได้ด�าเนินโครงการประหยัดพลังงานความร้อน
ภายในเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินอย่างต่อเนื่อง	 ผ่านมาตรการหุ้มฉนวน 
ท่าไอน�า้	และตรวจเชค็	steam	trap	และเปลีย่นเครือ่งจกัรทีช่�ารดุ	โดยบรษิทัฯ	 
สามารถประหยัดปริมาณพลังงานความร้อนได้เท่ากับ	 2,423	 MMBTU	 
ซึง่สามารถคดิเป็นถ่านหนิทีป่ระหยดัได้จากการด�าเนนิมาตรการ	เท่ากบั	170	ตนั	 
คิดเป็นเงินค่าถ่านหินที่ประหยัดได้	320,440	บาท	(1	MMBTU	ละ	70	บาท)	

2562* 2563
เป้าหมาย

2564

ปริมาณพลงังานความร้อนทีป่ระหยัดได้ (MMBTU) 36,289 2,423 4,716

ถ่านหินที่ประหยัดได้จากการดำาเนินมาตการ (ตัน) 2,129 170 323

ถ่านหนิทีป่ระหยัดได้จากการดำาเนนิมาตการ (บาท) 5,323,357 320,440 625,511

*	 บริษัทเข้าร่วมโครงการปี	2562	และในปี	2563	ไม่มีโครงการสนับสนุนจากภาครัฐ
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• โครงการ Solar Roof Saving 

	 เนื่องจากบริษัทฯ	มีนโยบายในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงาน	จึงอยากเป็น 
ตัวแทนที่จะแนะน�าให้กับโรงงานทั่วๆ	ไปได้เห็น	และ	ตระหนักถึงการอนุรักษ์ 
พลังงานและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับโลก	 ผ่านการจัดท�าโครงการ	 
Solar	Roof	Top	ขึ้นที่แรกที่โรงงานวุ้นเส้น	อ�าเภอบางเลน	จังหวัดนครปฐม	
เนือ่งจาก	“พลังงานแสงอาทติย์”	เป็นกระแสพลงังานทดแทนประเภทหมนุเวยีน
ทีใ่ช้แล้วเกิดขึน้ใหม่ได้ตามธรรมชาต	ิเป็นพลงังานทีส่ะอาดและสามารถท�าได้ใน
โรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ่	รวมไปถงึในบ้านทัว่ไป	ผ่านระบบ	Solar	Roof	 
คือการเปล่ียนพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ปราศจากมลพิษ	 
และเป็นพลังงานที่มีศักยภาพสูง	 เพ่ือลดการใช้พลังงานลง	 และ	 เป็นการหา 
พลังงานทดแทนเข้ามาเสริม	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงงานและชุมชน	

	 ภายใต้แนวคิดของการอนุรักษ์พลังงานตามนโยบายของบริษัท	ฯ	เริ่มจาก 
โรงงานแป้ง	 ทั้งส่วนของโรงงานผลิตวุ้นเส้นได้เร่ิมหาวิธีการต่าง	 ๆ	 ที่จะลด 
การใช้พลังงานลง	 และหาพลังงานทดแทนเข้ามาเสริม	 ลดใช้พลังงานจาก 
ฟอสซิลโดยการผลิตไบโอแก๊สมาทดแทนการใช้น�้ามันเตา	ส่วนโรงงานบางเลน	 
ได้ส่งเสริมให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	 โดยสร้างระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคาข้ึนมา	 เพ่ือตอบโจทย์เร่ืองการอนุรักษ์พลังงาน	 ที่มีอยู่	 
2	ขั้นตอน	คือ	ขั้นตอนแรก	ลดการใช้พลังงาน	และขั้นตอนที่สอง	หาพลังงาน
ทดแทน	 เช่น	 พลังงานชีวภาพ	 และแก๊ส	 และรวมไปถึง	 พลังงานแสงอาทิตย ์

	 โดยพลังงานแสงอาทิตย์	 เป็นเรื่องของพลังงานสะอาด	 ไม่เป็นพิษ 
ต่อสิ่งแวดล้อม	ซึ่งบริษัท	ฯ	มองว่าเป็นการตอบโจทย์และยังเป็นการลดต้นทุน 
ให้กับบริษัทอีกด้วย	 โดย	 Solar	 Roof	 Top	 สามารถลดรายจ่ายค่าไฟฟ้า 
ได้ประมาณ	5	ล้านต่อปี	หรือประมาณร้อยละ	14	ของพลังงานที่ใช้ในโรงงาน 
ทั้งหมด	ท�าให้สามารถลดต้นทุนในการผลิตลง	และสามารถน�าส่วนที่ประหยัด 
ได้ไปใช้ประโยชน์กับชุมชนโดยรอบโรงงานอีกด้วย

	 โดยปี	2563	โครงการ	Solar	Roof	Top	สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าสะสม 
ได้ทัง้หมด	1,405	MWh	คดิเป็นเงนิประมาณ	5.08	ล้านบาท	(คดิเรตทีค่่าไฟฟ้า	 
3.62	บาท/kWh)	สามารถเทียบเท่า	Carbon	offset	4,579	Metric	ton	ต่อปี 
หรือเท่ากบัการปลกูป่าสนพืน้ที	่458	Acre	นอกจากนี	้บรษิทัฯ	มแีผนทีจ่ะสร้าง 
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา	 เพิ่มเติมที่โรงงานบางเลน	
และโรงแป้งมันส�าปะหลังอื่นๆ	ในปี	2564	นี้

2563
เป้าหมาย

2564

1,405 1,400 3,133กระแสไฟฟ้าสะสมที่ผลิตได้จาก 
Solar Roof Top (kWh)

เป้าหมายระยะยาว
(ไม่น้อยกว่า 3 ปี)

2562

589

5.08 5.06 11.34กระแสไฟฟ้าสะสมที่ผลิตได้จาก 
Solar Roof Top (ล้านบาท)

2.13

*	 Solar	Rooftop	เริ่มใช้งานในเดือนกรกฎาคม	2562	/	ค�านวนเรตที่ค่าไฟฟ้า	3.62	บาท/kWh
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• บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

	 ปัจจุบัน	บริษัทฯ	มีการน�ากล่อง	Green	Carton	มาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ 
อาหารเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าทั้งหมดร้อยละ	 100	 ซึ่งเป็นกล่องกระดาษ 
ท่ีถูกคิดค้นเพื่อส่ิงแวดล้อม	 สามารถช่วยลดการใช้ทรัพยากรในการผลิตลดลง 
ไม่น้อยกว่า	 25	 กรัมต่อตารางเมตร	 โดยยังคงความสามารถในการรับน�้าหนัก 
เรยีงซ้อนและปกป้องสินค้าได้ดขีึน้ร้อยละ	4-25	เมือ่เทยีบกบับรรจภุณัฑ์ทัว่ไป	 
นอกจากนี้ยังได้รับการรับรอง	 SCG	 Eco	Value	 และ	 ISO	 14021	 แสดงถึง 
การเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อส่ิงแวดล้อมอย่างแท้จริงบรรจุภัณฑ์	 Green	 Carton	 
บรรจุภัณฑ์กระดาษที่ถูกคิดค้นและพัฒนามาจากแนวคิดรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ในเรื่องของกระบวนการผลิตที่ใช้กระดาษน้อยลง	 มีน�้าหนักเบา	 และยังความ 
แขง็แรงเทยีบเท่า	หรอืมากกว่าเดมิ	ซึง่ช่วยลดต้นทนุในการผลติ	การขนส่งสนิค้า	 
และช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์รักษ์ส่ิงแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น	 นอกจากนี้ยังได ้
การรับรองจาก	SCG	ECO	VALUE	ให้เป็นสนิค้าเพือ่สิง่แวดล้อม	และตอบสนอง 
ความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด�าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

2562 2563
เป้าหมาย

2564

จำานวนการใช้ Green 
Carton แทนกล่องกระดาษ
เดิม (ล้านชิ้น)

1.48 1.50 1.52

2561

1.12

การบริหารจัดการน�้า

	 ด้วยความส�าคัญของทรัพยากรน�้าต่อความต่อเนื่องในการด�าเนินธุรกิจ 
ทั้้งภาคการเกษตร	ภาคอุตสาหกรรม	 และภาคครัวเรือน	 รวมทั้้งการขยายตัว 
ของประชากรที่เ่พิ่ม่ขึน้	ประกอบกบัสถานการณ์ภยัแล้งทีท่วคีวามรนุแรงขึน้ทกุปี	 
อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก	ดัังนั้้นเพื่่อตอบสนอง 
ความต้องการใช้น�า้ที่สู่งูขึ้น้	ไทยวาจงึให้ความส�าคญักบัการดูแูลรักษาทรพัยากร 
น�า้ตลอดห่วงโซ่อุปุทาน	เพื่อ่ลดปัญหาด้านความขาดแคลนน�า้ของประชากรโลก 
โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าแบบบููรณาการส่งเสริมการพัฒนา 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่่อการบริหารจัดการน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ	 
ไม่ว่าจะเป็นการใช้น�า้เพื่อ่ผลผลติทางการเกษตรหรอืการใช้น�า้ในกระบวนการผลติ	 
เพิ่ม่ศกัยภาพความมั่น่คงในการด�าเนินธุรุกิจ	รวมถงึแบ่งปันการเข้าถงึแหล่งน�า้ 
คุุณภาพร่วมกับ	ชุมชนอย่างเท่าเทียม

	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญต้ังแต่การประเมินความเสี่ยงการขาดแคลนน�้า	 
มาตรการการจัดการความเส่ียงด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จ�าเป็น	 ควบคู ่
ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาการใช้น�้าอย่างมีประสิทธิภาพ	
 
	 โดยบริษัทฯ	 ได้ตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณการใช้น�้า	 มาตรการ
หรือแนวทางประหยัดน�้า	 เช่น	 การน�าเทคโนโลยี	 แบบใหม่ในการผลิตแป้ง	 
ทีล่ดปรมิาณการใช้น�า้	การใช้น�า้หมนุเวยีน/ใช้ซ�า้/น�ากลบัมาใช้ใหม่		โดยเป้าหมาย	 
จะลดปริมาณการใช้น�้า	ให้ได้	อย่างน้อยร้อยละ	10	ในทุกๆ	ปี
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• มาตรการการใช้น�้าหมุนเวียน

	 ไทยวามีแผนการบริหารจัดการน�้ า เนื่่ องจากมีการใช ้ปริมาณน�้ า 
ในกระบวนการผลิตจ�านวนมาก	โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพ	 
ลดการปล่อยของเสียสู่ธรรมชาติ	 รวมถึงพัฒนาศักยภาพระบบบ�าบัดน�้าเสีย		 
นอกจากนี้ยังมีการติดต้ั้งระบบควบคุุมการเติมอากาศของระบบบ�าบัดน�้าเสีย	 
โดยน�้าเสียทั้้งหมดร้อยละ	 100	 ผ่านเข้าสู ่กระบวนการบ�าบัดเพื่่อให้น�้า 
มคุุีณภาพน�า้ทิ้ง้ทั่ว่ไปตามกฎหมายก�าหนด	ท�าให้สามารถน�าน�า้ที่ผ่่านระบบการ 
บ�าบดัแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปูแบบของสาธารณปูโภค	และกระบวนการผลติ	 
เป็นต้น

การบรหิารจดัการของเสยีจากการผลิต

	 บรษิทัฯ	มเีป้าหมายกลยทุธ์ในการลดปรมิาณของเสยี	โดยการใช้ประโยชน์
จากวัตถุดิบและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุด	 และลดปริมาณการเกิด 
ของเสียตลอดกระบวนการการผลิต	 เรามีการพิจารณาถึงแนวทางที่สามารถ 
น�าของเสียท่ีเหลือนัน้กลับมาใช้ใหม่หรอืเข้าสูก่ารรไีซเคลิเป็นผลติภณัฑ์ใหม่	เช่น	 
ขายกากมันไปเป็นวัตถุดิบในโรงงานผลิตอาหารสัตว์	 ส่งเสริมการท�าปุ๋ยหมัก	 
Organic	และการน�าของเสียที่เหลือไปใช้ในการผลิตพลังงาน	

	 โครงการลดของเสียของต่างๆ	 ช่วยให้บริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย 
ด้านต่างๆ	 เช่น	 ค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า	 และท�าให้ผลก�าไรของบริษัทเพิ่มขึ้น	 
รวมถึงโครงการด้านรีไซเคิลและการน�ากลับมาใช้ใหม่มีโอกาส

	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 ได้ติดต้ังระบบบ�าบัดของเสียจากกระบวนการผลิต	 
เพื่อบ�าบัดมลพิษให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม	 
ตามกลยทุธ์	3Rs	(Reuse,	Reduce	and	Recycle)	เช่น	ระบบบ่อบ�าบัดน�า้เสยี 
ด้วยระบบเติมอากาศ	Aerated	Lagoon	System	บนเนื้อที่ประมาณ	50	ไร่	 
และระบบบ�าบดัอากาศเสยีด้วยเครือ่ง	Wet	Scrubber	และ	Cyclone	Scrubber	 
เพื่อท�าการดักจับฝุ่นละอองต่างๆ	รวมทั้งควันจากการเผาไหม้ก่อนระบายออก 
จากโรงงาน	โดยมีวศิวกร	และท่ีปรกึษาผูช้�านาญงานด�าเนนิการตรวจสอบ	แก้ไข	 
และปรับปรุงระบบ	ให้ท�างานอย่างปกติตลอดเวลา

Reuse

ReduceRecycle
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• โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

	 บริษัทฯ	 ได้สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของพนักงานในการบริหาร 
จัดการขยะในโรงงานผ่านโครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง	 โดยเร่ิมจากโรงงาน 
แป้งมันส�าปะหลงั	จงัหวดักาฬสินธ์ุ	โดยมจีดุประสงค์เพือ่พัฒนาคุณภาพชวีติทีด่ ี
ในสถานที่ท�างาน	 ให้พนักงานได้มีความรู้ในเรื่องการจัดการขยะได้อย่างถูกวิธ	ี 
โดยเฉพาะขยะจากเศษอาหาร	ขยะจากส�านักงาน	และขยะอันตราย	สามารถ 
น�าไปปฏบิตัไิด้	รวมถงึสร้างจติส�านกึ	ความรบัผดิชอบ	ในการแยกประเภทขยะ 
ก่อนทิ้งให้กับพนักงาน	 นอกจากน้ียังสามารถช่วยบริษัทฯ	 ลดปริมาณขยะ	 
ลดค่าใช้จ่ายในการก�าจดัขยะ	และมรีายได้เพิม่จากการขายขยะ	โดยในปี	2563	 
มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในโรงงานทั้งหมด	ประมาณ	17,340		กิโลกรัม	สามารถ 
น�าไปรีไซเคิลหรือขาย	 ได้ประมาณ	 2,337	 กิโลกรัม	 ส่งผลให้ได้เงินจากการ 
ขายขยะมาประมาณ	4,430	บาท

อาคารแยกขยะ

ป้ายรณรงค์ / วิดีทัศน์  
การแยกขยะและทิ้งขยะให้ถูกประเภท

จุดที่ทิ้งขยะภายโรงงานจ�านวน  15  จุดรอบโรงงาน Morning talk ให้พนักงานเข้าใจถึงประเภทของขยะ
และการแยกขยะให้ถูกประเภท
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เก็บขยะ
ตามจุดต่างๆ
ในโรงงาน

กระบวนการในการดำาเนินโครงการ

ทำาการแยกขยะแต่ละประเภทและนำาไป
เก็บที่อาคารแยกขยะของโรงงาน
1. พลาสติก
2. ขวดแก้ว / กระป๋อง
3. กระดาษ
4. ขยะอันตราย
5. ขยะมูลฝอยต่างๆ

ทำาการประมูลขายต่อ
ให้ผู้รับเหมาในท้องถิ่น

เงินที่ได้จาการขายขยะ
นำาเข้ากองทุนแยกขยะ

นำ้ามันเครื่องเก่าทำาการประมูล
ให้ผู้รับเหมาที่มีใบอนุญาต
มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เก็บรวบรวมที่อาคารแยกขยะและแจ้งให้
เทศบาลตำาบลท่าคันโทมารับเพ่ือส่งต่อ
ให้อบจ.กาฬสินธุ์ นำาไปกำาจัด

ขยะมูลฝอยที่แยกแล้ว 
รวบรวมให้รถขยะเทศบาล
นำาไปกำาจัดทุกวัน
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• โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 

	 โรงงานของเรามีการวางแผนในการบริหารจัดการด้านพลังงานให้เกิด 
การใช้พลังงานอย่างคุ ้มค่าที่สุด	 เช ่นการผลิตไฟฟ้าใช้เองจากน�้าเสีย	 
และกากมันส�าปะหลังที่ เป ็นของเสียจากการผลิต	 โดยน�้าเสียที่ผ ่าน 
การบ�าบัดมีการแจกจ่ายน�้าให้เกษตรกร	 น�าไปส�าหรับเกษตรกรรม	 เช่น	 
การรดน�้าต้นไม้	 เป็นต้น	 ซึ่งแผนดังกล่าวครอบคลุมถึงการปรับปรุงเทคนิค 
หรือกระบวนการในการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย	 ปัจจุบันบริษัทฯ	 
มโีรงงานไฟฟ้าชวีมวลทัง้หมด	2	แห่ง	ทีอ่�าเภอเมอืง	จงัหวดัอดุรธาน	ีและอ�าเภอ 
ท่าคันโท	จังหวัดกาฬสินธุ์	ขนาดก�าลังการผลิตโรงงานละ	3.00	เมกะวัตต์

2562 2563 เป้าหมาย 2564

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ (หน่วย) 14,579,100 19,199,100 19,000,000 ต่อปี

อัตราค่าไฟที่ลดได้ (บาทต่อปี) 44,087,415 77,440,000 77,000,000 ต่อปี

ก๊าซ 1 ลูกบาศก์เมตร ประหยัดไฟฟ้า
เท่ากับ 2 หน่วย หรือ 6.80 บาท
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	 ด้วยตระหนักถึงบทบาทการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความมั่นคงทางอาหาร 
และความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม	บริษัทฯ	 จึงให้ความส�าคัญกับการพัฒนาสังคมและ 
ชุมชนโดยรอบ	บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมท่ีสนับสนุนด้านการศึกษา	 และทักษะ 
ที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี	 ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง 
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว	โดยบริษัทฯ	มีเป้าหมายที่จะ	 
“สนับสนุนคู่ค้าธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน”	 ควบคู่ไปกับ	 “ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ของชมุชนท้องถ่ิน”	เพือ่เตรียมพร้อมรับมอืกบัความ	ท้าทายท้ังในปัจจบัุนและอนาคต

	 การส่งเสริมความจ�าเป็นพื้นฐานทั้งด้านสุขภาพ	 การศึกษา	 รายได้	 ท่ีอยู่อาศัย	 
ตลอดจนค่านยิมในการด�าเนนิชวิีต	ถอืเป็นความรบัผิดชอบของเรา	ปัญหาความยากจน 
หรือภาวะความไม่ม่ันคงทางเศรษฐกิจ	 ตลอดจนความเหลื่อมล�้าทางสังคมยังคงเป็น 
ประเด็นความท้าทายท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคม	 และ 
กระทบต่ออัตราการขยายตัวและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยภาพรวม	 
ขณะเดียวกันประเทศไทย	และสงัคมโลกก�าลงัตกอยูใ่นสภาวะการเข้าสูส่งัคมผู้สงูอาย	ุ 
ซึ่งจะส่งผลให้ประชากรในวัยท�างานลดน้อยลง

การพัฒนาสังคมและชุมชน

• ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 

	 เป็นโครงการที่บริษัทฯ	 ส่งมอบสิ่งของที่จ�าเป็นให้แก่พี่น้องผู้ประสบภัย 
ในชุมชนในที่ ได ้รับความเดือดร ้อน	 โดยมีการมอบอุปกรณ์ป ้องกัน 
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	 รวมถึงอุปกรณ์ที่จ�าเป็นส�าหรับด�ารงชีพ	 
เช่นหน้ากากอนามัย	แอลกอฮอล์	และผลิตภัณฑ์อาหารและน�้าดื่มของบริษัทฯ	 
ตามแหล่งโรงพยาบาล	 ศาสนสถาน	 และชุมชนทั่วกรุงเทพและต่างจังหวัด	 
เพื่อร่วมบุญ	ร่วมใจ	ปันสุข	และเป็นก�าลังใจให้คนไทยทุกคนร่วมใจสู้โควิด-19	 
ไปด้วยกัน	 รวมถึงช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจากการได้รับผลกระทบ 
จากสถานการณ์ในครั้งนี้
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14 15 1613

1817 19

1. มูลนิธิเวิร์คพอยท์ในโครงการ “ตู้กับข้าวคนไทย” ด้วยผลิตภัณฑ ์
 วุ้นเส้นก่ึงสำาเร็จรูปตรามังกรคู่ คริสตัล เรดดี้ จำานวน 3,800 ถ้วย  
 มูลค่ากว่า 150,000 บาท

2. ร่วมกับ 5 ร้านก๋วยเตี๋ยวชั้นนำา ส่งต่อความห่วงใยแบ่งปันนำ้าใจให้สังคม 
 ในพื้นที่ชุมชนคลองเตย กทม. ด้วยผลิตภัณฑ์ก๋วยเต๋ียว จำานวน  
 1,500  ชุด

3. มลูนธิกิระจกเงา ด้วยผลติภณัฑ์วุน้เส้นก่ึงสำาเรจ็รปูตรามงักรคู่ คริสตลั  
 เรดดี้ จำานวน 15,000 ถ้วย มูลค่ากว่า 600,000 บาท
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4. โรงพยาบาลท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ ด้วยอุปกรณ์การแพทย ์
 ที่จำาเป็น

5. กิจกรรมวนัแรงงานประจำาปี 2563 ด้วยอปุกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด

6. เกษตรกชาวไร่ที่มาขายหัวมันสด ด้วยอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด

7. นิคมสร้างตนเองพิมาย ด้วยอุปกรณ์ การแพทย์ที่จำาเป็น

8. โรงพยาบาลพิมาย ด้วยอุปกรณ์ การแพทย์ที่จำาเป็น

9. หน้าโรงงานบางเลน ด้วยผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยว

10. โรงพยาบาลบางเลน ด้วยอปุกรณ์ การแพทย์ทีจ่ำาเป็น อาหาร และนำา้ดืม่ 

11. ตูปั้นสุขหมูบ้่าน ด้วยผลติภณัฑ์วุน้เส้นก่ึงสำาเรจ็รูปตรามงักรคู่ ครสิตัล  
 เรดดี้

12. เจ้าหน้าทีต่ำารวจทีด่่านคัดกรองโควิท บางเลน ด้วยอปุกรณ์ การแพทย์ 
 ที่จำาเป็น อาหาร และนำ้าดื่ม

13. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้วยผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยว จำานวน 200 ชุด

14. โรงพยาบาลรามาธิบดี ด้วยผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยว จำานวน 500 ชุด

15. โรงพยาบาลเลิดสิน ด้วยผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยว จำานวน 600 ชุด

16. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ด้วยผลิตภัณฑ์ก๋วยเต๋ียว  
 จำานวน 1,000 ชุด

17. โรงพยาบาลรามาจกัรนีฤบดนิทร์ด้วยผลิตภณัฑ์ก๋วยเต๋ียว จำานวน 200  
 ชุด

18. บริจาคเส้นก๋วยเตี๋ยวกิเลนคู่จำานวน 9,800 กก.ให้ผู้ประกอบการร้าน 
 ก๋วยเตี๋ยว โรงทาน วัด โรงพยาบาล ทัณฑสถาน

19. ร่วมกับกับเพจ Starving Time และก๋วยเตี๋ยว 5 ร้านค้า แจกอาหาร 5  
 วัน รวม 1,500 ถ้วย ให้ประชาชน ณ เขตคลองเตย และอีก 50 ร้านค้า  
 ในเพจกิเลนคู่ รวมทั้งหมด 2,250 ชุด
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• การบริหารด้านการใช้น�้าเพื่อการเกษตรยั่งยืน 

	 การร่วมมือกับพันธมิตรเพ่่ือส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งน�้าของชุุมชนเพ่่ือ 
เพ่่ิมประสิทธิภาพในทรัพยากรน�้าให้เกิดประโยชน์สูงสุุด	 ทรัพยากรน�้าเป็น
ทรัพยากรธรรมชาตท่่ีิส�าคญัส�าหรบัการด�ารงชวีติ	ซึ่ง่ไทยวาได้ตระหนักถงึความ
ส�าคัญของการเข้าถงึแหล่งน�า้ที่ส่ะอาด	และเพยีงพอต่อการใช้งานของทุกุคนใน
ชุุมชน	จึงมีแนวคิดในการร่วมมือกับพันธมิตรหลายภาคส่วนเพื่่อส่งเสริม	และ
พัฒนาการเข้าถึงแหล่งน�้าของชุุมชนอย่างยั่่งยืน

	 บริษัทฯ	 ได้มีการจัดท�าแผนบริหารความเส่ียงและก�าหนดแนวทางการ
บริหารจัดการด้านการใช้น�้าเป็นประจ�าทุกปีตามหลักการณ์	Water	&	Reuse	
to	farm	เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์และก�าหนดแนวทางการจัดการน�้าให้เพียงพอ
และเหมาะสม	ตลอดจนประสานความร่วมมือไปยังคู่ค้าธุรกิจที่มีความเสี่ยงใน
การสนบัสนนุการลดความเสีย่งด้านการขาดแคลนน�า้	พร้อมทัง้สร้างการมส่ีวน
ร่วมของชมุชนเพือ่รบัฟังข้อกงัวลเกีย่วกบัการใช้น�า้ด้วย	เช่นโครงการผนัน�า้ทีไ่ด้
รบัการบ�าบดัจากโรงงาน	เพือ่การเกษตรอย่างยัง่ยนื	โดยวางระบบบ่อบ�าบดัน�า้

เสียด้วยวิธีธรรมชาติ	การส่งเสริมการเพาะปลูกโดยใช้ระบบน�้าหยดแก่สมาชิก
ไทยวา	นอกจากเป็นการส่งเสรมิการเพาะปลกูของเกษตรกร	ยงัสามารถลดผลก
ระทบจากปัญหาการขาดน�า้ท�าการเกษตร	ช่วงฤดแูล้ง	ทีอ่าจจะเกดิขึน้แก่ชมุชน
โดยรอบทั้งในปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย

	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังมีส�ารวจผลกระทบทางลบจากการด�าเนินงานของ
บริษัทในปัจจุบันและที่จะด�าเนินการในอนาคตทั้งทางตรงและทางอ้อม	 รวม
ทั้งติดตามแก้ไข	 และปรับปรุงเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนและ
สังคม	รวมถึงมาตรการเชิงรุกในการบริหารจัดการน�้าร่วมกับชุมชนเป็นประจ�า
ทกุปี	โดยมจีดุประสงค์หลกัเพ่ือกักเกบ็น�า้	บรรเทาและชะลอความแห้งแล้ง	เพิม่
ความชุม่ชืน้ให้แก่ดนิในฤดฝูนทิง้ช่วงหรอืฤดูแล้งในระดบัไร่นา	เพือ่ให้มนี�า้เพยีง
พอต่อการใช้งานในชุมชน	และการท�าเกษตรอย่างยั่งยืน	สอดคล้องกับปัญหา
หรือความต้องการทางสังคมที่แท้จริง	ดังนี้
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1. โครงการโรงงานนำ้าทิ้งที่ผ่านการบำาบัดเพื่อเกษตรกร ครอบคลุมพื้นที่ 
 จำานวน 2,556 ไร่ ที่ อำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบนำ้าเทศบาลตำาบลท่าคันโท

3. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงแก้ ไขถนนคันบ่อเก็บนำ้าเทศบาลตำาบล 
 ท่าคันโท

4. โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในโครงการแผนการจัดการนำ้าสะอาด 
  เทศบาลตำาบลท่าคันโท เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีนำ้าใช้ที่สะอาด  
 ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอ

5. โครงการร่วมสนับสนุนการจัดงานวันรณรงค์การลดการเผาในพื้นที่ 
 การเกษตรและปรับปรุงบำารุงดิน

6. โครงการผนันำา้ทิง้โรงงานเพ่ือการเกษตรอย่างยัง่ยืนอย่างต่อเนือ่ง จาก 
 ปัญหาการขาดนำ้าทำาการเกษตรโดยเริ่มวางท่อปล่อยนำ้าทิ้งและปั๊มสูบ 
 ที่ อำาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ให้กับเกษตรกรกลุ่มแรก 
 จำานวน 34 คน บนเนื้อที่จำานวน 557 ไร่ โดยวางแผนจะวางท่อระบาย 
 นำา้ทิง้เพิม่ขึน้อกีปีละ 2,000 เมตร รองรบัพ้ืนทีร่บันำา้ทิง้เพิม่ปีละ 100 ไร่

7. โครงการสร้าง/ซ่อมฝายชลอนำ้า เพ่ือการเกษตรทุกปี เพ่ือช่วยเหลือ 
 ชาวบ้านในพ้ืนที่ที่มีความเดือดร้อนเร่ืองนำ้าในลำาห้วยหลวงเหลือน้อย  
 ให้ ได้มีนำ้าใช้เพ่ือการเพาะปลูกพืชและประมงตลอดทั้งปี โดยสนับสนุน 
 กระสอบเก่าเพือ่บรรจทุราย ทีห่มูบ้่านจำาปา ตำาบลเชยีงยืน อำาเภอเมอืง  
 จังหวัดอุดรธานี

8. โครงการให้ความรูแ้ละสนบัสนนุสารส้มโรงงานให้กับหมูบ้่านทีม่ปัีญหา 
 การบริหารจัดการการผลิตนำ้าประปา เพ่ือช่วยลดต้นทุนการผลิต 
 นำ้าประปาหมู่บ้าน ปัจจุบันบริษัทฯ มีการสนับสนุนทั้งหมด 6 หมู่บ้าน  
 ในตำาบลเชียงยืน อำาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยปี 2563 บริษัทฯ  
 ได้สนับสนุนสารส้มทั้งหมด ประมาณ 15,000 ตัน และมีเป้าหมาย 
 จะขยายไปในหมู่บ้านใกล้เคียงต่อไป

9. โครงการขุดลอกลำาห้วย ช่วยเกษตรกรในชุมชน ช่วงฤดูแล้งทุกปี โดย 
 สนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรในการขุดลอก เพื่อช่วยกักเก็บนำ้าเพื่อ 
 ใช้ ในการเกษตร จากปัญหาลำาห้วยต้ืนเขิน ทำาให้กักเก็บนำ้าได้น้อย  
 ให้เกษตรกรมนีำา้ใช้เพือ่การเกษตรกรรม เพาะปลูกพืชและประมงได้ยาว 
 ตลอดทั้งปี

10. โครงการวัสดุเหลือใช้ แปลงกายเป็นทุ่นโฟม เพ่ือชุมชน โดยเสนอ 
 วิธีการและช่วยดำาเนินการทำาทุ ่นโฟมจากวัสดุเหลือใช้ของโรงงาน  
 เพ่ือกำาจัดและก้ันวัชพืช คือผักตบชวา ในแหล่งนำ้าสาธารณะท่ีจะใช ้
 ทำาประปาหมู่บ้าน ในอำาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีซึ่งชุมชนสามารถ 
 ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการซื้อเรือพลาสติกจำานวน 4 ลำา และทุ่น 
 เพื่อใช้การก้ันขอบเขตพ้ืนที่ไม่ให้ผักตบชวากระจาย คิดเป็นจำานวนเงิน 
 ที่ชุมชนสามารถประหยัดไปได้รวมประมาณ 60,000 บาท
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• โครงการบ่อแก๊สครัวเรือน เพื่อชุมชน

	 บริษัทฯ	 ได้ค�านึงถึงสุขภาวะอนามัยและความปลอดภัยของคนในชุมชน	 
จึงได้สนับสนุนโครงการสร้างบ่อแก๊ซชีวภาพขนาดประมาณ	 6	 ลูกบาศก์เมตร	 
ซึง่เป็นการน�าเศษอาหารทีกิ่นเหลอืมาผ่านการหมกัในกระบวนการของบ่อแก๊ส	 
ท่ีโรงเรียนบ้านหนองหลอด	 ต�าบลเชียงยืน	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดอุดรธานี	 
เป็นแห่งแรก	โดยมจุีดประสงค์เพือ่ส่งเสรมิให้นกัเรยีน	และชาวบ้านน�าขยะทีไ่ม่มี 
มูลค่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์	 นอกจากน้ียังช่วยให้ชุมชนปลอดภัยจากมลภาวะ 
เป็นพิษเป็นการช่วยรักษาส่ิงแวดล้อมในชุมชน	 รวมถึงช่วยประหยัดค่าก�าจัด 
ขยะเปียกจากเศษอาหารในชุมชน	 และค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ในระยะยาว 
อีกด้วย	เป็นการต่อยอดโครงการช่วยรักษ์โลก

	 บริษัทฯ	 ได้เริ่มโครงการจากการจัดประชุมกับลูกบ้านเพื่อชี้แจงเร่ือง 
การสร้างบ่อแก๊ซชีวภาพ	เมื่อวันที่	4	สิงหาคม	2563	พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับ 
การขัดแยกขยะ	รวมถงึการก�าจดัของเสยีในชมุชนจากเศษอาหารทีเ่กดิจากการ 
อุปโภคบริโภคของคนในชุมชนมาเปลี่ยนเป็นขยะเปียกหรือขยะอินทรีย	์ 
ผ่านการหมักให้เกิดก๊าซมีเทน	 ซึ่งเป็นก๊าซที่สามารถน�ามาใช้เป็นแก๊สหุงต้มได้	 
ท�าให้โรงเรียนและชาวบ้านสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้

	 ส่งผลให้ชาวบ้านสามารถประหยดัเงนิทีใ่ช้ซือ้แก๊สหุงต้ม	(LPG	15	กโิลกรมั)	 
ของครัวเรือนได้	 จากเดิมที่ชาวบ้านใช้แก๊สหุงต้มเฉลี่ยเดือนละ	 1	 ถัง	 
เหลือใช้แก๊สหุงต้มเพียงปีละ	2	ถัง	หรือสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
ได้ประมาณ	4,000	บาทต่อปี	(ค�านวณจากแก๊สหุงต้ม	1	ถัง	ที่ราคา	400	บาท)	 
นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 มีแผนจะขยายเพิ่มโครงการฯ	 อีกปีละ	 2	 ครัวเรือน	 
ซึ่งจะท�าให้ชุมชนบ้านหนองหลอด	ประหยัดเงินเพิ่มขึ้นอีก	ปีละ	 8,000	บาท	 
เพิ่มขึ้นทวีคูณ	ทุกปีจากโครงการต่อขยาย
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• โครงการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

	 บริษัทฯ	 ร่วมกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษชั้นน�าที่ได้การรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการด�าเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านทาง 
แอปพลิเคชั่นที่บรรจุอยู ่ในเครื่องแทปเล็ต	 ส�าหรับนักเรียนประถมศึกษา
ปีที่	 1-6	 ให้กับโรงเรียนในชุมชนที่โรงงานตั้งอยู่	 ประกอบด้วยวิชาภาษา
อังกฤษจ�านวน	 4	 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์	 โดยเป็นหลักสูตรพัฒนาทักษะทั้ง	 4	
ด้าน	 ได้แก่	 การฟัง	 การพูด	 การอ่าน	 และการเขียน	 ซ่ึงน�าเทคโนโลยีมาใช้
ในการเรียนการสอนด้วยระบบที่ออกแบบให้นักเรียน	 และคุณครูเจ้าของ
ภาษาสามารถพูดคุยสนทนาระหว่างกันได้	 โดยในปี	 2563	 มีจ�านวน
นักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด	 40	 คนและมีผลการทดสอบที่ดีขึ้นดังนี ้

• โครงการเปลือกมัน ไทยน�ามันส�าปะหลัง น�าเห็ดฟาง สู่ชุมชน 

	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนใกล้เคียง 
โรงงาน	 โดยมีการส่งเสริมการเพาะเห็ดในโรงเรียนชุมชน	 โดยใช้เศษดินและ 
เปลือกมันส�าปะหลัง	 ซึ่งเป็นของเหลือจากกระบวนการผลิตของโรงงานไปใช ้
เพาะเห็ด	 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความรู้เพิ่มเติมสามารถน�าไปประกอบ 
อาชีพ	และขยายผลสู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชน	โดยบริษัทฯ	มีการสนับสนุน 
งบประมาณการศึกษาดูงาน	 และวัตถุดิบ	 ตลอดจนการสร้างโรงเรือนในการ 
เพาะเห็ด	 นอกจากนี้โรงเรียนสามารถน�าเห็ดไปประกอบอาหารกลางวันเลี้ยง 
เด็กนักเรียนหรือจ�าหน่ายให้ชุมชนในราคาถูกได้ตลอดทั้งปี	 อีกท้ังยังเป็น 
การปลกูฝังให้นกัเรยีนมคีวามขยนัขันแขง็	มคีวามรู้เพิม่เตมิและสามารถใช้เป็น 
ช่องทางในการหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวได้ด้วย	 โดยในปี	 2563	 มีชุมชน 
เข้าร่วมโครงการทั้งหมด	8	โรงเรือนเท่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากวิกฤตโรคระบาด
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86 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน



การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ครอบครัวพนักงาน
	 ในสภาวะการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นท่ามกลางภาวะวิกฤตท่ีเกิดขึ้น 
ในปี	 2563	 หลายองค์กรจ�าเป็นต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว	 ความสามารถ 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและการบริหารเปลี่ยนแปลงใน 
สถานการณ์ถือเป็นกุญแจส�าคัญของเราในขับเคลื่อนธุรกิจให้มีความแข็งแกร่ง 
ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน	 นอกจากการมีบุคลากร 
ที่มีศักยภาพพร้อมเรียนรู้และคิดค้นสิ่งใหม่ๆ	 อยู่ตลอดเวลา	 ตลอดจนยอมรับ 
การเปลี่ยนแปลงและสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงนั้นให้เกิดประโยชน ์
แล้วนั้น	 องค์กรยังจ�าเป็นต้องมีความสามารถในการสรรหาบุคลากรที่มีความ 
สามารถและเหมาะสมกับโครงสร้างที่ปรับเปลี่ยนหรือสถานการณ์ทางธุรกิจ 
ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที	

	 การท�างานมคีวามส�าคญัต่อชีวติมนษุย์เป็นอย่างยิง่	ซึง่การพฒันาให้แรงงาน
ที่เข้ามาท�างานในภาคอุตสาหกรรมเหล่านี้รู้จักปรับตัวให้มีชีวิตท่ีมีความสุข 
จากการท�างานและสภาพการท�างานของระบบโรงงานเป็นสิ่งส�าคัญ	 เพราะ 
งานเป็นสิ่งส�าคัญต่อการด�าเนินชีวิตของมนุษย์	 การมีงานท�าช่วยท�าให้มนุษย ์
สามารถสนองความต้องการพื้นฐานในการด�ารงชีวิต	 เป็นแหล่งท่ีมารายได้	 
งานเป็นตัวก�าหนดสถานภาพ	 และต�าแหน่งทางสังคม	 ลักษณะของงานเป็น 
ส่วนหนึ่งของการก�าหนดคุณภาพชีวิตของมนุษย์
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	 คุณภาพชีวิตของการท�างาน	 (Quality	 of	Work	 Life)	 มีความส�าคัญยิ่ง 
ในการท�างาน	เพราะคนเป็นทรพัยากรทีส่�าคญั	ในปัจจบุนัคนเราท�างานเพือ่ให้ 
ด�ารงชีวิตอยู่ได้	 และตอบสนองความต้องการพ้ืนฐาน	 ดังน้ันสถานที่ท�างาน 
ต้องมีความเหมาะสมคือ	 ท�าให้เกิดความสุข	 ความมั่นคง	 หากเกิดความรู้สึก 
ที่ดีต่องานจะส่งผลดีต่อท้ังตัวบุคคล	 และองค์กร	 คุณภาพชีวิตการท�างาน 
ส่งผลต่อองค์กร
	 พนักงานทุกคนถือเป็นรากฐานและหัวใจส�าคัญของของเราในการสร้าง 
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน	 และการเติบโตขององค์กรอย่างย่ังยืน	 

ด้วยเหตุนี้	 บริษัทฯ	 ถือว่าพนักงานทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกัน	 การดูแล 
ทุกคนในครอบครัวไทยวา	 โดยยึดหลักความยุติธรรม	 จริยธรรม	 และ 
ความโปร่งใส	 จึงถือเป็นหัวใจส�าคัญที่สุดอยู ่ เสมอ	 ด้วยเหตุน้ีบริษัทฯ	 
จึงให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่บุคลากรสามารถ 
พัฒนาศักยภาพของตนเอง	 และเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างต่อเนื่อง	 ด้วยสภาพ 
แวดล้อมที่เอื้อและกระตุ้นต่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ	ได้อย่างอิสระ	เพื่อสร้าง 
ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรและให้พนักงานทุกคนมีภูมิใจท่ีเป็น 
ส่วนหนึ่งของไทยวา
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	 เพื่อให้สามารถสร้างและรักษาทรัพยากรบุคคล	 บริษัทฯ	 จึงมุ ่งเน้น 
การพัฒนาองค์ความรู้และทักษะความสามารถ	 เสริมสร้างโอกาสที่เอื้อต่อ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต	 ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ	 และสร้างความพร้อม 
รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง	ภายใต้บรรยากาศการท�างานที่เคารพ	และยอมรับ 
ในความแตกต่างเพื่อความสุขในการท�างานของพนักงานทุกคน	 และ 
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันขององค์กรในระดับสากล

	 บริษัท	 ไทยวาได้วางกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืนด้วยการ 
สร้างระบบการบริหารสมรรถนะ	เพื่อเป็นการวางรากฐานและสร้างวัฒนธรรม
องค์กรสู่ความส�าเร็จโดยเน้นการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคคลากร
ในทกุระดบัชัน้ให้มคีวามเข้าใจถงึระบบการพฒันาตามสายอาชพีและสร้างการ
มีส่วนร่วมในการออกแบบสมรรถนะตามสายงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

• วัฒนธรรมองค์กรสู่ความส�าเร็จ

	 ความเป็นผู้น�าในการด�าเนินธุรกิจน่ันก็คือการมีวิสัยทัศน์	 และมีกลยุทธ ์

ที่ยอดเยี่ยมในการด�าเนินธุรกิจที่สามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก�าหนดข้ึนได	้ 
พืน้ฐานอนัแขง็แกร่งส�าหรบัการด�าเนนิงานตามแผนกลยทุธ์นัน่กค็อื	วฒันธรรม 
ขององค์กรที่ใช้ในการด�าเนินธุรกิจนั่นเอง	

	 ความยั่งยืนถือเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กร	 และสามารถบ่งบอก
ถึงความส�าเร็จขององค์กรในอนาคตได้	 พลังอันยิ่งใหญ่ที่จะขับเคลื่อนธุรกิจ 
ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	 ก็คือการที่พนักงานทุกคนปฏิบัติตนเสมือน

การพัฒนาบุคคลากร
หนึ่งเป็นเจ้าของของธุรกิจ	 	 ไทยวาจึงมุ่งเน้นสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ 
การเรียนรู้	 กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมได้อย่างอิสระ	 
รวมถึงความม่ังคงปลอดภัยของสภาพแวดล้อมในที่ท�างาน	 เพื่อความสุขใน 
การท�างานของพนกังานทกุคนและความภมูใิจในองค์กรทีท่กุคนท�างานร่วมกนั

	 ไทยวามุง่มัน่ส่งเสรมิให้พนกังานของบรษิทัมบีทบาทในการมส่ีวนร่วมหรอื 
เสนอแนวคดิในการด�าเนนิงานด้านความยัง่ยนืขององค์กร	โดยมองว่าความยัง่ยนื 
เป็นเรือ่งของทกุคน-ทกุฝ่ายงานในองค์กร	งานทีเ่ราทกุคนท�าอยูถ่อืเป็นส่วนหนึง่ 
ที่สร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรได้	 เราอยากร่วมสนับสนุนให้ครอบครัวไทยวา 
ทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของไทยวา	 ได้มีส่วนในการสร้างมูลค่า 
เพิ่มให้กับสินค้าเกษตร	 ตลอดจนส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพไปจนถือมือ 
ผู้บริโภค	ดังนี้

•	 เข้าใจในวัตถุประสงค์ของการด�าเนินธุรกิจ

•	 รู ้ว ่าทุกคนจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อส ่งเสริมให้องค์กรประสบ 
	 ความส�าเร็จ

•	 ท�างานร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่มีความเชื่อในคุณค่าร่วมกัน

•	 รู้สึกถึงการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

•	 ได้รับการยอมรับว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมีคุณสมบัติและคุณภาพ 
	 ที่ยอดเยี่ยม
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• ระบบการบริหารสมรรถนะ 

 บริษัท	ไทยวาได้วางกลยทุธ์ในการพฒันาบคุลากรอย่างยัง่ยนืด้วยการสร้าง
ระบบการบรหิารสมรรถนะ	(Competency	Management	System)	โดยแบ่ง
เป็น	3	ประเภทดังนี้

1.	 สมรรถนะหลัก	 (Core	Competency)	หมายถึงทักษะ	และคุณลักษณะ 
	 ที่ทุกคนในองค์กรจ�าเป็นต้องมี	 เป็นพ้ืนฐานที่จะน�าองค์กรไปสู่วิสัยทัศน ์
	 ที่ก�าหนดไว้

2.	 สมรรถนะด้านการเป็นผู้น�า	 (Leadership	 Competency)	 หมายถึง	 
	 ความสามารถ	ทักษะ	และคุณลักษณะที่จ�าเป็นของระดับหัวหน้างาน	และ 
	 ผู้น�าของหน่วยงาน	 ซึ่งมีการก�าหนดความต้องการของผู้น�า	 เพื่อให้บรรลุ 
	 วิสัยทัศน์	ค่านิยม	และทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร	

3.	 สมรรถนะตามบทบาทหน้าที่	 (Functional	 Competency)	 หมายถึง	 
	 ความรู ้ 	 ความสามารถ	 ทักษะ	 และคุณลักษณะที่ ใช ้ร ่วมกันตาม	 
	 “Job	Family”	ซึ่งเป็นกลุ่มงานที่มีลักษณะการท�างาน	/	มีหน้าที่และรูป 
	 แบบการพัฒนา	และการจัดการสายอาชีพที่ใกล้เคียงกัน

ยึดมั่นต่อมาตราฐาน

Upholding Standards 

มุ่งเน้นการปฏิบัติงาน

Taking Action

การแสวงหาสิ่งใหม่ๆ และการยอมรับความเปลี่ยนแปลง

Exploring & Embracing Change

การพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

Developing Expertise

การทำางานเป็นทีม

Team Working

การพัฒนากลยุทธ์

Develop Strategies 

การสร้างความน่าเชื่อถือ และโน้มน้าวผู้อื่น

Influencing & Convincing People 

ส่งเสริมและมอบอำานาจในการทำางาน

Empowering Individuals

สมรรถนะหลัก สมรรถนะด้านการเป็นผู้น�า

D.I.C.E
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• โครงการพัฒนาสายอาชีพ/ศักยภาพของพนักงาน 

	 ทางบริษัทฯ	 ได้เริ่มสร้างแนวทางการพัฒนาสายอาชีพอย่างเป็นระบบ	 
พร้อมทั้งมีการวางรากฐานระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลใหม่	 เพื่อรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงในหลายๆ	 ด้านของบริษัทฯ	 ที่ก�าลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว	 
ส�าหรับการวางแผนด้านการพัฒนาสายอาชีพของพนักงานทางบริษัทฯ	 
ได้เริม่แนวทางการวเิคราะห์ความสามารถด้านต่างๆ	ของพนกังาน	(Competency)	 
ส�าหรับวิเคราะห์ศักยภาพที่แท้จริงในการพัฒนาตามโมเดล	 ที่สอดคล้องกับ 
วฒันธรรมองค์กรหรอื	ค่านยิมองค์กร	ของบรษิทั	เพือ่พฒันาศกัยภาพทีแ่ท้จรงิ 
ของบุคลากร

	 โดยมีการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการ 
วางโครงสร้างการพฒันาพนกังานอย่างเป็นระบบ	เกีย่วกับการพฒันาสมรรถนะ	 
ตามสายอาชีพ	 ตลอดจนความคาดหวังขององค์กรที่มีต่อการพัฒนาพนักงาน 
ให้มีศักยภาพ	 และสามารถสร้างผู้สืบทอดต�าแหน่งเพ่ือทดแทนในต�าแหน่ง 
ที่ส�าคัญ	ทางบริษัทฯ	ได้เริ่มวางโครงสร้างหลักสูตร	และพัฒนาหลักสูตรควบคู่ 
ไปกบับรษิทัทีป่รกึษาช้ันน�า	ซึง่ได้มกีารจดัวางโครงสร้างการพฒันาให้สอดคล้อง 
กับโครงสร้างต�าแหน่งงานภายในองค์กร	 เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 
ซึง่ในส่วนการพฒันาทีผ่่านมาเรามุง่เน้นการพฒันาผูบ้รหิารรุน่ใหม่ๆ	เพือ่รองรับ
บุคลากรในอนาคตและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
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Work-Integrated Learning Program
ในปี 2563 มีพนักงานเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 376 คน : 
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 87 ของเป้าหมายทั้งหมด
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• โครงการ Thai Wah Leadership Academy (TLA)

	 บริษัทฯ	 มองว่าทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญอย่างมาก 
ต่อองค์กร	และการสร้างผูบ้รหิารรุน่ใหม่ๆ	กเ็ป็นเป้าหมายอย่างหนึง่ทีท่างบรษิทัฯ	 
ต้องให้ความส�าคญัเป็นอย่างมาก	“โครงการ	Thai	Wah	Leadership	Academy”	 
หรือที่เราเรียกว่า	 “TLA”	 ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาพนักงานในทุกๆ	 ระดับ	 
รวมถึงช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการท�างาน	เตรียมพร้อมเติบโตขึ้นเพื่อเป็น 
ผู้บริหารรุ ่นใหม่ๆ	 ในอนาคต	 โดยรูปแบบการเรียนรู้จะเป็นการถ่ายทอด	 
Thai	Wah	DNA	จากประสบการณ์ความส�าเรจ็ของผูบ้รหิารรุน่เก่า	และผูบ้รหิาร 
รุน่ปัจจบุนัได้สร้างไว้	ทีถ่กูถ่ายทอดและออกแบบมาให้เหมาะสมกบัการเรยีนรู้ 
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักการ	70-20-10	ดังนี้

	 โครงการ	 Thai	Wah	 Leadership	 Academy	 ได้พัฒนาผู้น�าในระดับ 
ผูบ้รหิารผ่านการอบรมออนไลน์แบบ	Virtual	Class	เพือ่เตรียมความพร้อมและ 
เสรมิสร้างความเป็นผูน้�าให้เตรยีมพร้อมรบัมอืกบัสถานการณ์ความเปลีย่นแปลง 
ที่เกิดข้ึนในโลกธุรกิจพร้อมพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมให้กับองค์กร	 
โดยได้ออกแบบเนื้อหาให้เข้ากับสถานการณ์ในโลกปัจจุบัน	เช่น

•	 Leaders	in	COVID-19	Crisis:	Powerful	Ways	to	Lead	Your	Team	

•	 Design	Thinking	for	Leaders	

•	 Brain-Based	Leadership	in	the	Digital	Era	

•	 Be	an	Inspirational	Leader	

•	 The	Innovative	Leader

•	 Coaching	Skill:	A	Tool	to	Groom	Your	People	&	Yourself

TLA หรือ Thai Wah Leadership Academy 
คือโครงการเพื่อพัฒนาพนักงานที่จะขึ้นมาเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่
โดยผ่านการถ่ายทอด DNA จากประสบการณ์ความสำาเร็จ
ของผู้บริหารทั้งรุ่นเก่าและรุ่นปัจจุบันได้สร้างไว้

Functional Competency Leadership Competency Managerial Competency

Management

Core Competency

Supervisory

Operation

Employee Level

Develop all level
Develop some level
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	 ในปี	2563	TLA	ได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นผู้น�า 
ในหลากหลายมิติ	เช่น	ความรู้ด้านธุรกิจ	การบริหารงาน	การพัฒนานวัตกรรม	 
และการบริหารทีม	ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากร	และองค์กรอย่างยั่งยืน 
ควบคู่กันไป	 โดยส่งเสริมให้พนักงานออกแบบแผนพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล	 
(Individual	 Development	 Plan)	 ที่สอดคล้องกับสมรรถนะ	 ผ่านระบบ
ประเมินผลเพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความจ�าเป็นในการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของพนักงานตามความเหมาะสม	 เราเช่ือว่าการพัฒนาผู้น�า 
คือป ัจจัย ท่ีส� าคัญในการเสริมสร ้ างความผูกพันของบุคคลากรให  ้
สามารถดึงศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2562 2563
เป้าหมาย

 2564

คะแนนความผูกพันของพนักงาน (ร้อยละ) 80 - 90

ค่าเฉลี่ยเวลาการฝึกอบรมของพนักงานทั้งหมด
ต่อคนต่อปี 

1วัน 1วัน 2วัน

อัตราการลาออกของพนักงาน (ร้อยละ) 16 19 10

พนักงานที่ใช้สิทธิลาคลอดบุตร (คน) 1 2 1

พนักงานที่กลับมาทำางานหลังใช้สิทธิ
ลาคลอดบุตร (ร้อยละ)

100 100 100

	 เราให้ความส�าคัญในการวางโครงสร้างพนักงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาและ
การสบืทอดต�าแหน่งอย่างเหมาะสม	โดยค�านงึถงึความหลากหลายของพนกังาน
ทั้งในแง่ของระดับและอายุ

2562 2563
เป้าหมาย

 2564

จำาแนกตามระดับ

ความหลากหลายของพนักงาน

- ผู้บริหารระดับสูง 6 6 6

- ผู้บริหารระดับกลาง 73 73 73

- ผู้บริหาร 103 103 100

- เจ้าหน้าที่ 115 115 115

จำาแนกตามอายุ

- อายุน้อยกว่า 30 1,096 1,062 1,058

- อายุ 30-50 ปี 1,565 1,669 1,680

- อายุมากกว่า 50 ปี 149 135 128
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• ระบบสารสนเทศส�าหรับบริหารบุคลากร (HRIS)

	 โดยในปี	 2563	 ที่บริษัทฯ	 ได้พัฒนาระบบสารสนเทศส�าหรับบริหาร 
บุคคลากรขึ้น	 (HR	 Intranet	 System)	 เพื่อลดขั้นตอนการท�างาน 
เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน	 และลดการใช ้กระดาษในองค์กรลง	 
ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้มีการวางโครงสร้าง	ระบบ	HR	 Integration	ท�าให้เกิดการ 
เช่ือมโยงข้อมูลการท�างาน	 เพ่ิมความสะดวกสบายให้พนักงานภายในองค์กร 
ในการใช้ระบบต่างๆ	ผ่านหน้าต่างเดยีว	(One	Gateway)	และ	มรีะบบป้องกนั
ข้อมูลเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นกับข้อมูล	 โดยจากการพัฒนาระบบงานต่างๆ	 
ที่เกี่ยวข้องเช่น	ระบบ	Pay	Slip	Online,	ระบบ	HR	Intranet,	ระบบ	Leave	
Online,	ระบบ	Air	Ticket	Online,	ระบบ	e-Learning	และระบบ	e-Search	
and	File	Online	

	 โดยเน้นการสร้างแพลตฟอร์มผ่านระบบอินทราเน็ตเพ่ือกระตุ ้นให้ 
พนักงานสามารถหาความรู้และพัฒนาทักษะได้ด้วยตัวเอง

	 บริษัทฯ	 สามารถลดการใช ้งานกระดาษประมาณ	 2,000	 แผ ่น 
ต่อเดือน	หรือ	24,000	แผ่น	ต่อปี	หรือคิดเป็นลดการตัดต้นไม้ได้	4.8	ต้น

2562 2563
เป้าหมาย

 2564

การใช้งานกระดาษที่สามารถลดได้ (แผ่น) 24,000 24,000 30,000

คิดเป็นลดการตัดต้นไม้ (ต้น) 4.8 4.8 6.0

• การพัฒนานวัตกรรมในองค์กร

	 ไทยวาส่งเสริมพนักงานในองค์กรในการสร้างนวัตกรรม	 เพื่อส่งเสริม 
การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ	เช่น	สินค้า	บริการ	 
และกระบวนการใหม่ๆ	เป็นต้น	เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติและความเป็นอยูข่อง 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน	 โดยค�านึงถึงมิติเศรษฐกิจ	สังคม	และ 
สิ่งแวดล้อม	 นอกจากนี้การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในองค์กรอย่าง 
ต่อเนื่องจะสามารถสร้างมูลค่าหรือการเติบโตให้กับบริษัทฯ	 หรือลดค่าใช้จ่าย 
ให้กับองค์กรได้ในระยะยาวอีกด้วย

	 ส่ิงส�าคัญที่จะช่วยให้การพัฒนานวัตกรรมเกิดขึ้นได้	 เช่นการสร้าง 
บรรยากาศความคิดสร้างสรรค์	 	 สร้างพ้ืนที่ปลอดภัย	 ให้พนักงานกล้าคิด	 
กล้าพดู	กล้าแสดงความคดิเหน็ทีแ่ปลกใหม่	ส�าหรับทกุคนในองค์กรตัง้แต่ระดบั 
ผู้บริหารจนถึงระดับปฏิบัติการ	 	 เปิดโอกาสให้พนักงานได้โอกาสท�าสิ่งใหม่ๆ	 
รวมถงึการพฒันาพนกังานอย่างต่อเนือ่ง	ผ่านการอบรมสมัมนาต่างๆ	ซึง่บคุคลากร	 
ทักษะความรู้และการสนับสนุนของผู้บริหารเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะขับเคลื่อน
องค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง
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บทนำาของวารสาร TW WANDER

NEW NEWS

 นี่คือส่วนแรกสำาหรับแชร์กิจกรรม 
หรือแบ่งปันข้อมูลของแต่ละแผนก เช่น  
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุม 
เพ่ือระดมความคิด ทีคิ่ดว่าเป็นประโยชน์ 
ต่อทีมไทยวา

SUCCESSFUL STORY

 เราสนบัสนนุให้แต่ละแผนกในองค์กร
ทั้งไทยและต่างประเทศ ร ่วมแบ่งปัน
ความสำาเร็จของตัวเอง เพื่อที่จะร่วมแชร ์
ช่วงเวลาที่สำาเร็จนี้ไว้ด้วยกัน

 นอกจากนี ้สามารถเป็นแบบอย่างให้
แผนกอื่นๆ สามารถทำาตาม

INNOVATION SHARING

 ส่วนนีจ้ะช่วยส่งเสริมการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ต่อทีมไทยวาทุกคน โดยทุก
คนสามารถแบ่งปันความคิดเห็นเรื่อง
นวัตกรรมที่เก่ียวข้องได้ เช่น เทคโนโลยี
การเกษตรหรือ กระเเสทั่วโลก

 ข้อมูลเชิงลึกของตลาดและลูกค้า 
หรือแนวทางการทำางานในยุคดิจิทัลนี้

 วารสาร TW wander ถูกจัดทำาทุกเดือน จุดประสงค์หลักเพื่ออัปเดตข่าวสารและกระแสทั่วโลก รวมถึงการแชร์ความรู้และเรื่องราวความสำาเร็จ
ของแต่ละแผนกให้กับครอบครัวไทยวา
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	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญกับการบริหารด้านสิทธิมนุษยชน	 โดยด�าเนินการ 
ตามจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนสอดคล้องกับ 
หลักสากล	 และก�าหนดให้คณะกรรมการและ/หรือฝ่ายบริหารอาวุโสของ 
บริษัทฯ	 ดูแลให้มั่นใจว่าไม่มีการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย	 ซึ่งรวมถึง 
การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการกระท�าหรือการตัดสินใจใดๆ	ของบริษัทฯ

	 บริษัทฯ	 ได้จัดท�านโยบายความรับผิดชอบทางธุรกิจต่อการเคารพสิทธิ 
มนุษยชน	มีมาตรการด�าเนินการด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน	โดยยึดตาม 
หลักการสิทธิมนุษยชนส�าหรับธุรกิจแห่งสหประชาชาติ	 (United	 Nations	
Guiding	Principles	on	Business	and	Human	Rights:	UNGP)	มาใช้เป็น 
กรอบในการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน	 ซ่ึงประกอบด้วยกระบวนการ 
วเิคราะห์	และประเมนิความเสีย่งด้านสิทธมินษุยชน	การบรหิารจัดการความเสีย่ง	 
การติดตามและรายงานผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง	 ส�าหรับประเด็น 
ด้านสทิธิมนษุยชนทีส่�าคญัส�าหรบับรษิทัฯ	ประกอบด้วย	แรงงานบงัคบั	แรงงาน
ที่มาจากการค้ามนุษย์	หรือแรงงานเด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย	โดยในปี	2563	
บรษิทัฯ	พจิารณาแล้วไม่มปีระเดน็ความเสีย่งทีเ่ก่ียวข้องกบัเรือ่งสทิธมินษุยชน
ในองค์กร	และห่วงโซ่อุปทาน

	 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ	 มุ ่งมั่นบริหารจัดการประเด็นส�าคัญข้างต้น 
อย่างต่อเนื่อง	 บริษัทฯ	 มีการยกระดับความรับผิดชอบและความโปร่งใสใน 
ห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ	 มีการเผยแพร่นโยบายการจัดหาอย่างยั่งยืนและ 

สิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างถูกต้อง
แนวปฏิบัติส�าหรับคู่ค้าของบริษัทฯ	 ฝึกอบรมให้ความรู้สนับสนุนให้คู่ค้าธุรกิจ 
หลักตรวจประเมินตนเองด้านความยั่งยืน	 ด�าเนินการตรวจประเมินคู่ค้าธุรกิจ 
หลักด้านความยั่งยืน	 รวมถึงจัดหาวัตถุดิบหลักทางการเกษตรจากแหล่งที่มา 
ที่รับผิดชอบ	 โดยผู้ประสงค์จะเป็นคู่ค้าในอนาคตทุกราย	ต้องลงนามรับทราบ 
ถงึจรรยาบรรณธรุกจิและแนวปฏบิตัด้ิานแรงงาน	และต้องปฏบิตัติามหลกัการ 
ดังกล่าวที่บริษัทฯ	 ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด	 ขณะเดียวกันบริษัทฯ	 ยังด�าเนิน 
นโยบายการดูแลสุขอนามัย	 ความปลอดภัย	 และสภาพแวดล้อมในสถานท่ี 
ท�างานตามกฎหมายและมาตรฐานต่างๆ	 ด้วย	 ความรับผิดชอบและใส่ใจ 
เพื่อให้พนักงานและคู่ค้าธุรกิจทุกคนสามารถท�างานได้อย่างปลอดภัยและ 
มีความสุขระหว่างการท�างาน

	 บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญต่อการดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม 
บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน	 มีนโยบายชัดเจนโดยไม่เลือกปฏิบัต ิ
ทั้งในการสรรหา	 การจ้างงาน	 การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ	 การจัดฝึก 
อบรม	 การมอบหมายงาน	 การเลื่อนต�าแหน่ง	 เป็นต้น	 ควบคู่ไปกับการจัดหา 
สิ่งอ�านวยความสะดวกที่จ�าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่	 รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อม 
การท�างาน	 โดยค�านึงถึงหลักความปลอดภัย	 และถูกสุขอนามัย	 ส่งเสริม 
วฒันธรรมการมส่ีวนร่วมเพือ่ช่วยพฒันาคณุภาพชวีติ	สร้างคณุค่าแก่ตวัพนกังาน 
ตลอดจนท�าประโยชน์ให้กับผู ้อื่น	 และสร้างแรงบันดาลใจเพื่อท่ีทุกคน 
จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ
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	 ในปี	2563	บริษัทฯ	มีพนักงานทั้งหมด	2,866	คน	ขณะเดียวกัน	บริษัทฯ	 
มีนโยบายสนับสนุนให้ความส�าคัญกับการให้โอกาสคนพิการให้ได้มีต�าแหน่ง 
งานที่เหมาะสมเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต	 และสนับสนุนให้คนพิการ 
ได้มีโอกาสน�าศักยภาพท่ีมีอยู่ในตัวเองมาใช้สร้างสรรค์	 ส่งเสริมความเข้มแข็ง 
และศักยภาพของคนพิการ	 โดยในปี	 2563	 บริษัทฯ	 ได้จ้างงานคนพิการและ 
สร้างโอกาสในอาชีพคิดเป็นอัตราส่วนคนพิการ	 1	 คน	 ต่อพนักงาน	 100	 คน	 
ตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ	

2562 2563
เป้าหมาย

 2564

สัดส่วนการจ้างงานบุคคลทุพพลภาพ
ต่อพนักงานทั้งหมด

1 : 100 1 : 100 1 : 100

2561

1 : 100

สัดส่วนพนักงานชายต่อพนักงานหญิง 2.5 : 1 2.5 : 1 2.5 : 12.5 : 1

จำานวนการจ้างงานพนักงานทั้งหมด 2,810 2,866 3,0002,040

	 นอกจากนี้บริษัทฯ	มีกระบวนการบริหารด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง	
และยงัไม่พบการละเมดิสิทธมินษุยชนทีเ่กดิขึน้จากการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ	
อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ	ได้จดัเตรยีมช่องทางรบัฟังความคดิเหน็และข้อเสนอแนะ
จากพนักงานผ่านหลากหลายช่องทาง	เช่น	Intranet	หรือ	Suggestion	Box	
เป็นต้น
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• การดูแลพนักงานและครอบครัวช่วงโควิด-19

	 บริษัทฯ	 ได้จัดตั้ง	 “คณะบริหารความต่อเนื่อง	 (Core	 BCP	 Team)”	 
ซึ่งประกอบด้วย	CEO,	CFO,	MD,	HR,	IT	และ	Risk	Management	เพื่อเป็น 
ศนูย์ข้อมลูส่วนกลางท�าหน้าทีป่ระเมนิผลกระทบทีเ่กิดขึน้	และก�าหนดมาตรการ 
และแนวทางในการดูแลพนักงานของบริษัทฯ	 อย่างใกล้ชิด	 เช่น	 นโยบาย 
ท�างานท่ีบ้าน	จดัเตรยีมหน้ากากอนามยัและแอลกอฮอล์เจลให้พนกังานทกุคน	
จัดให้มีการตรวจคัดกรองพนักงานและผู้มาติดต่อ	 พ่นฆ่าเชื้อท�าความสะอาด 
ส�านักงานอย่างสม�่าเสมอในช่วงระบาด	 ท�าประกันสุขภาพ	 โควิด-19	 ให้กับ 
พนักงานทุกคน	 จัดหาที่พักชั่วคราวให้กับพนักงานกลุ่มเสี่ยง	 ยืดหยุ่นเวลา 
เข้าออกงานให้กบัพนกังานทีจ่�าเป็นจะต้องมาท�างานทีส่�านกังานเพือ่หลกีเลีย่ง 
ความแออัดในการเดินทางในช่วงเวลาเร่งด่วน	 รวมถึงบริษัทมีการจัดเตรียม 
ทรัพยากรให้สามารถด�าเนินงานได้อย่างต่อเน่ืองในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น	 เช่น 
การจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ให้พนักงานสามารถท�างานที่บ้าน	 ค่าใช้จ่าย 
อินเทอร์เน็ตให้พนักงาน	และจัดเตรียมระบบ	Microsoft	Teams	และ	Zoom	
ให้สามารถจัดประชุมได้ตามปกติ	เป็นต้น

	 แนวทางในการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์	โควดิ-19	ให้แก่พนกังาน	 
รวมถงึบรษัิทฯ	ยงัคงรกัษาพนกังานไว้กบัองค์กรอย่างต่อเนือ่งตามนโยบายการ 
ดูแลรักษาบุคลากร	 โดยไม่มีนโยบายเลิกจ้างหรือลดเงินเดือน	 จ่ายค่าตรวจ 
ให้ส�าหรับพนักงานกลุ่มเสี่ยง	 รวมถึงบริษัทฯ	 ยังคงจ่ายเงินเดือนและค่าแรง 
ให้กับพนักงาน	 กรณีที่พนักงานต้องกักตัว	 14	 วัน	 นอกจากน้ียังได้จัดตั้ง 
จุดตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวดก่อนเข้าพ้ืนที่ปฏิบัติงานทั้งการตรวจวัดไข้	 
ตรวจการใส่หน้ากากอนามัย	 และวางเจลแอลกอฮอล์ในจุดต่าง	 ๆ	 รวมท้ัง
ประชุมผ่าน	Teleconference	ในช่วงเช้าของทุกวัน	ร่วมกับ	15	โรงงาน	และ
ส�านักงานสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ	สัปดาห์ละ	2	ครั้ง	เพื่อติดตาม
สถานการณ์ความคืบหน้าในแต่ละพื้นที่	เพื่อสามารถสื่อสาร	และให้ค�าปรึกษา
ช่วยเหลือได้อย่างทันการณ์
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การวิจัยอาหาร
ออร์แกนิค และเพื่อสุขภาพ
	 ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ ์ของเราได ้มีการผลิตและจัดจ�าหน ่ายสู ่สากล	 
ไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน	 กว่า	 32	 ประเทศทั่วโลก	 คุณภาพของอาหาร
และผลิตภัณฑ์จากแป้งของเรานั้นผลิตมาจากวัตถุดิบที่ผ่านการคัดสรร	 และ 
ความเชีย่วชาญด้านแป้งมนัส�าปะหลงั	และผลติภณัฑ์อาหารจากแป้ง	นอกจากน้ี 
อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือความสม�่าเสมอของคุณภาพผลิตภัณฑ์	 ที่เราใส่ใจ 
พิถีพิถันตั้งแต่คัดเลือกวัตถุดิบ	 ควบคุมกระบวนการผลิตและคุณภาพสุดท้าย	 
เพื่อส่งผ่านผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไร่สู่มือลูกค้าและผู้บริโภคท่ัวโลก	บริษัทฯ	 
ในฐานะผู ้น�าธุรกิจเกษตรและอาหาร	 ได้ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งในการ 
ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยตลอดกระบวนการ	 ด้วยเจตนารมณ์และ
ความมุ่งม่ันในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อสุขภาพท่ีดีของผู้บริโภคซ่ึงเป็น 
เทรนด์ตลาดในยุคปัจจุบันและในอนาคต		โดยผ่านความร่วมมือจากพันธมิตร 
ทางธุรกิจ	สถาบันวิจัย	และมหาวิทยาลัยชั้นน�า	ในการคิดค้นนวัตกรรมอาหาร 
แบบใหม่ๆ	เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดี	อร่อย	สะดวก	มีคุณค่าทางโภชนาการ	และ 
ดีต่อสุขภาพเพื่อคงความเป็นผู้น�าด้านอาหารที่อย่างยั่งยืน
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นวัตกรรม
ต่อกระบวนการผลิตภัณฑ์ และบริการ
	 ในปัจจุุบัน	 ความเปล่่ียนแปลงในด้านต่างๆ	 เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วความ 
เปลี่่ยนแปลงเหล่านี้้น�ามาซึ่งความเสี่ยงและโอกาสต่อการด�าเนินธุุรกิจ	ส�าหรับ 
ไทยวาที่่ด�าเนินธุุรกิจเกี่่ยวเนื่่องกับเกษตรกรรม	 และอุุตสาหกรรมอาหาร	 
การเปลี่่ยนแปลงทางพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคจึงเป็นประเด็นส�าคัญ 
ที่่บริษัทฯ	ค�านึงถึงอยู่ตลอด	โดยบริษัทฯ	มุ่งเน้นเป็นส่วนหนึ่่งในการสนับสนุุน 
ความเป็นอยู่ที่่ดีและการใช้ชีวิตประจ�าวันของผู้บริโภค	 กล่าวคือสุขภาพที่ดี
เร่ิมต้นด้วยการบริโภคอาหารที่มีสารอาหารครบหมู่ตามหลักโภชนาการที ่
ถกูต้อง	ด้วยเหตนุีบ้รษิทัฯ	จงึตระหนกัอย่างยิง่ในความรบัผดิชอบในการคดิค้น 
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แห่งนวัตกรรมเพื่่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคพร้อมทั้้ง 
ด�าเนนิการลดการใช้ทรพัยากรทางธรรมชาต	ิและลดผลกระทบต่อสิ่ง่แวดล้อม 
มาอย่างต่อเนื่่อง

		 ไทยวาจึงให้ความส�าคัญอย่างยิ่งในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ	 เพื่อ 
ส่งเสริมสุขภาวะท่ีดีข้ึนของผู้บริโภค	 และตอบสนองต่อความต้องการของ 
ผู้บริโภคในทุกช่วงวัย	 รวมถึงมีแผนการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสังคม 
และสิง่แวดล้อม	เพือ่เป็นแนวทางส�าหรบัการเดนิหน้าพฒันาอาหารเพือ่สขุภาพ 
และเป็นองค์กรที่ช่วยให้สุขภาวะของผู้บริโภคในสังคมดีข้ึน	 โดยมุ่งน�าเสนอ 
ทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้บริโภคด้วยกระบวนการพัฒนา	 สินค้าให้มีมาตรฐานและ 
ปลอดภัย	อุดมด้วยสารอาหารที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม 
ตลอดจนมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น	 โดย 
บริษัทฯ	 มีเป้าหมายการออกผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและสุขภาวะที่ดีขึ้นของ 

ผู้บริโภค	 คิดเป็นอย่างน้อยร้อยละ	 50	 ของโครงการงานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมของบริษัทฯ		

	 ปัจจัยหลักท่ีน�ามาพิจารณาในกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่่อ 
สุุขภาพ	 ได้แก่	 เพิ่มคุณภาพทางโภชนาการให้สะดวกแก่ผู้บริโภค	 สร้างความ 
หลากหลายของผลิตภัณฑ์โดยใช้วัตถุดิบและส่วนผสมจากท้องถิ่น	 มีราคาท่่ี 
เหมาะสม	 และแนวโน้มของตลาดและผู้บริโภค	 โดยในปี	 2563	 ท่่ีผ่านมา	 
มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จัดจ�าหน่ายในท้องตลาดทั้งหมดจ�านวน	 5	 ผลิตภัณฑ์	 
และเป ็นผลิตภัณฑ์ที่ผ ่านกระบวนการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ท่่ี มุ ่งเน ้น 
สุุขโภชนาการสุุขภาพ	 และสุุขภาวะที่่ดีของผู้บริโภคคิดเป็นร้อยละ	 50	 ของ
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

2562 2563
เป้าหมาย

 2564

จำานวนผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นสุขภาพ
และสุขภาวะที่ดีขึ้นของผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นในเรื่องสุขภาพ
และสุขภาวะต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมด (ร้อยละ)

3 5 6

67 50 50

ผลการด�าเนินงานด้านผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นในเรื่องสุขภาพ
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ศููนย์วิจัยนวัตกรรม

	 บริษัทฯ	 ได้จัดตั้งศููนย์วิจัยนวัตกรรมที่คณะวิทยาศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 เพื่อพัฒนางานด้านการวิจัยเพ่ืออาหารสุขภาพ	 และงานวิจัย
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน	 ทั้งในรูปแบบการสนับสนุนให้ทุนวิจัย	 หรือ
งานวจิยัร่วมกบัคณะวทิยาศาสตร์	และคณะอืน่ๆ	ของจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	
ทั้งนี้ เพื่อให้ทีมนักวิจัยท่่ีมีความเช่่ียวชาญเฉพาะด้านท�างานในหัวข้อที ่
ตรงกับความต้องการของบริษัทฯ	 มากขึ้น	 และสามารถน�าผลงานวิจัยมา 
ต่อยอดในเชิงการค้าได้รวดเร็วมากขึ้น	 นอกจากนี้้ไทยวายังได้สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับสถาบันวิจัยต่างๆ	 ของภาครัฐ	 และภาคเอกชน	 เพื่่อร่วมกัน
วิจัย	คิดค้น	และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่่อสุุขภาพใหม่ๆ	ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่่อง

	 บริษัทฯ	 ได้มุ่งมั่นในการผลิตและคิดค้นสินค้าใหม่ที่มีคุณค่าทางอาหาร 
เพื่อผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง	โดยในปี	2563	ไทยวาชนะรางวัล	The	Winner	of	 
The	 International	 Innovation	 Awards	 (IIA)	 2020	 ส�าหรับผลิตภัณฑ	์
วุ้นเส้นตรามังกรคู่บาลานซ์	 (DD	 Balance)	 ซึ่งจัดโดย	 Enterprise	 Asia	 
ถือเป็นหนึ่งในรางวัลระดับโลกที่ทรงคุณค่าที่ยกย่องและให้การยอมรับ 
นวัตกรรมที่โดดเด่นด้านต่างๆ	 เช่น	 ด้านผลิตภัณฑ์	 ด้านการบริการ	 และ 
ด้านวัฒนธรรมองค์กร

	 ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตรามังกรคู่บาลานซ	์ ผลิตจากถั่วเขียวเกรดพรีเมียมจาก 
ธรรมชาติ	 100%	ที่คัดสรรมาอย่างดี	 ด้วยกรรมวิธีการผลิตพิเศษ	 เพื่อให้ได้ 
วุ้นเส้นคุณภาพดี	 ไม่ฟอกสี	 ไม่มีกลูเตน	และปราศจากสารเคมี	อีกทั้งยังได้รับ 
การรบัรองจากคณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธบิด	ีมหาวทิยาลยัมหดิลว่า 
มค่ีาดชันนี�า้ตาลต�า่	ทีส่ามารถช่วยรกัษาสมดลุของระดบัน�า้ตาลในเลอืด	(Low	GI)	 
ช่วยสร้างสมดุลในทุกมื้ออาหารให้แก่ร่างกาย	 นอกจากน้ียังถือเป็นวุ้นเส้นสด
รายแรกท่ีได้รับการการรันตีรสชาติและคุณภาพ	2	 ดาวจากสถาบันระดับโลก	
International	Taste	Institute

2562 2563
เป้าหมาย

 2564

ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา (ล้านบาท)

จำานวนบุคคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา (คน)

3.66 2.97 2.85

11 14 14

จำานวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ไม่มี ไม่มี 1

Application Hub ที่เซี่ยงไฮ้

Ideation Hub ที่สาธร

Innovation Hub ที่จุฬา
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เทคโนโลยีด้านการตลาดดิจิทัล
และความยั่งยืน 

	 การแพร่ระบาดของโควดิ-19	และมาตรการเว้นระยะห่าง 
ทางสังคม	 ส่งผลให้กระแสโลกปรับเปลี่ยนรวดเร็วจาก
เทคโนโลยีดิจิทัล	 และส่งผลให้พฤติกรรมของผู ้บริโภค
เปลีย่นแปลงอย่างก้าวกระโดด	ปรบัตัวสูก่ารด�าเนนิชีวติแบบ	
new	normal	โควดิ-19	เป็นเหมือนตวัเร่งให้ทกุภาคส่วนต้อง
ปรับตัว	 เปล่ียนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ�าวัน	 การท�างาน	
บรโิภค	จบัจ่ายใช้สอย	ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่หนัมาซือ้สนิค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์มากขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความปลอดภัยและ
ความสะดวกสบาย	รวมถงึใส่ใจสขุภาพและส่งเสรมิพฤตกิรรม
ที่สร้างความยั่งยืนในสังคมมากขึ้น	

	 ด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจและ
ธุรกรรมผ่านโซเชียลคอมเมิร ์ซ	 ไทยวาได้ปรับเปลี่ยน
แนวทางในการด�าเนินธุรกิจ	 การให ้บริการ	 เ พ่ือให ้
สอดรับกับพฤติกรรมผู ้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป	 ช่วย
ลดต้นทุน	 และค่าใช ้จ ่าย	 รวมถึงแสดงความโปร่งใส	
ความรับ ผิดชอบต ่อผลกระทบทางด ้ านสั งคมและ	 
สิง่แวดล้อม	และด�าเนนิธรุกิจด้วยความรบัผดิชอบ	โดยมกีาร 
เผยแพร่	โฆษณาผลติภัณฑ์ผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยีต่างๆ	เช่น	 
Website,	Facebook,	Youtube,	Linked	in,	และ	Line@	
เพ่ือส่ือสารและรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จาก 
ผู้บริโภคได้โดยตรง	 และผลักดันการมีส่วนร่วมของลูกค้า
ผ่านการตลาดดิจิทัล	 และเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นที่รู้จัก
และการเติบโตของแบรนด์ท้ังในด้านภาพลักษณ์ขององค์กร
และยอดขาย

เว็บไซต์หลัก

Youtube Linked in

Facebook
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เว็บไซต์ Rose Starch เว็บไซต์ TW Knowde

เว็บไซต์ Double Dragon เว็บไซต์ Double Dragon Vietnam

Line @Thaiwah Starch

Line @sdjourney

Thaiwah Starch

SD Journey
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การยกระดับคุณภาพ 
และความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์อาหาร

	 บริษัทฯ	 ส ่งเสริมให ้พนักงานตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในทุกข้ันตอนการผลิตมีระบบการสอบกลับ 
ที่มีประสิทธิภาพ	 และพิสูจน์ยืนยันกระบวนการผลิตด้วย 
วิธีการทางวิทยาศาสตร์	 และเครื่องมือที่มีความทันสมัย 
ได้มาตรฐาน	นอกจากนี	้บริษทัฯ	ยงัมคีวามมุง่ม่ันในการผลติ 
อาหารตามระบบการจดัการความปลอดภยัอาหาร	ตามหลกั	 
HACCP	และ	GMP	เพื่อควบคุมสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความ 
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารและปฏิบัติตามข้อก�าหนด 
และกฎหมายที่เ ก่ียวกับความปลอดภัยของอาหารท้ัง 
ในประเทศและประเทศคู่ค้า

	 บริษัทฯ	 มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการ 
ในองค์กรอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ก�ากบัดแูลการบริหารข้อมลูให้มี
ความถกูต้อง	ครบถ้วน	และสามารถเปิดเผยแก่ผูท้ีเ่ก่ียวข้อง
ได้อย่างชัดเจน	 บริษัทฯ	 มีนโยบายในการผลิตสินค้าให้มี
คณุภาพและมาตรฐานสงู	ด้วยเทคโนโลยกีารผลติทีท่นัสมยั
และมีประสิทธิภาพ	 มีระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้า 
ทกุขัน้ตอน	ท�าให้สนิค้าของบรษิทัฯ	ได้การรบัรองมาตรฐาน
คุณภาพระดับสากล	 ดังนี้	 ISO	 9001	 :	 2008,	 Good	 
Manufacturing	 Practice	 (GMP),	 Hazard	 Analysis	
Critical	Control	Point	(HACCP),	KOSHER,	BRC	Global	
Standards	(เกรด	AA),	HALAL	และ	FSSC	22000	

	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 มุ่งม่ันท่ีจะรักษาและพัฒนา 
ระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร	 เพื่อผลิตสินค้า 
ที่มีคุณภาพ	และมีความปลอดภัยในการบริโภค	บริษัทฯ	 
ได้ให้ความส�าคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ	์ 
เพือ่พัฒนาสนิค้าทีม่คีณุภาพ	และตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภค	 ให้เข้าถึงอาหารได้อย่างพอเพียง	 และ 
มีโภชนาการที่ถูกสุขลักษณะ	 ตลอดจนการเพิ่มขีดความ 
สามารถของห้องปฏิบัติการ	 เช่น	 บริษัทฯ	 ได้รับการ 
รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านอาหาร 
ตามมาตรฐาน	ISO/IEC	17025	จากกระทรวงสาธารณสขุ

	 นอกจากนี้	 แนวโน้มพฤติกรรมผู ้บริโภคท่ัวโลก 
ยังสะท้อนถึงการให้ความส�าคัญกับอาหารท่ีมีคุณภาพ 
และความปลอดภัยมากขึ้น	 เน้นการบริโภคอาหาร 
มีโภชนาการ	 และผ่านกระบวนการผลิตท่ีปลอดภัย	 
นอกเหนือไปจากรสชาติ	 ความหลากหลาย	 และความ 
สะดวกสบาย	 จากสถานการณ์ความท้าทายดังกล่าว 
ถือเป็นโอกาสส�าคัญที่บริษัทฯ	 ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ	 ตรวจสอบคุณภาพตลอดห่วงโซ ่
คุณค่า	 และการเสริมสร้างความรู้และโภชนาการท่ีด ี
ในสังคม	 เพื่อก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	 นอกจากนี้	 
บรษิทัฯ	มุง่มัน่ทีจ่ะรกัษาและพฒันาระบบบรหิารคณุภาพ 
ทั่วทั้งองค์กร	 เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ	 และมีความ 
ปลอดภัยในการบริโภค”
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การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ

	 บริษัทฯ	 ได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการแสดงข้อมูลที่ถูกต้องของสินค้า	
รวมถึงการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการอุปโภคและบริโภคท่ีถูกต้อง	 ครบถ้วน	
และชัดเจน	 จึงก�าหนดให้พิมพ์ซองและ/หรือฉลากสินค้าท่ีแสดงข้อมูลด้าน
โภชนาการ	 วิธีปรุงสินค้าท่ีถูกต้อง	 วิธีการใช้และเก็บรักษา	 และข้อมูลอื่นที่
สอดคล้องตามกฎหมาย	 ระเบียบข้อบังคับ	 และมาตรฐานต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง 
ในทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	 ทั้งน้ี	 เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับอรรถประโยชน์สูงสุด 
ในการบริโภคสินค้า	 รวมถึงการจัดการอบรมให้แก่บุุคลากรได้มีความรู ้	 
ความเข้าใจในมาตรฐาน	 สนับสนุุนให้บุุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างสม�่าเสมอ

	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังคงมุ่งม่ันผลิตสินค้าดี	 มีคุณภาพ	 ถูกสุขลักษณะ	
ปลอดภัย	 ส่งมอบตรงเวลา	 สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคและปรับปรุง
ระบบคณุภาพอย่างต่อเนือ่ง	มกีารควบคมุการผลติทีเ่ป็นมาตรฐานสากล	ความ 
พึงพอใจจากลูกค้าจะเป็นตัวช้ีวัดผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 เพื่อน�ามา
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและการบริการให้ดียิ่งๆ	ขึ้นไป

“ได้รับมาตรฐานสากล เพื่่อความมั่่นใจในคุุณภาพ และความปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซ่อุุปทาน”

โรงงานแป้งมันสำาปะหลัง โรงงานอาหาร
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ชื่อเสียง และความไว้วางใจต่อแบรนด์

	 บริษัทฯ	 เช่ือว ่าภารกิจของเราคือการสร ้างผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง 
ที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์	 ผ่านกระบวนการวิเคราะห์คุณภาพของอาหาร	 
เพ่ือให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วโลก	 นอกจากนี้เพื่อให้ผลิตภัณฑ ์
คงความเป็นผู้น�าอย่างยั่งยืน	 เรายังร่วมมือกับคู ่ค้าทางธุรกิจในภูมิภาค 

อย่างต่อเนื่องเพื่อค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมอย่างหลากหลายอย่างต่อเนื่อง

• การสื่อสารการตลาดและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

	 บริษัทฯ	 มุ่งมั่นผลิตสินค้าดี	 มีคุณภาพ	 ถูกสุขลักษณะ	 ปลอดภัยส่งมอบ
ตรงเวลา	 รวมถึงมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ดี	 เพ่ือสร้างความ 
ไว ้วางใจให้กับผู ้บริโภค	 พัฒนาปรับปรุงระบบคุณภาพอย่างต ่อเนื่อง	 
มีการควบคุมการผลิตที่เป็นมาตรฐานสากล	 โดยคะแนนความพึงพอใจจาก 
ลูกค้าจะเป็นตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 เพื่อน�ามาพัฒนาและ 
ปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและการบริการให้ดียิ่งๆ	ขึ้นไป	

	 คะแนนความพึงพอใจจากลูกค้าบริษัทฯ	 จะถูกรายงานให้ฝ่ายบริหาร 
รับทราบเป็นประจ�าทุกปี	 เพื่อพัฒนาแผนการด�าเนินธุรกิจและปรับปรุง 
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ	 รวมถึงรายงานส่งเสริมการขายของบริษัทฯ	 ต่อไป	 
โดยแผนพฒันาทีเ่กดิจากการวเิคราะห์ผลการประเมนิความพงึพอใจของลกูค้า 
ในปี	 2563	 สามารถสรุปได้	 คือปรับรูปแบบกิจกรรมทางการตลาดให้ตรงกับ 
ความต้องการมากขึน้	ทัง้ในเรือ่งราคาและก�าไร	จดัสรรกจิกรรมให้เหมาะสมกบั 
แต่ละช่องทางพิจารณาปรับบาลานซ์ของกิจกรรมให้ดีข้ึน	 และปรับรูปแบบ 
ของกิจกรรมสะสมของรางวัลให้มียอดสะสมที่เหมาะสมยิ่งขึ้น

ลูกค้าสามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม

ลูกค้าขายส่ง

ลูกค้าหน่วยรถเงินสด

ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม

ลูกค้า Modern Trade

ลูกค้าส่งออก

	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 มีช่องทางการสื่อสารถึงผู้บริโภคหลากหลายช่องทาง	
อาทิเช่น	การสื่อสารออนไลน์	กิจกรรมการชิงโชค	โดยข้อมูลความเป็นส่วนตัว
ของลูกค้าทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับตามนโยบายการรักษาความ
ปลอดภัยของบริษัทฯ	อย่างเคร่งครัด
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1. ความชอบโดยรวมที่มีต่อผลิตภัณฑ์

2. คุณภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ์

3. คุณภาพโดยรวมของบรรจุภัณฑ์
-  ข้อมูลบนฉลากครบถ้วน ชัดเจน และอ่านง่าย , 
 ความคงทน และสะอาดถูกหลักอนามัย

4. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดส่งสินค้า
-  ตรงตามเวลาที่ก�าหนด , ครบตามจ�านวน  และ
 อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่เสียหาย

5. ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อการให้บริการและ
 การติดต่อประสานงาน
- ความรวดเร็ว , ความสุภาพ , ความใส่ใจ 
 ดูแล และติดตามแก้ไขปัญหา

7. ความพึงพอใจโดยรวมต่อรายการส่งเสริมการขาย

6. ความพึงพอใจโดยรวมต่อกิจกรรมทางการตลาด

หัวข้อแบบสอบถาม
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• คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

2562 2563
เป้าหมาย

 2564

ธุรกิจแป้ง (ร้อยละ)

ธุรกิจอาหาร (ร้อยละ)

90 83 85

84 86 87

• ธุรกิจอาหาร

2561

86

85

2562 2563
เป้าหมาย

2564

Brand Awareness

(Top of Mind)

Brand Penetration 

(share)

35%/20%** 33%/19%*** Maintain / 
Increase 1pt

47%/33%** 56%/40%***

2561

43%/22%*

66%/31%* Maintain / 
Increase 1pt

*	 Double	Kirin	in	fresh	vermicelli	/	Double	Dragon	in	dry	vermicelli	brand	measure	 

	 from	U&A	Consumer	Study	by	Nielsen	Research	in	2016

**	 Double	Kirin	in	fresh	vermicelli	/	Double	Dragon	in	dry	vermicelli	brand	measure	 

	 from	U&A	Consumer	Study	by	Nielsen	Research	in	2019

***		 Double	Kirin	in	fresh	vermicelli	/	Double	Dragon	in	dry	vermicelli	brand	measure	 

	 from	U&A	Consumer	Study	by	Nielsen	Research	in	2020

• การประชุมร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจ

	 บรษิทัฯ	ได้จดังานสมัมนา	“ฝ่าวกิฤตโควดิ	–	19	สูน่วินอร์มอลธรุกจิอาหาร	
2021”	 ขึ้นเพื่อขอบคุณลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนส�าคัญ
ในการขับเคลื่อนธุรกิจของไทยวาตลอดมา	 และสื่อสารให้ทุกท่านเห็นการ
เปลีย่นแปลงของเทรนร้านค้าและผูบ้รโิภค	สามารถเป็นแนวทางในการปรบัตวั 
ในยุคนิวนอร์มอล	 รวมถึงสร้างความสัมพันธ์	 ร่วมกันวางแผนการตลาดของ
บริษัทไทยวา	เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้น	สร้างแบรนด์
ให้ร้านค้าและผู้บริโภคได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของบริษัทมากขึ้น	 พร้อมขับเคลื่อน
ธุรกิจไปข้างหน้าด้วยกันในปี	2564
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ภาคผนวก

	 รายงานฉบับนี้	 เป็นรายงานความยั่งยืนที่บริษัทไทยวาได้จัดท�าขึ้นเพื่อ 
เผยแพร่ต่อสาธารณชน	 โดยจัดเตรียมขึ้นเทียบกับตัวชี้วัดหลักและเป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ในกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนตามค่านิยมหลักของบริษัทฯ	 ที่ว่า	 Creating	 
Innovation	and	Sustainability	from	Farm	to	Shelf	(From	Farm	to	Shelf)	 
จุดประสงค์ของรายงานฉบับนี้ เ พ่ือสื่อสารความมุ ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจสู ่ 
ความยั่งยืน	ในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	โดยในรายงานมีราย
ละเอยีดการด�าเนนิงานทัง้ปีของบรษิทัฯ	ตัง้แต่เดอืนมกราคม	ถงึเดอืนธนัวาคม	
2563

	 การจัดท�ารายงานฉบับนี้	 ได้ก�าหนดเนื้อหาสอดคล้องตามหลักเกณฑ์	 
(In	accordance	criteria)	ของ	Global	Reporting	Initiatives	Standards	 
(GRI	 Standards)	 แบบทางเลือกหลัก	 (Core	 option)	 มาเป็นกรอบในการ 
จดัท�ารายงาน	และมกีารพจิารณาการด�าเนนิงานขององค์กรเทยีบกบัเป้าหมาย 
การพฒันาทีย่ัง่ยนืของสหประชาต	ิ(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)	 
โดยได้รบัการสอบทานด้านผลการด�าเนนิงานด้านการเงนิ	จากบรษิทั	ส�านกังาน	
อวีาย	จ�ากดั	ดงัแสดงรายละเอยีดไว้ทีร่ายงานของผูส้อบบญัช	ีในรายงานประจ�าปี	 
2563	ของบริษัทฯ

เกี่ยวกับรายงานเพื่อความยั่งยืนฉบับนี้
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	 การก�าหนดเนื้อหาในรายงานฉบับน้ี	 เกิดจากความตระหนักถึงผลกระทบ 
ท่ีเกิดข้ึนของห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ	 ต่อผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ	 ซึ่ง 
รวมทัง้เกษตรกร	คูค้่าทางธุรกจิ	พนกังาน	ลกูค้า	ชมุชน	และสงัคมโดยรวม	จากนัน้ 
บริษัทฯ	 มีการขอความเห็นจากคณะกรรมการ	 และคณะผู้บริหารของไทยวา	 
โดยรายงานได้กล่าวถึงประเด็นที่ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสนใจอย่างมี 
นัยส�าคัญ	 ซึ่งมีความส�าคัญต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ	 ในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมท้ังในและนอกองค์กร	 บริษัทได้ด�าเนินการตามหลักส�าคัญ 
ทั้ง	4	ประการ	ตามแนวทางของ	GRI	Standards	นั่นคือ	การพิจารณาบริบท 

หลักการการก�าหนดเนื้อหารายงาน

แห่งความยั่งยืน	(Sustainability	Context)	ประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยส�าคัญ	 
(Materiality)	 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล	 (Completeness)	 
และการมีส ่วนร่วมของผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสียในกระบวนการท�ารายงาน	 
(Stakeholder	 Inclusiveness)	 โดยมีการประเมินประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญ 
อย่างเป็นทางการเพื่อระบุประเด็น	 และจัดอันดับความส�าคัญประเด็นด้าน 
ความยั่งยืนเหล่านี้ที่ส่งผลสะท้อนที่ส�าคัญต่อธุรกิจของไทยวา	 ในทุกมิติ 
ทั้งเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 อีกทั้งยังรวมถึงประเด็นที่มีความส�าคัญ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย
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การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำาคัญ 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุประเด็น
 บริษัทฯ นำาประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำาคัญในปี 2562 มาพิจารณา ประกอบ
กับการคดัเลอืกประเดน็จากการจดัประชมุเชงิปฏบิตัร่ิวมกบัผูบ้รหิารระดบัสงู โดย
พจิารณาและวิเคราะห์ท้ังปัจจัยจากภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ ทศิทางกลยุทธ์
ของบริษัทฯ กลยุทธ์ด้านความย่ังยืน ความเส่ียงและโอกาสของบริษัทฯ  รวมถึง
ประเด็นสำาคัญของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ประเด็นด้านการพัฒนา
ที่ย่ังยืนขององค์กรสหประชาชาติ (SDGs) ความย่ังยืนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสนใจ 
ตลอดจนตัวชีวั้ดด้านความย่ังยืนจากมาตรฐานระดบัสากล เพือ่ระบปุระเดน็ความ
ยั่งยืนที่มีนัยสำาคัญและกำาหนดขอบเขตของแต่ละประเด็นความยั่งยืน

ขั้นตอนที่ 2 การจัดล�าดับความส�าคัญ
 บริษทัฯ นำาประเดน็และความคิดเหน็ของผูบ้รหิารระดบัสูงที่ได้รบัจากขัน้ตอนที่ 
1 มาวิเคราะห์และจดัลำาดบัความสำาคัญของประเดน็ทีส่่งผลต่อการดำาเนนิธุรกิจจาก
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติร่วมกับผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าสายงานที่เก่ียวข้อง 
เพื่อกลั่นกลองและจัดลำาดับความสำาคัญ โดยพิจารณาใน 2 มิติ คือ ความสำาคัญ
ของผลกระทบจากการดำาเนินธุรกิจต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และความ
สำาคัญของผลกระทบจากการดำาเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น  
คู่ค้าทางธุรกิจ ลูกค้า ภาครัฐ และภาคสังคม  

ขั้นตอนที่ 3 การทวนสอบประเด็นที่มีนัยส�าคัญ
 บริษัทฯ ดำาเนินการความทวนสอบความครบถ้วนในเบื้องต้น โดยหน่วย
งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาควบคู่กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภายนอก เช่น ผู้พัฒนาตลาดทุน คู่ค้าธุรกิจ และลูกค้า เพื่อรวบรวมประเด็นที่
ให้ความสนใจและมีนัยสำาคัญต่อความย่ังยืนในการดำาเนินธุรกิจ เพื่อจะนำาเสนอ 
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบบริหารความเส่ียงและกำากับดูแลกิจการ (ARCG) 
เพื่อพิจารณายืนยันและอนุมัติประเด็นความย่ังยืนท่ีมีนัยสำาคัญภายใต้ขอบเขต 
ผลกระทบทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลในรายงานความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดเตรียม
ช่องทางที่หลากหลายเพื่อรับฟังความคิดเห็น มุมมอง และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร พร้อมทั้้งข้อเสนอแนะต่อแนวทางการดำาเนินงานด้าน
ความย่่ังยืนขององค์กรสำาหรับการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการดำาเนินงานของ
องค์กรต่อไป โดยจะยังคงยึดหลักการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบริบท
ความยั่งยืนเป็นสำาคัญ
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ดัชนีชี้วัดข้อมูลตามตัวชี้วัด GRI

Disclosures Page / Website / Omission

SD Report cover page / back page

SD Report page 12

Annual Report page 62

SD Report page 26-27

SD Report page 12

SD Report page 26-27

SD Report page 18
Annual Report page 6
https://investor.thaiwah.com/financial_highlights.html

GRI 102: General Disclosures

Organizational Profile

102-1 

102-2

102-3

102-4

102-5

102-6

102-7

Name of the organization

Activities, brands, products, and services

Location of headquarters

Location of operations

Ownership and legal form

Markets served

Scale of the organization

External Assurance
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Disclosures Page / Website / Omission

SD Report page 93, 97

SD Report page 13

SD Report page 34

SD Report page 36-38

SD Report page 69-70

SD Report page 18

Information on employees and other workers

Supply chain

Significant changes to the organization and its supply chain

Precautionary principle or approach

External initiatives

Membership of associations

External Assurance

Strategy 

SD Report page 10-11

SD Report page 24-25

102-14

102-15

Statement from senior decision-maker

Key impacts, risks, and opportunities

Ethics and Integrity 

SD Report page 4102-16 Values, principles, standards, and norms of behaviour

102-8

102-9

102-10

102-11

102-12

102-13
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Disclosures Page / Website / Omission External Assurance

Stakeholder Engagement

SD Report page 23-25

Thai Wah does not have a trade union. However,  
Thai Wah has its welfare committee which is  
composed of representatives from all levels of  
employees. Their responsibilities are similar to a 
trade union.

SD Report page 13, 23

SD Report page 24-25

SD Report page 24-25

102-40

102-41

102-42

102-43

102-44

List of stakeholder groups

Collective bargaining agreements

Identifying and selecting stakeholders

Approach to stakeholder engagement

Key topics and concerns raised

Reporting Practice

Annual Report page 139-148102-45 Entities included in the consolidated financial statements

Governance

SD Report page 32
Annual Report page 31
https://investor.thaiwah.com/organization_chart.html

102-18 Governance structure
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Disclosures Page / Website / Omission

SD Report page 109-111

SD Report page 22

Annual Report page 34

SD Report page 29
Thai Wah has reviewed and made some changes in 
the relevant SDGs from the previous reporting period. 

SD Report page 109

Our previous SD Report was published in April 2020.

SD Report page 109

Back page

SD Report page 109-110

SD Report page 112- 122

External Assurance

102-46

102-47

102-48

102-49

102-50

102-51

102-52

102-53

102-54

102-55

Defining report content and topic boundaries

List of material topics

Restatements of information

Changes in reporting

Reporting period

Date of most recent report

Reporting cycle

Contact point for questions regarding the report

Claims of reporting in accordance with the GRI Standards

GRI content index
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Disclosures Page / Website / Omission

Annual Report page 44-49

Annual Report page 44-49

Annual Report page 44-49

SD Report page 18
Annual Report page 6-7

Topic-specific Standards

Economic Performance

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

GRI 201: 
Economic 
Performance 
2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

201-1 Direct economic value generated and distributed

External Assurance

102-56 External assurance Annual Report page 134-138
The financial performance is reviewed by EY Office 
Limited

Disclosures Page / Website / Omission External Assurance
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Disclosures Page / Website / Omission External Assurance

Indirect Economic Impacts 

SD Report page 41-59

SD Report page 41-59

SD Report page 41-59

SD Report page 50, 59

SD Report page 40

SD Report page 40

SD Report page 40

SD Report page 40

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

GRI 203: 
Indirect 
Economic 
Impacts

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

GRI 204: 
Procurement
Practices
2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

203-2 Significant Indirect Economic Impacts

103-1 Explanation of the material topic and its boundary

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

204-1 Proportion of spending on local suppliers
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Disclosures Page / Website / Omission External Assurance

Anti-corruption

SD Report page 36-39

SD Report page 36-39

SD Report page 36-39

SD Report page 36-37

SD report page 38

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

GRI 205: 
Anti-
corruption 
2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

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

205-3 Confirmed incidents of corruptions and actions plan

Employment

SD Report page 87-98

SD Report page 87-98

SD Report page 87-98

SD Report page 93, 97

SD report page 93

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

GRI 401: 
Employment 
2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

401-1 New employee hires and employee turnover

401-3 Parental leave
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Disclosures Page / Website / Omission External Assurance

Occupational Health and Safety

SD Report page 62-65

SD Report page 62-65

SD Report page 62-65

SD Report page 62-65

SD Report page 63

SD Report page 64

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

GRI 403: 
Occupational  
Health and 
Safety 2018

103-1 Explanation of the material topic and its boundary

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

403-1 Occupational health and safety management system

403-2 Types of injury and rates of injury, occupational 
diseases, lost days, and absenteeism, and number of 
work-related fatalities

403-5 Worker training on occupational health and safety

Training and Education

SD Report page 87-93
 
SD Report page 87-93

SD Report page 87-93

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach
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Disclosures Page / Website / Omission

SD Report page 93

SD Report page 91-92

GRI 404:  
Training and 
Education 
2016

404-1 Average hours of training per year per employee

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

External Assurance

Diversity and Equal Opportunity

SD Report page 87-93

SD Report page 87-93

SD Report page 87-93

SD Report page 93, 97

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

GRI 405: 
Diversity and 
Equal 
Opportuni ty 
2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

405-1 Diversity of governance bodies and employees

Human Rights Assessment

SD Report page 96-97

SD Report page 96-97

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary

103-2 The management approach and its components
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Disclosures Page / Website / Omission

SD Report page 96-97

SD Report page 96-97GRI 412:  
Human Rights 
Assessment 
2016

103-3 Evaluation of the management approach

412-2 Employee training on human rights policies or 
procedures

External Assurance

Local Communities

SD Report page 77-85

SD Report page 77-85

SD Report page 77-85

SD Report page 82, 84

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016
 

GRI 413:  
Local 
Communities 
2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

413-1 Operations with local community engagement, 
impact assessments, and development programs

Customer Health and Safety

SD Report page 99-108

SD Report page 99-108

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary

103-2 The management approach and its components
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Disclosures Page / Website / Omission

SD Report page 99-108

SD Report page 100

None

GRI 416:  
Customer 
Health and 
Safety 2016

103-3 Evaluation of the management approach

416-2 Incidents of non-compliance concerning the health 
and safety impacts of products and services

416-2 Incidents of non-compliance concerning the health 
and safety impacts of products and services

External Assurance

Marketing and Labeling

SD Report page 17, 104-105

SD Report page 17, 104-105

SD Report page 17, 104-105

SD Report page 17, 105

None

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

GRI 417:  
Marketing and 
Labeling 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

417-1 Requirements for product and service information 
and labeling

417-2 Incidents of non-compliance concerning product 
and service information and labeling
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