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เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition)

ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน 
(Thailand Sustainability Investment: THSI) จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
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มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ 
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ระดับดีเยี่ยม จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ได้รบัรางวลัการเปิดเผยข้อมลูความยัง่ยนืประจ�าปี 2564       
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สถาบันไทยพัฒน์ เป็นปีที่ 3
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ในขณะที่ไทยวาก้าวเข้าสู่ปีที่ 75 ซึ่งเป็นเป้าหมายส�าคัญในหน้าประวัติศาสตร์และเส้นทางการเดินทางของบริษัทฯ ไทยวา 
ยังคงมุ่งมั่นเพิ่มความแข็งแกร่งในเครือข่ายและก�าลังการผลิตในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ปัจจุบันมีโรงงาน/ส�านักงาน 15 
แห่งใน 5 ประเทศ ไทยวายังคงมุ่งเน้นพัฒนากลยุทธ์การขายและการท�าการตลาดสากลโดยอาศัยฐานการผลิตที่มีลักษณะ
เฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มพืชมันส�าปะหลัง ถั่วเขียว ข้าว มันเทศ และพืชอื่น ๆ ปี 2564 
ถือเป็นปีที่เราประสบความส�าเร็จเป็นอย่างยิ่งในแง่การส่งมอบผลผลิตและผลการด�าเนินงานทางธุรกิจ เนื่องจากบริษัทฯ  
ได้สร้างสถิติใหม่ในด้านรายได้ การเติบโตของยอดขาย ความสามารถในการท�าก�าไร และเงินปันผลที่เพิ่มข้ึนอย่าง 
มนัียส�าคญั ซึง่บรษิทัฯ จะพยายามรกัษาไว้ในปีต่อ ๆ  ไป รายได้ของกลุม่บรษิทัฯ ทีเ่พิม่ขึน้ประมาณร้อยละ 30 และก�าไรก่อน 
ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย (EBITDA) เพิ่มขึ้นมากกว่าสามเท่าเมื่อเทียบกับปี 2563

ไทยวายังคงมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงบริษัทฯ ต่อไปเพื่อให้เป็นบริษัทฯ ท่ีมีมูลค่าเพิ่มมากข้ึนในภาคการเกษตรและอาหาร 
โดยอาศัยเครือข่ายส�านักงานที่ลึกซึ้งและกว้างขวาง และความสามารถในการเข้าสู ่ตลาดอย่างลึกซ้ึงในประเทศไทย 
เวียดนาม จีน กัมพูชา และอินโดนีเซีย เราได้กลายเป็นบริษัทที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน  
โดยอาศยัวกิฤตโควดิ-19 ในการสร้างความสามารถด้านดจิทิลั ห่วงโซ่อปุทาน และการจัดจ�าหน่ายทีแ่ข็งแกร่ง การมุง่เน้นสร้าง 
ความสามารถดังกล่าวตั้งแต่ก่อนวิกฤตโควิดส่งผลดีต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีอัตราการเติบโตของรายได้ที่สูงถึงร้อยละ 30  
ในธุรกิจมันส�าปะหลัง ร้อยละ 79 ในธุรกิจอาหารเวียดนาม และร้อยละ 25 ในธุรกิจส่งออกอาหาร ความเป็นเลิศทาง 
การค้าและความสามารถในการเข้าสูต่ลาดยงัคงเป็นเป้าหมายส�าคญัระยะปานกลางของเราในขณะทีเ่รายงัมุง่มัน่ตอบสนอง 
ต่อลกูค้าของเราให้เรว็ยิง่ขึน้และดียิง่ขึน้ ทมีงานส�าหรบัการวจิยั พฒันา และให้บรกิารทางเทคนคิของเราซึง่ปัจจบุนัมบีคุลากร 
กว่า 25 คนทั่วโลกในส�านักงาน 4 แห่งยังคงมีบทบาทส�าคัญในการส่งมอบวิธีการแก้ปัญหาด้านอาหารอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์และครบวงจรให้แก่ลกูค้าของเราในตลาดระดบัโลก การสร้างและผสานทมีงานทางเทคนคิและทมีงานทางพาณชิย์
ที่แข็งแกร่ง กระตือรือร้น และมีความสามารถเป็นส่วนส�าคัญยิ่งของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมานี้

COVID-19 แสดงให้เห็นถึงความส�าคัญอย่างยิ่งยวดเก่ียวกับความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ ทั้งในแบรนด์ของไทยวา  
ชื่อเสียงของบริษัทฯ และแบรนด์สินค้าของบริษัทฯ ตรามังกรคู่ ตราหงส์ ตรากิเลนคู่ ตรากุหลาบ และตรา RosEco  
ท้ังในด้านวิธีการแก้ปัญหาและผลิตภัณฑ์ส�าหรับผู ้บริโภค (B2C) และผลิตภัณฑ์ส�าหรับธุรกิจ (B2B) ผลิตภัณฑ์ 
ของบริษัทฯ หลายแบรนด์อยู ่ในตลาดมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ และการเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งในช่วงสองปีที่ 
ผ่านมาเป็นส่ิงย�้าเตือนว่าบริษัทฯ ยังคงต้องด�าเนินงานโดยอาศัยมาตรฐานความเป็นเลิศขั้นสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ต่อไป  

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน เพื่อน ๆ และครอบครัวชาวไทยวาทุกท่าน

ตลอดช ่วงระยะเวลาในรอบสิบสองเดือน ท่ีผ ่ านมา  
เรายังคงต้องเผชิญกับความปกติใหม่ท ่ามกลางวิกฤต 
โควิด-19 เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ของการท�างาน สงัสรรค์ ใช้ชวีติ 
และประสานความร่วมมือในฐานะชุมชนที่อยู่อาศัยร่วมกัน 
แม้ความพยายามหลายอย่างของเราในช่วงปีแรกของวิกฤต 
โควิดเป็นไปเพื่อให้ทีมงาน บุคคลที่เกี่ยวข้อง และโรงงาน 
ของเราปลอดภยั แต่ปี 2564 กถ็อืเป็นปีทีเ่กดิการเปลีย่นแปลง
อย่างที่ ไม ่เคยเป็นมาก่อนซึ่งเป ็นผลให้สามารถบรรล ุ
เป้าหมายหลักของบริษัทฯ ทั้งในแง่การเจริญเติบโตและ 
การเปลี่ยนแปลง
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ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ด�าเนินการอย่างราบรื่นเพื่อขับเคลื่อนความเป็นเลิศทางดิจิทัลเพื่อน�าเสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าจาก
ฟาร์มถึงจุดขาย ระบบองค์กรของบริษัทฯ ทั้งระบบใช้ SAP, Microsoft 360 และ Salesforce เป็นเครื่องมือทางธุรกิจ
และวิสาหกิจ นอกจากนี้ เรายังเพ่ิมความสามารถในการท�าการตลาดดิจิทัลและการจัดประชุมทางเว็บไซต์ขึ้นอีกสองเท่า 
เมื่อเทียบกับปี 2563

ธุรกิจอาหารของบริษัทฯ มีผลประกอบการที่เข้มแข็ง อันเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของการค้าปลีกสมัยใหม่ หน่วยขาย 
เคลื่อนท่ี และการส่งออก ตลาดการส่งออกของเราเติบโตขึ้นกว่าร้อยละ 25 และธุรกิจอาหารเวียดนามของเรา 
ยงัเตบิโตขึน้เป็นสองเท่าเป็นปีทีส่องติดต่อกนั บรษิทัฯ จะไม่หยดุยัง้ในการเพ่ิมความแข็งแกร่งในประเภทผลติภัณฑ์ทีบ่ริษทัฯ 
จัดจ�าหน่ายเพื่อท�าให้ตลาดสะดวกซื้อมีเส้นก๋วยเตี๋ยวและอาหารพร้อมทานที่มีคุณภาพสูง ก�าไรในธุรกิจอาหารเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 13 จากปีท่ีผ่านมา อันเป็นผลมาจากความต้องการท่ีเพิ่มข้ึนของสินค้าเส้นบะหมี่และการแก้ไขปัญหาท่ีเก่ียวข้อง
กับอาหารที่มีคุณภาพสูงและเชื่อถือได้ ซ่ึงสะท้อนให้เห็นความแข็งแกร่งของแบรนด์และความเป็นเลิศทางการค้า 
ของบริษัทฯ พื้นฐานของยอดขายที่เติบโตมาจากการที่บริษัทฯ ได้ด�าเนินการเปลี่ยนแปลงแบบลดความสิ้นเปลือง (LEAN)  
ในสถานที่และโรงงานที่ใช้ในการผลิตของบริษัทฯ ทุกแห่ง ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีแรกที่บริษัทฯ ได้เริ่มด�าเนินการตามรูปแบบระบบ 
ธรุกจิไทยวา TBS ในฐานะรปูแบบการด�าเนนิการตลอดท้ังบรษัิทฯ เพือ่ขับเคลือ่นไปสูค่วามเป็นเลศิในการประกอบการท้ังในด้าน 
ความปลอดภัย คุณภาพ ค่าใช้จ่าย และการส่งมอบ

ลักษณะส�าคัญของเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือด้านการเกษตรและอาหาร บริษัทฯ ยังคงเป็นผู ้น�า 
ที่มีความส�าคัญในการริเริ่มให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมใหม่ ๆ ในส่วนนี้ โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้เป็นคู่ค้ากับ
แพลตฟอร์มความร่วมมอืชัน้น�าในภมูภิาค เช่น Future Food Asia และ Asia Pacific Agri Innovation Summit นอกจากนี้ 
ในปี 2565 บริษัทฯ จะเป็นเจ้าภาพในการประชุม Southeast Asia Agfood Roundtable ซึ่งเป็นการจัดการประชุม 
เป็นครั้งแรก ในเชิงการด�าเนินงาน บริษัทฯ มีความมุ่งม่ันและให้ความร่วมมืออย่างลึกซ้ึงเพื่อให้เกษตรกรรายย่อยสามารถ
ด�าเนินงานได้อย่างยั่งยืนและมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้เริ่มขึ้นโดยอาศัยโครงการในระยะทดสอบกว่า 10 โครงการในรอบ 2 ปีที่
ผ่านมา บริษทัฯ มุง่พฒันาเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ให้เป็นศูนย์ส�าคัญระดบัสากลในการเป็นแหล่งเทคโนโลยชีีวภาพในภูมภิาค

ตลอดการเดินทางท่ีบริษัทฯ ได้เริ่มต้นมาต้ังแต่ก่อนวิกฤตโควิด-19 ในปี 2564 ไทยวาได้เปิดธุรกิจใหม่ ในส่วนของไทยวา 
ไบโอพลาสติกและไทยวาเวนเจอร์ แบรนด์สินค้าไบโอพลาสติก “RosEco” เป็นสินค้าจ�าพวกดังกล่าวรายแรกในเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งท�ามาจากพืชทั้งหมดประกอบกับไบโอโพลีเมอร์ และสามารถย่อยสลายได้โดยสมบูรณ์

ไบโอพลาสติกจากมันส�าปะหลังรุ่นแรกนี้จะมีราคาที่คุ ้มค่าและสามารถใช้ประโยชน์ได้มากมายในฐานะเป็นส่วนผสม 
หลายส่วนในฟิล์มและบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังก่อตั้งไทยวาเวนเจอร์ซ่ึงเป็นแพลตฟอร์มแห่งแรกในการคิดค้น
นวัตกรรมอาหารและการเกษตรจากธุรกิจสู่ธุรกิจที่มุ่งเน้นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งเน้นในประเด็นที่มี 
ความส�าคญัเช่นเทคโนโลยแีละนวตักรรมเก่ียวข้องกบัฟาร์ม ห่วงโซ่อปุทานและการวเิคราะห์ระหว่างธรุกจิ วตัถดุบิใหม่ และ
ไบโอพลาสติก สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นในความพยายามของเราในการสร้างแพลตฟอร์มระบบนิเวศใหม่เพื่อให้
บริษัทฯ ได้เป็นคู่ค้าและขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงที่จะมาเป็นอุปสรรคในทศวรรษที่จะมาถึงต่อไป

ด้วยผลการด�าเนนิงานทีด่เียีย่มในปี 2564 เมือ่เทยีบกบัปีก่อนหน้า และสถานะทางกระแสเงินสดและงบดลุทีม่คีวามเข้มแขง็  
บริษัทฯ ยังคงท�าการลงทุนอย่างมีวินัยโดยพิจารณาผลตอบแทนจากเงินลงทุนท่ีได้ลงไป รวมถึงนโยบายของบริษัทฯ  
ในการสร้างมูลค่าทุนระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมุ ่งเน้นการเพิ่มกระแสเงินสดในการด�าเนินงานในฐานะเป็นตัวช้ีวัด 
ผลการด�าเนินงานท่ีเป็นสาระส�าคัญของบริษัทฯ หลักการเหล่านี้เป็นแนวทางที่บริษัทฯ บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน  
เงินทุนหมุนเวียน การบ�ารุงรักษา และการปรับปรุง และรายจ่าย โดยรวมแล้วกระแสเงินสดสุทธิส�าหรับผลประกอบการ 
ของบริษัทฯ ในปี 2564 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น
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โดยสรุปแล้ว ผลก�าไรสุทธิของบริษัทฯ ส�าหรับช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ปรากฏ 
ในงบการเงินรวม คิดเป็นเงินจ�านวน 323 ล้านบาท (หรือ 6.29 บาทต่อหุ้น) ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการจึงได้มีมติเสนอให ้
จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.2159 บาทต่อหุ้น ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ท้ังนี้ ข้ึนอยู่กับการอนุมัติของ 
ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีของบริษัทฯ ในวันที่ 22 เมษายน 2565

บริษัทฯ ยังมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศว่าบริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability 
Investment; THIS) ในปี 2564 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งยังได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน 
(Sustainability Disclosure Award) จากสถาบันไทยพัฒน์เป็นปีที่สามติดต่อกัน บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล Asia Corporate 
Excellence and Sustainability Awards (ACES) โดยได้รับยกย่องเป็นพิเศษในหมวดหมู่นวัตกรรมสีเขียวในปี 2564  
อันเป็นผลมาจากการมุ่งมั่นผลักดันเป้าหมายความยั่งยืนในการเพาะปลูก ด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานความปลอดภัย
และสุขภาพ และการมุ่งด�าเนินการตามขอบข่ายความยั่งยืน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล International Innovation 
Awards (IIA) 2021 ส�าหรบัผลติภณัฑ์วุน้เส้นตรามงักรคูบ่าลานซ์จาก Enterprise Asia และรางวลัองค์กรสนบัสนนุคนพิการ
ดีเด่นประจ�าปี 2564 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อเนื่องเป็นปีที่สี่ ไม่เพียงเท่านั้น บริษัทฯ  
ยังมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับ “ธรรมาภิบาลดีเลิศ” เป็นปีที่สองในปี 2564 ส�าหรับการ 
ด�าเนินงานตามหลกัธรรมาภบิาล จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ซึง่รางวลัเหล่านีถ้อืเป็นเครือ่งยนืยนั
ถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ความรับผิดชอบ และความโปร่งใส ในทุกด้านของห่วงโซ่
คุณค่าของบริษัทฯ

ท้ายที่สุดแล้ว บริษัทฯ ยอมรับความหลากหลายในทุกด้านท่ีพึงจะกระท�าได้ โดยหนึ่งในสามของกรรมการอิสระของบริ
ษัทฯ เป็นผู้หญิง ร้อยละ 50 ของคณะผู้บริหารของเราเป็นผู้หญิง ร้อยละ 40 เป็นคนที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย และร้อยละ 60  
จากผู้บริหารระดับสูงสุดจ�านวน 25 คนของบริษัทฯ เป็นผู้หญิง คณะผู้บริหารครึ่งหนึ่งของบริษัทฯ เป็นผู้มีอายุต�่ากว่า 
 45 ปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้น�า ความสามารถ และความกระตือรือร้นท่ีจ�าเป็นส�าหรับทศวรรษหน้าท่ีบริษัทฯ  
มุ่งมั่นที่จะสร้างทีมงานระดับโลก 

เส้นทางการเปลีย่นแปลงของบรษิทัฯ เริม่ต้นต้ังแต่ปี 2558 จะยงัคงด�าเนนิต่อไปในทศวรรษท่ีก�าลงัจะมาถึงนี ้ครอบครวัไทยวา 
ของเรายงัคงมุง่เน้นและมุง่มัน่เป็นผูร้เิริม่และขบัเคลือ่นความเปลีย่นแปลงด้วยวสิยัทศัน์ทีจ่ะสร้างความยัง่ยนืและนวตักรรม
จากฟาร์มถึงจุดขาย ในขณะที่บริษัทฯ ยังคงสร้างอนาคตและเส้นทางต่อไปในทศวรรษที่จะมาถึงนี้ จิตวิญญาณของไทยวา 
ที่มีความกล้า มีความคิดสร้างสรรค์ และความกระตือรือร้นจะยังคงอยู่ ปีนี้เป็นปีที่บริษัทฯ ฉลองครบรอบ 75 ปี  
ผมมีความขอบคุณเป็นอย่างยิ่งต่อผู้บุกเบิก ผู้น�าและผู้ร่วมงานจ�านวนมากที่สร้างไทยวาให้เป็นบริษัทอย่างที่บริษัทฯ  
เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไทยวายังคงสร้างอนาคตต่อไปในทศวรรษท่ีจะมาถึงนี้โดยอาศัยความแข็งแกร่งท่ีมีและแรงขับเคลื่อนอัน
ดีเลิศ

ขอให้ทกุท่านดแูลรกัษาตวั ผมหวงัว่าจะได้พบกบัทกุท่านในอกีไม่กีส่ปัดาห์หรอืเดอืนต่อไปนี ้และหวงัว่าจะได้พบกบัทกุท่าน
ด้วยตนเอง

นายโฮ เรน ฮวา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ภาพรวมของไทยวา ห่วงโซ่คุณค่า และผลิตภัณฑ์
 บริษัท ไทยวา จ�ากัด (มหาชน) หรือ TWPC ด�าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร มานานกว่า 75 ปี และ

เป็นหนึ่งในผู้ผลิตวุ้นเส้นและเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ใหญ่ที่สุดในไทยและเวียดนาม ให้บริการผู้บริโภคเกือบ 1 ล้านคนทั่วภูมิภาค 

ส�าหรับธุรกิจแป้งมันส�าปะหลัง บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจในรูปแบบการค้าระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) ส่งมอบสินค้า 

เพ่ือเป็นส่วนผสมของอาหารหลากหลายชนิด นอกจากนี้ยังเดินหน้าสู่ธุรกิจใหม่ที่ช่วยลดปัญหาของขยะพลาสติกอีกด้วย  

โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ แบ่งการประกอบธุรกิจเป็น 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจแป้ง ธุรกิจอาหาร และธุรกิจใหม่ 

 ห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ตั้งแต่คู ่ค้าทางธุรกิจ ตลอดจน 

สงัคม ลกูค้า และผูบ้รโิภค บรษัิทฯ จึงให้ความส�าคัญต่อการบรหิารจดัการธรุกจิตามมาตรฐานสากลและประยกุต์ใช้เทคโนโลยี

อนัทนัสมยัตลอดกระบวนการผลติเพือ่ให้ได้มาซึง่ผลติภณัฑ์ทีเ่ป่ียมไปด้วยคณุภาพ ปลอดภัยต่อการบรโิภค อีกทัง้ยงัเป็นมิตร

ต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่า 

ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน

1 ผลิตภัณฑ์แป้งและที่เกี่ยวข้อง

2 ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นและก๋วยเตี๋ยว

3 ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
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บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)8



ประเทศที่เราส่งออก
 ไทยวาขยายกิจการไปยังประเทศต่างๆ โดย 

ขึ้นกับโอกาสและศักยภาพของแต่ละประเทศ โดย

ปัจจบุนับรษิทัฯ มีโรงงำนและสำขำครอบคลุมกว่ำ 
5 ประเทศ และส่งออกไปมำกกว่ำ 32 ประเทศ 
ทั่วโลก
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ธุรกิจในประเทศจีน – ส่งมอบผลิตภัณฑ์
คุณภำพพรีเ ม่ียมให ้ กับลูกค ้ำ  ด ้วย 
ยอดขำยมำกกว่ำ 2 พันล้ำนบำท

ธุรกิจในประเทศไทย – หัวใจหลักของ
ธุรกิจ ยอดขำยกว่ำ 6 พันล้ำนบำท  
ค ว ำ ม แ ข็ ง แ ก ร ่ ง ด ้ ำ น ธุ ร กิ จ อ ำ ห ำ ร  
ธุรกิจแป้ง และธุรกิจมันส�ำปะหลังดัดแปร

ธุรกิจในประเทศเวียดนำม – ควำม
แข็งแกร ่งในกำรกระจำยสินค ้ำ ท้ังใน 
รูปแบบ B2B และ B2C ด้วยยอดขำย
มำกกว่ำ 1 พันล้ำนบำท

โรงงานของบริษัท 

ธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย และธุรกิจใหม่ 
– เพิ่งเริ่มด�ำเนินธุรกิจ ด้วยศักยภำพใน
กำรเติบโต ด้วยเป้ำหมำย 1 พันล้ำนบำท

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2564
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ประโยชน์
ต่อไทยวำ

กำรจัดซื้อ กำรผลิต กำรจัดส่ง กำรตลำดและขำย กำรบริกำร

• กำรจัดหำวัตถุดิบ 
 เพื่อกำรผลิตอย่ำง
 มีประสิทธิภำพ 
 และเพียงพอ 

• กำรพัฒนำควำม 
 สัมพันธ์ระหว่ำง 
 ชุมชนและคุณภำพ 
 ของผลิตภัณฑ์

• กำรเพิ่ม
 ประสิทธิภำพ 
 กำรผลิต
• กำรลดต้นทุนใน 
 กำรผลิตและ 
 กำรจัดจ�ำหน่ำย

• กำรขยำยตลำด /  
 ควำมหลำกหลำย 
 ของผลิตภัณฑ์ 
• กำรเข้ำสู่ตลำด 
 ใหม่และตลำดเกิด 
 ใหม่ 
• ภำพลักษณ์ที่ดี /  
 กำรสร้ำงแบรนด์

• สร้ำงผลตอบแทน 
 แก่ผู้ถือหุ้น 
• กำรเติบโตของ 
 ยอดขำย 
• กำรเป็นผู้น�ำตลำด

ห่วงโซ่คุณค่าและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลัก

1 เกษตรกร

7 หน่วยงานภาครัฐ / ธุรกิจเพื่อสังคม 

2 คู่ค้าทางธุรกิจ

5 ชุมชนและสังคม

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2564
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ประโยชน์
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

• คุณภำพชีวิต
 ที่ดีขึ้น
• ผลผลิตที่มี
 คุณภำพ 
• ให้ควำมรู้แก่
 เกษตรกรใน
 กำรใช้และ
 ใช้เทคโนโลยี 

• ควำมหลำกหลำย 
 ของพันธุ์พืช 
 เมล็ดพันธุ์ และ
 กำรเพำะปลูกพืช 
• กำรพัฒนำ
 เศรษฐกิจท้องถิ่น 

• กำรสร้ำงงำน
 ในชุมชนท้องถิ่น 
• กำรลดผลกระทบ
 ของสิ่งแวดล้อม 

• กำรเข้ำถึง
 ผลิตภัณฑ์
 ที่มีคุณค่ำทำง
 โภชนำกำรที่
 เพิ่มขึ้น 
• สร้ำงควำมพอใจ
 ให้ผู้บริโภค 

• กำรบริโภคสินค้ำ
 ที่มีคุณภำพ 
• สร้ำงกำรลงทุน
 ในท้องถิ่นและ
 กำรเติบโตทำง
 เศรษฐกิจ 

กำรจัดซื้อ กำรผลิต กำรจัดส่ง กำรตลำดและขำย กำรบริกำร

3 ลูกค้าและผู้บริโภค

6 ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
4 พนักงาน

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2564
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การด�าเนินธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ  

1 ธุรกิจแป้งและอำหำรจำกแป้ง

2 ธุรกิจอำหำร

3 ธุรกิจใหม่

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2564
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แผนการลงทุน
ใน 3 ปีข้างหน้า

กองทุน “ไทยวาเวนเจอร์” (Thai Wah Ventures) เพื่อขยาย

การลงทุนสู ่ธุรกิจสตาร์ทอัพหรือธุรกิจท่ีมีศักยภาพในการเติบโตสูง  

และสามารถช่วยเสริมการเติบโตของธุรกิจหลักได้ โดยมีเป้าหมายลงทุน

กว่า 500 ล้านบาทในระหว่าง 2-3 ปีนี้ 

สินค้า bioplastic ภายใต้แบรนด์ Roseco 

ขยายธุรกิจหลักทั้งในรูปแบบ 

B2C (Business to Customer)  

และ B2B  (Business to  

Bus iness )  รวมถึ งการใช ้

เทคโนโลยีดิจิทัล ในการเกษตร 

และห่วงโซ่อุปทาน ฯลฯ

การควบรวมกิจการ (M&A) ที่มีศักยภาพและ

โครงการพัฒนาใหม่ๆ (New Greenfield) โดยจะ

มกีารศกึษาเพ่ิมเติมในปี 2565 ให้สอดคล้องกบัโลก

ธุรกิจหลังโควิด 19

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
ในปี 2565

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2564
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แผนการด�าเนินงานในระยะยาว
เพื่อมุ่งสู่ SEA’s Green Economy 
ในปี 2573 

1 เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กำรเกษตร

2 อำหำรที่ดีต่อสุขภำพ  
มีรสชำติอร่อย และอำหำร
พร้อมรับประทำน 

3 โซลูชั่นด้ำนอำหำร 
รวมถึงส่วนผสมในอำหำร 
ภำยใต้ธุรกิจรูปแบบ B2B

4 นวัตกรรมที่มุ่งเน้น 
บรรจุภัณฑ์ไบโอพลำสติกที่
ส่งเสริมควำมยั่งยืน
เพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน

5 TW Ventures เพื่อเสริม
ศักยภำพธุรกิจให้เติบโต 
ผ่ำนนวัตกรรมใหม่และ 
พำร์ทเนอร์ธุรกิจ ที่สำมำรถ
ช่วยเสริมกำรเติบโต
ของธุรกิจหลักได้ 
(ecosystem partnership) 

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2564
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ผลิตภัณฑ์ใหม่ ในปี 2564
วุ้นเส้นคริสตัลแห้ง
- เส้นแบนอร่อย กรุบ เด้ง
- เส้นไม่เกาะติด
- ซึมซับซอสได้ดี
- ไม่ฟอกขาว ปลอดสารเคมี 
- ปราศจากกลูเต็น

ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ ตรำกิเลนคู่
- เนื้อสัมผัสเหนียวนุ่ม อร่อย
- เส้นไม่เกาะติด ไม่ขาดง่าย
- ใช้น�้ามันใหม่ในทุกการผลิต
- บรรจุภัณฑ์ปิดสนิท ไม่มีน�้ามันรั่วซึม
- มีวันผลิตและวันหมดอายุที่ชัดเจน

ฉลากผลิตภัณฑ์

วุ้นเส้นแห้ง ตรำมังกรคู่ 
รุ่นดิสนีย์ 40g
- เส้นเหนียวนุ่ม อร่อย
- ไม่อืด ไม่เละ แม้ต้มนาน
- เหมาะกับทุกเมนู

วุ้นเส้นแห้ง ตรำมังกรคู่ 
รุ่นดิสนีย์ 80g
- เส้นเหนียวนุ่ม อร่อย
- ไม่อืด ไม่เละ แม้ต้มนาน
- เหมาะกับทุกเมนู

วุ้นเส้นแห้ง ตรำมังกรคู่ ตรำหงษ์ 
และตรำกิเลนคู่ 
- รุ่นเพิ่มปริมาณ 550 กรัม

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2564
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สรุปผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ปี 2564 

- รายได้จากการขาย 9,105 ล้านบาท

- EBITDA 969 ล้านบาท

- เงินปันผล 190 ล้านบาท

- สัดส่วนรายได้แยกประเทศ 

  ไทย 5,188 ล้านบาท / เวียดนาม 1,374 ล้านบาท 

  / จีน 2,410 ล้านบาท

- สัดส่วนรายได้แยกสายธุรกิจ

  ธุรกิจแป้ง 7,356 ล้านบาท 

  / ธุรกิจอาหาร 1,773 ล้านบาท

ขยายท่อนพันธุ์มันที่ปลอดโรคแบบ X20 

ได้ 613,000 ท่อนพันธุ์ต่อปี

สนับสนุนเทคโนโลยีการเกษตร 

(AG Technology)

สนับสนุนปุ๋ยหมักแทนสารเคมีให้แก่สมาชิก

เกษตรกร

จัดการอบรมเกี่ยวกับทักษะอาชีพ และความรู้

ด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร

มีการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 16 ของ 

งบประมาณจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

เพิ่มคุณค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรผ่าน

นวัตกรรมการผลิตไบโอพลาสติก

ร่วมกับส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภาครัฐ 

ภาคเอกชน และสถาบันการศกึษา ในโปรแกรม

ยกระดับคุณภาพชีวิตด ้วยวิทยาศาสตร ์ 

เทคโนโลยแีละนวตักรรมในพืน้ทีทุ่ง่กลุาร้องไห้

เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัล

ประเทศไทย (TCNN)

เข้าร่วมเป็นสมาชิก RE100 Thailand Club

FARMER
กำรพัฒนำเกษตรกร

ผลการด�าเนินงานมั่นคง 
เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน 

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

- ได้รับการประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัทให้อยู่ใน 

  ระดับดีเลิศ “Excellent CG Scoring” เป็นปีที่ 2

- ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand  

  Sustainability Investment: THSI) เป็นปีที่ 3

- ได้รับการต่ออายุสมาชิกของแนวร่วมปฎิบัติของภาค 

  เอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action  

  Coalition) 

พันธมิตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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FAMILY
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตครอบครัวพนักงำน

ค่าเฉลีย่เวลาการฝึกอบรมของพนกังานทัง้หมด 

1 คน /1 วัน /ปี

สัดส่วนพนักงานชายต่อพนักงานหญิง 1:1

ผู้บริหารลงนามค�าแถลงการสนับสนุน 

Women’s Empowerment Principles 

(WEPs)

จ�านวนการจ้างงานพนักงานทั้งหมดในองค์กร 

3,269 คน

ก�าหนดให้นโยบายสทิธมินษุยชนและแรงงานมี

การบังคับใช้ครอบคลุมทั้งองค์กร

อัตราส่วนการจ้างงานบุคคลทุพพลภาพต่อ

พนักงานทั้งหมด 1 : 100

FACTORY
กำรพัฒนำโรงงำนและชุมชนสีเขียว

สัดส่วนน�้าเสียที่ผ่านการบ�าบัด

คิดเป็นร้อยละ 100

ปริมาณไฟฟ้าท่ีลดได้จากโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 

31,571,928 หน่วย

กระแสไฟฟ้าสะสมที่ผลิตได้จาก Solar Roof 

Top Phase II 3,400 kWh เป็นเงิน 12.3 

ล้านบาท

วางกลยุทธ์สู่การเป็นองค์กร Zero Waste 

เปิดเผยปริมาณคาร์บอนฟุตปริ้นท์ขององค์ก ร 

(CFO) 2 โรงงาน และมีการตั้งเป้าหมาย 

สู่คาร์บอนนิวทรัล และการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) ร่วมกับ TCNN

ตั้งเป้าการผลิตวัตถุดิบ Bioplastic 

ให้มีความยั่งยืน ร้อยละ 100 

FOOD
กำรวิจัยอำหำร Organic & Healthy

ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒ นา 33.8 ล้าน

บาท (รวมนักวิจัย)

การพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่ไทยวา
 ในยคุทีผู่ค้นก�าลงัปรบัตัวเพือ่รับมอืกบัการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ในด้านการใช้ชวีติและเทคโนโลย ีสิง่แวดล้อมและ
การพฒันาทียั่ง่ยนืได้กลายเป็นส่วนส�าคญัในการขบัเคล่ือนการเตบิโตของธรุกจิ ในฐานะทีบ่รษิทัด�าเนนิธรุกจิในอุตสาหกรรม
การเกษตรและอาหาร เรามุง่มัน่ท่ีจะด�าเนนิธรุกจิด้วยกลยทุธ์หลกัในการส่งมอบผลติภัณฑ์อาหารสูผู่บ้รโิภคทัว่โลก ครอบคลุม
ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ส่งเสริมการสร้างความยั่งยืนตั้งแต่กระบวนการ
ปลูกไปจนถึงมือผู้บริโภค (Creating Innovation and Sustainability from Farm to Shelf) ความรับผิดชอบต่อสังคม 
สู่ความยั่งยืนมีความส�าคัญต่อศักยภาพของธุรกิจและการเติบโตของไทยวาเป็นอย่างมาก เพราะการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
นับเป็นกลยุทธ์ส�าคัญที่จะท�าให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้น�าในภูมิภาคของผลิตภัณฑ์แป้งมันส�าปะหลัง
และผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง 

 ด้วยตระหนักดีว่านโยบายของบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อผู ้มีส่วนได้เสียได้ไม่มากก็น้อย ดังนั้น บริษัทฯ  
จึงค�านึงถึงกลยุทธ์หลักที่ไม่เพียงแต่น�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมีคุณค่าและปลอดภัยต่อลูกค้าและผู้บริโภคเท่าน้ัน  
แต่ยงัมบีทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการสร้างมาตรฐานในด้านสงัคมและสิง่แวดล้อมในทกุด้านของการด�าเนนิงานทัง้หมด
ในห่วงโซ่อุปทานอีกด้วย การด�าเนินงานภายใต้กลยุทธ์ความยั่งยืนของไทยวา ที่สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อน 
การเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐาน 
การดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ มีแนวทางการด�าเนินกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน โดยค�านึงตั้งแต่การจัดหา
วัตถุดิบไปจนถึงผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค  

 บริษัทฯ ได้จัดท�ารายงานเพื่อความยั่งยืนภายใต้แนวทาง การสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value: CSV)  
ซึ่งช่วยให้เราสามารถระบุเป้าหมายได้อย่างชัดเจน และสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรได้มากท่ีสุด โดยบริษัทฯ  
ได้มีการก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ 3 จุดมุ่งหมาย คือ
 •  แหล่งวัตถุดิบที่ยั่งยืน (Develop sustainable plants and raw material sources)
 •  ช่วยพัฒนาชุมชนที่ให้ชีวิตมีสุขภาพดีข้ึน รวมถึงการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
  (Foster thriving, resilient communities with environmental-friendly impact)
 •  ยกระดับคุณภาพชีวิตและน�าไปสู่สุขภาพดีขึ้นในอนาคต (Enabling healthier for Modern Life)

 โดยบริษัทฯ ได้แบ่งภารกิจในการด�าเนินงานออกเป็น 4 กลยุทธ์หลัก คือ การพัฒนาเกษตรกร (Farmer  
Development) การพฒันาโรงงานและชมุชนสเีขยีว (Green Factory and Community) การพฒันาคณุภาพชวิีตครอบครัว
พนักงาน (Family Work and Live Balance) และการวิจัยอาหารออร์แกนิคและอาหารเพื่อสุขภาพ (Food Organic and 
Food Healthy R&D) เพ่ือสร้างผลตอบแทนทีเ่หมาะสมต่อผูถื้อหุน้ ส่งมอบสขุภาพอนามยัทีด่ขีองผูบ้รโิภค ดูแลอาชวีอนามยั
และคุณภาพชีวิตของพนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ สังคมและชุมชน ตลอดจนช่วยสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของประเทศ

F1
ARMER F2

ACTORY F3
AMILY F4

OOD

การพัฒนาเกษตรกร โรงงานสีเขียว
และการพัฒนาชุมชน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ครอบครัวพนักงาน

การวิจัยอาหาร
ออร์แกนิค และเพื่อสุขภาพ

การบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทานอย่างยั่งยืน และการ

สนับสนุนสมาชิกเกษตรกร

การใช้ทรัพยกรอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาบุคลากร
ที่มีศักยภาพอย่างยั่งยืน

นวัตกรรมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และบริการ เพื่อยก
ระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์

อาหาร

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ส่งเสริมการต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชั่น เพื่อก�ากับดูแลกิจการสู่ความยั่งยืน
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การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของสหประชาชาติ (SDGs)
 ไทยวา บูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)  

เข้าสู่กลยุทธ์ความยั่งยืนของธุรกิจ เพื่อให้การด�าเนินการและการระบุเป้าหมายด้านความยั่งยืนเป็นไปในทางเดียวกันกับ

มาตรฐานสากล ที่มีส่วนช่วยพัฒนาให้องค์กรเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนนั้นมุ่งเน้นการด�าเนินงาน 

ที่ท�าให้องค์กรสามารถบรรลุท้ังเป้าหมายระยะสั้น ท่ีควรเป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินธุรกิจในทุกๆ วัน และเป้าหมาย 

ระยะยาว ที่จะท�าให้เราเติบโตควบคู่ไปกับสังคมได้อย่างยั่งยืน บริษัทฯ ผสานกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนเข้ากับพื้นฐาน 

การด�าเนินธุรกิจที่แข็งแกร่ง ท�าให้เกิดเป็นกลยุทธ์ความยั่งยืนหลักของไทยวา คือ พัฒนาเกษตรกร โรงงานและชุมชนสีเขียว  

คุณภาพชีวิตครอบครัวพนักงาน และวิจัยอาหาร นอกจากนี้ ไทยวา ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ก�าหนดเป้าหมาย 

ในการมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050-2070 พร้อมแก้ปัญหาการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างประโยชน์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนตั้งแต่ในระดับโรงงาน สู่ระดับสากล 

 เพื่อให้องค์กรสามารถระบุประเด็นที่ส�าคัญเกี่ยวกับการด�าเนินงานของธุรกิจในการเพิ่มผลกระทบเชิงบวกหรือ 

ลดผลกระทบเชงิลบได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ไทยวาได้ผสานเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืให้เป็นส่วนหนึง่ของการด�าเนนิธรุกจิ 

โดยให้ความส�าคัญตั้งแต่กระบวนการพิจารณาการคัดเลือกเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยพิจารณาจากผลกระทบจาก 

การด�าเนินธุรกิจ การก�าหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัด ไปจนถึงการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน ท้ังธุรกิจขององค์กรและ 

ห่วงโซ่การผลิตที่เกี่ยวข้อง ท�าให้สามารถสะท้อนให้เห็นผลกระทบที่แท้จริงและเป็นส่วนหนึ่งในการก�าหนดกลยุทธ์หลัก 

ภายในองค์กร ที่จะช่วยสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงและต้นทุน การพัฒนานวัตกรรม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจได้อีกด้วย

 นอกจากนี้เราได้เชื่อมโยงประเด็นที่มีนัยส�าคัญด้านความยั่งยืน (Materiality Issues) กับเป้าประสงค์ของ 

การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยให้ความส�าคัญใน 2 แนวทาง ได้แก่ การประเมินความเสี่ยงต่อคนและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก 

การด�าเนินธุรกิจขององค์กรทั้งเชิงบวกและเชิงลบ และการประเมินแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือการลงทุน  

เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิผลที่สุด นอกจากการด�าเนินงานภายในบริษัทฯ แล้ว  

เราเชื่อว่าความยั่งยืนนั้นไม่สามารถสร้างได้จากคนคนเดียว ทุกองค์กรมีบทบาทสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้  

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในและนอกองค์กรจะช่วยให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในภาคการผลิต ภาครัฐ และ 

ภาคสังคมโดยรวมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

 ดงันัน้เรามคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะน�าความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญมาใช้ในการสนบัสนนุเป้าหมาย 

การพัฒนาที่ยั่งยืนพื้นฐาน 13 เป้าหมาย จากทั้งหมด 17 เป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับขีดความสามารถ และศักยภาพของ 

บริษัทฯ ที่จะร่วมก้าวเดินสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกกระบวนการด�าเนินงาน รวมถึงช่วยสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ดีขึ้น พร้อมสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของประเทศ 
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• การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

• การพัฒนาเกษตรกร

• การบริหารห่วงโซ่อุปทาน  

 และการจัดหาวัตถุดิบอย่างม ี

 ประสิทธิภาพ

• การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

• การพัฒนาบุคลากร 

• การต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น

• การปฏิบัติต่อแรงงานและสิทธิมนุษยชน

• นวัตกรรม

• ความปลอดภัยของอาหาร

• ความไว้วางใจต่อ Brand

กำรพัฒนำเกษตรกร

กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตครอบครัวพนักงำน

กำรวิจัยอำหำรออร์แกนิค 
และอำหำรเพื่อสุขภำพ

• การพัฒนาสังคมชุมชน

• การบริหารจัดการน�้า

• การจัดการของเสีย 

• ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

• ประสิทธิภาพของเครื่องจักร 

 และกระบวนการผลิต

กำรพัฒนำโรงงำน
และชุมชนสีเขียว
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 ตลอดระยะเวลากว่า 75 ปีที่ไทยวามีความมุ่งมั่น 

ในการพฒันาคณุภาพชีวติของผูค้นและความยัง่ยนืของสงัคม  

รวมถึง คู ่ค ้าทางธุรกิจ ชุมชน พนักงาน และผู ้บริโภค  

ด้วยหลักการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ส่งเสริมการสร้าง

ความยั่งยืนตั้งแต่กระบวนการปลูกไปจนถึงมือผู ้บริโภค 

(Creating Innovation and Sustainability from Farm 

to Shelf) เราใส่ใจดูแลตั้งแต่เกษตรกรผู้ส่งวัตถุดิบหลัก 

ให้กับเรา สิ่งแวดล้อมของโรงงานและชุมชนโดยรอบ  

ความเป็นอยู ่ที่ดีและการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 

และความปลอดภัยของอาหารท่ีจะส่งต่อไปยังผู ้บริโภค  

บริษัทฯ มีความตั้งใจท่ีร่วมสร้างคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์

ทางการเกษตร ด้วยการยกระดบันวตักรรม ควบคมุการผลติ 

และคุณภาพของผลิ ตภัณฑ ์ อย ่ า งสม�่ า เ สมอ  และ 

มีความรับผิดชอบในการสร้างมาตรฐานให้กับการด�าเนิน

งานด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ในทุกการด�าเนิน

งานและในห่วงโซ่อุปทานท้ังหมดบนพื้นฐานการดูแลกิจการ

ท่ีดี รวมถึงตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เพื่ อร ่ วมกันขับเคลื่ อนการเปลี่ ยนแปลงเชิ งบวกให ้

กบัทัง้อตุสาหกรรม สร้างอนาคตทีด่ใีห้กบัคูค้่าทางธรุกจิและ

ชุมชนโดยรอบ และส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้อย่างเต็มภาคภูมิ

CREATING INNOVATION
AND SUSTAINABILITY FROM

FARM 
TO SHELF
การสร้างความยั่งยืนและนวัตกรรม
จากไร่สู่มือผู้บริโภคของ TWPC
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ประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญ
 การจัดท�าการประเมินประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่สุดฉบับนี้จัดท�าขึ้นจากการท�างานร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียภายในและ

ภายนอกของบริษัท โดยพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อประเมินประเด็น

ความยั่งยืนที่มีนัยที่ส�าคัญ วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบจากประเด็นต่างๆ ตามแนวทางของ GRI Standards 

ควบคู่ไปกับการจัดอันดับความส�าคัญของความเสี่ยงต่อความยั่งยืนและการวางแผนรับมืออย่างเหมาะสม โดยบริษัทฯ มี

กระบวนการประเมินและประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยส�าคัญ ดังนี้ 

High

Low High
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ผล
กร

ะท
บต

่อผ
ู้มีส

่วน
ได

้ส่ว
นเ

สีย

13 3 1

10 2

14 7

8
12

11 15

5
9 6

4
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มิติ ประเด็นด้ำนควำมยั่งยืน ผู้มีส่วนได้เสียหลักและขอบเขตที่ได้รับผลกระทบ

ภำยในองค์กร ภำยนอกองค์กร

การพัฒนา

เกษตรกร

1. การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

2. การพัฒนาเกษตรกร

3. การบริหารห่วงโซ่อุปทาน และ

 การจัดหาวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ

4. การก�ากับดูแลกิจการที่ดี พนักงาน

เกษตรกร 

หน่วยงานภาครัฐ

เกษตรกร 

หน่วยงานภาครัฐ

เกษตรกร 

คู่ค้าทางธุรกิจ

เกษตรกร

คู่ค้าทางธุรกิจ 

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

การพัฒนา

โรงงานและ

ชุมชนสีเขียว

5. การพัฒนาสังคมชุมชน ชุมชนและสังคม

6. การบริหารจัดการน�้า เกษตรกร 

ชุมชนและสังคม

7. การจัดการของเสีย ชุมชนและสังคม

8. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พนักงาน ชุมชนและสังคม

9. ประสิทธิภาพของเครื่องจักร และ

 กระบวนการผลิต

พนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ

การพัฒนา

คุณภาพชีวิต

ครอบครัว

พนักงาน

10. การพัฒนาบุคลากร พนักงาน

11. การต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น พนักงาน ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

คู่ค้าทางธุรกิจ

12. การปฏิบัติต่อแรงงานและสิทธิมนุษยชน พนักงาน หน่วยงานภาครัฐ

การวิจัยอาหาร 

ออร์แกนิค 

และอาหาร

เพื่อสุขภาพ

13. นวัตกรรม คู่ค้าทางธุรกิจ 

ลูกค้า ผู้บริโภค 

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

14. ความปลอดภัยของอาหาร คู่ค้าทางธุรกิจ 

ลูกค้า ผู้บริโภค 

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

15. ความไว้วางใจต่อ Brand คู่ค้าทางธุรกิจ 

ลูกค้า ผู้บริโภค 

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

พนักงาน

พนักงาน
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ช่องทางในการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เป็นองค์ประกอบส�าคัญในการประเมินประเด็นส�าคัญ
และระดับความรุนแรง จากการด�าเนินธุรกิจและห่วงโซ่การผลิตขององค์กร ที่จะช่วยให้เกิดการด�าเนินการตามกลยุทธ์ของ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน ซ่ึงครอบคลุมมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ผ่านการวิเคราะห์และจัดล�าดับความส�าคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียส�าคัญของบริษัทฯ ที่ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบ
จากการด�าเนินธุรกิจ ครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง

 ส�าหรับการจัดท�ารายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564 บริษัทฯ ได้รวบรวมประเด็นและข้อคิดเห็นจากความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อรับทราบความต้องการ มุมมองความคิดเห็น ข้อกังวล ตลอดจนข้อเสนอแนะ อันจะน�ามาใช้ในการ
พัฒนาแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อไป นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้
ด�าเนินการส�ารวจความพงึพอใจตวัแทนกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีซึง่ประกอบด้วย ผูพ้ฒันาตลาดทนุ คูค้่าทางธรุกจิ ชมุชนและสงัคม 
ลกูค้าและผูบ้รโิภค และนกัลงทนุ พร้อมทัง้น�าประเดน็ทีม่นียัส�าคญัมาใช้ในการก�าหนดเนือ้หาของรายงานความยัง่ยนืฉบบันี้
อีกด้วย

ช่องทำง
กำรมีส่วนร่วม

ตัวอย่ำงของประเด็น ตัวอย่ำงกำรตอบสนองของบริษัท

• การส่งเสริม ดูแล ฝึกอบรมให้กับ 
 เกษตรกร ให้เพิ่มความสามารถใน 
 การบริหารจัดการและกระบวนการ 
 เพาะปลูก
• การรับซื้ออย่างเป็นธรรม
• สนบัสนนุ เทคโนโลยกีารเกษตร และ 
 เคร่ืองมือการเพาะปลูก เพื่อช่วยลด 
 การใช้แรงงานและเวลา
• จดัตัง้หน่วยงาน Farm Development 
 เพื่อดูแลสมาชิกเกษตรกรโดยตรง
สามารถศึกษารูปแบบและวิธีการตอบสนอง
ของบริษัทฯ เพ่ิมเติมได้ที่บท “การพัฒนา
เกษตรกร” และ “การบริหารด้านการใช้น�า้เพือ่
การเกษตรยั่งยืน”

เกษตรกร 1. โครงการสมาชิกชาวไร่
 ไทยวา
2. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกร 
3. แอพพลิเคชั่นบนมือถือ 
4. งานวันขอบคุณชาวไร่
 ไทยวา 
5. โครงการยกระดับคุณภาพ 
 ชีวิตเกษตรกร

• การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ 
 เกษตรกร
• ความรู้ทางเทคโนโลยีส�าหรับ 
 เกษตรกร
• การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

• การส่งเสรมิ ดูแล ฝึกอบรมให้กบัคูค้่า 
 ให้เพิ่มความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ และ 
 เพิ่มความสามารถในการขาย
• การพัฒนาความหลากหลายของ 
 สินค้าให้ตรงกับความต้องการของ 
 ตลาด
• การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการขาย 
 และกจิกรรมทางการตลาดให้ตรงกบั 
 ความต้องการของผู้บริโภค
สามารถศึกษารูปแบบและวิธีการตอบสนอง
ของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ท่ีบท “การยกระดับ
คุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์”

คู่ค้ำทำงธุรกิจ 1. การประชุมคู่ค้า
2. การลงพื้นที่เยี่ยมเยียนคู่ค้า 
 ทางธุรกิจ
3. ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ  
 เช่น Website, Facebook,
 Youtube, Linkedln, และ 
 Line@

• การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
 คู่ค้า
• กิจกรรมส่งเสริมการขายและ 
 กิจกรรมทางการตลาด
• คุณภาพและความปลอดภัย 
 ของอาหาร
• นวัตกรรมอาหาร
• การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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ช่องทำง
กำรมีส่วนร่วม

ตัวอย่ำงของประเด็น ตัวอย่ำงกำรตอบสนองของบริษัท

• การส่ือสารให้ผู้บริโภคเข้าใจเกีย่วกบั 
 โภชนาการ และฉลากผลิตภัณฑ์
• การเพ่ิมช ่องทางการสื่อสารการ 
 ส่งเสริมการขาย
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 
 ให้ได้มาตรฐานทัง้คณุภาพและความ 
 ปลอดภัย
• การน�าเสนอผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพ่ือ 
 สุขภาพ หรือผลิตภัณฑ์เพ่ือความ 
 ยั่งยืน
• การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการขาย 
 และกจิกรรมทางการตลาดให้ตรงกบั 
 ความต้องการของผู้บริโภค
สามารถศึกษารูปแบบและวิธีการตอบสนอง
ของบริษัทฯ เพ่ิมเติมได้ที่บท “นวัตกรรมต่อ
กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และบริการ” และ 
“การยกระดับคุณภาพ และความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์”

ลูกค้ำและผู้บริโภค 1. แบบส�ารวจความพึงพอใจ 
 ประจ�าปี
2. ศูนย์รับค�าร้องเรียนลูกค้า
3. ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ  
 เช่น Website, Facebook,  
 Youtube, Linkedln, และ
 Line@

• การเข้าถึงผลิตภัณฑ์อาหารที่มี 
 คุณภาพ และถูกหลักโภชณา 
 การ
• คุณภาพและความปลอดภัย 
 ของอาหาร
• นวัตกรรมอาหาร
• ข้อมูลฉลากผลิตภัณฑ์
• ความชัดเจนและก้าวหน้าใน 
 การขับเคลื่อนองค์กรสู ่ความ 
 ยั่งยืน

• การวิเคราะห์แผนพัฒนาศักยภาพ 
 และการประเมิน Career Path ของ 
 พนักงาน ผ่านระบบ Performance  
 Management System (PMS)
• มีการปรับปรุงระบบการประเมิน 
 พฤติกรรมการท�างานให้สอดคล้อง 
 กับ Function การท�างานให้มากขึ้น
• โครงการ Thai Wah Leadership  
 Academy (TLA) การวิเคราะห์และ 
 จัดการอบรมให้ความรู้ให้เหมาะสม 
 กับพนักงานทุกระดับ
• นโยบายการดูแลพนักงานในช่วง 
 โควิด-19
สามารถศึกษารูปแบบและวิธีการตอบสนอง 
ของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ที่บท “ความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัย” “การพัฒนาบุคคลากร” 
และ “สทิธมินษุยชน และการปฏบิตัต่ิอแรงงาน
อย่างถูกต้อง”

พนักงำน 1. แบบส�ารวจความผูกพัน 
 ของพนักงาน
2. ระบบสื่อสารทาง
 อิ เ ลคทรอนิ กส ์ ภ าย ใน 
 องค์กร (Intranet / 
 E-newsletter / 
 TW Wander)
 แอพพลิเคชั่นบนมือถือ
 (TimeMint) / 
3. กจิกรรมเชือ่มความสมัพนัธ์ 
 ภายในองค์กรอย่างต่อเนือ่ง
4. กิจกรรมประธานเจ้าหน้าที่ 
 บริหารพบพนักงาน (CEO  
 Town Hall)
5. การประเมินผลงานประจ�า 
 ปี (PMS)
6. โปรแกรมการฝ ึกอบรม 
 ออนไลน์ เพื่อพัฒนา
 ศักยภาพของพนักงาน
7. การดูแลพนักงานและ
 แบบสอบถามความคิดเห็น 
 ต่อการบริหารจัดการของ 
 องค์กร ระหว่างสถานการณ์ 
 การแพร่ระบาด COVID-19

• อาชีวอนามัยและความ
 ปลอดภัย
• ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
• ค่าตอบแทน สทิธิประโยชน์ และ 
 สวัสดิการ
• การสร้างความผูกพันของ
 พนักงาน
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ช่องทำง
กำรมีส่วนร่วม

ตัวอย่ำงของประเด็น ตัวอย่ำงกำรตอบสนองของบริษัท

• การด�าเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ 
 และคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน 
• การด�าเนินโครงการปลูกจิตส�านึก 
 ให้เยาวชนรุ่นใหม่รักเกษตรกรรม
• การก�าหนดนโยบายการลดการใช ้
 พลังงาน ลดการใช้น�้าและการปล่อย 
 ของเสียอย่างชัดเจน
สามารถศึกษารูปแบบและวิธีการตอบสนอง 
ของบรษิทัฯ เพิม่เตมิได้ทีบ่ท “การพฒันาสงัคม
และชุมชน”

ชุมชนและสังคม 1. กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 
 / ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
2. เปิดช่องทางรับข้อร้องเรียน
3. การลงพื้นที่เยี่ยมเยียน

• การสร้างงานและพัฒนา
 เศรษฐกิจชุมชน
• การลดผลกระทบ
 ด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน

• การด�าเนินงานตามหลกัธรรมาภบิาล
• ความโปร่งใส และความเท่าเทยีมกนั 
 ของผู้ถือหุ้น
• การก�าหนดกลยุทธ์การด�าเนินงาน 
 อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในช่วง
 โควิด-19
• ก�าหนดนโยบายลดความเสี่ยงอย่าง 
 ชัดเจน
สามารถศึกษารูปแบบและวิธีการตอบสนอง 
ของบริษัทฯ เพ่ิมเติมได้ที่บท “การก�ากับดูแล
กิจการที่ดี”

ผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุน

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2. การประชุมร่วมกับ
 นักวิเคราะห์รายไตรมาส 
3. กิจกรรม Opportunity  
 Day / Roadshow ผ่าน 
 ช่องทางออนไลน์
4. การสัมภาษณ์ผู ้บริหารใน 
 วาระต่างๆ
5. เว๊ปไซด์หน้า
 นักลงทุนสัมพันธ์ / อีเมล /
 โทรศัพท์

• การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
• การเปิดเผยข้อมลูอย่างโปร่งใส  
 ถูกต้อง ทันเวลา
• ความชัดเจนและก้าวหน้าใน 
 การขับเคลื่อนองค์กรสู ่ความ 
 ยั่งยืน

• การด�าเนินงานตามกฎหมายและ 
 ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
• การสนับสนุนโครงการของภาครัฐ 
 ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
• การเป ิดเผยปริมาณการปล ่อย 
 ก๊าซเรือนกระจก พร้อมกลยุทธ์การ 
 แก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถศึกษารูปแบบและวิธีการตอบสนอง
ของบริษัทฯ เพ่ิมเติมได้ที่บท “การก�ากับดูแล
กิจการที่ดี”

หน่วยงำนภำครัฐ / 
ธุรกิจเพื่อสังคม 

1. การรายงานและเปิดเผย 
 ข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนิน 
 ธุรกิจ 
2. การรายงานและเปิดเผย 
 ข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อย 
 ก๊าซเรือนกระจก พร้อม 
 ร่วมประกาศเจตนารมณ์  
 ก�าหนดเป้าหมายในการ 
 มุ ่งสู ่การปล่อยก๊าซเรือน 
 กระจกสุทธิเป็นศูนย์ 
 (Net Zero) ภายใน
 ปี 2050-2070 
3. ร่วมมือและสนับสนุน
 โครงการในประเด็นที่
 เกี่ยวข้อง
4. การเข ้าร ่วมงานสัมมนา 
 ต่างๆ 
5. การร่วมเป็นวทิยากรในงาน 
 สัมมนาที่เกี่ยวข้องต่างๆ

• การปฏิบัติตามกฎหมายและ 
 ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
• การเป ็นตัวอย ่างที่ดี ในการ 
 ด�าเนินธุรกิจด้วยความ
 รับผิดชอบ
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กิจกรรมเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาความยั่งยืน

ในปี 2564 
SD Professional Sharing – 
ท�าอย่างไรให้ความย่ังยืนเป็น
เนื้อเดียวกับธุรกิจ

UN  GC  V i r t u a l  L e a de r s  
S u m m i t  2 0 2 1  –  S D G  
Ambition: ขับเคลื่อนการด�าเนิน
การขององค์กรที่ทะเยอทะยานสู่เป้า
หมายระดับโลก

UN Food systems summit 2021 – บทบาท
ภาคเอกชนไทยในการส่งเสริมการพัฒนาระบบ
อาหารที่ยั่งยืน

Roots Incubation Program: 
Sustainable Agriculture & 
Agritech in Action
โครงการส�าหรับคนรุ ่นใหม่ที่
อยากกลับไปพัฒนาบ้านเกิด 
– การเกษตรแบบยั่งยืน และ
เทคโนโลยีการเกษตร

ESG Mater ia l i ty :  เจาะประเด็น เด ่น 
ด้าน ESG ราย Sector 

GCNT Forum 2021: A New Era of 
Accelerated Actions 
ร่วมประชมุสดุยอดผูน้�าด้านความย่ังยนื 
ส่งเสริมความยั่งยืนธุรกิจ พร้อมรับมือ
ภาวะโลกร้อน

Social Value Matters 2021 – 
Social Value Leaders: Call to 
Action ท�าเรื่องสังคม ให้ส�าคัญ

โ ค ร ง ก า ร นั ก ธุ ร กิ จ เ ท ค โ น โ ล ยี 
รุ ่นใหม่ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
มหา วิทยาลั ยบู รพา  –  ไทยวา  
ร่วมให้ความรู ้นวตักรรมการประยกุต์
เทคโนโลยีเชิงพื้นที่ฯ

GCNS Virtual Summit 2021 – 
“การออกแบบอนาคต: พลังแห ่ง
ทศวรรษส�าแห่งการด�าเนินการอย่าง
เด็ดขาด”

Social Enterprise Thailand Forum 2021: 
“Where Profit Meets Purpose – สังคม
ยั่งยืน ธุรกิจอยู่ยาว”
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ไทยวาร่วมใจ สู้โควิด-19 

บริษัทฯ ส่งมอบเงินสนับสนุน อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมถึงอุปกรณ์ที่จ�าเป็นส�าหรับด�ารงชีพ ให้

แก่มลูนิธ ิโรงพยาบาล บคุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าทีด่่านหน้า และผูท้ีไ่ด้รบัความเดอืดร้อนในชมุชน เพือ่เป็นขวัญและ

ก�าลังใจให้ทุกคนเข้มแข็ง ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

• ไทยวำร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรส่งควำมห่วงใย ช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำด 
 ของโควิด-19   

มอบเงินสนับสนุนจ� านวน 

1,500,000 บาทเข้ากองทุน

ชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และ

ส่งมอบอาหารรวม 2,400 

กล่อง ตามชุมชน โรงพยาบาล 

และโรงพยาบาลสนาม ต่างๆ 

ร่วมกับกลุ่มโรงแรมบันยันทรี 

กรุงเทพฯ

มอบหน้ากากอนามยัจ�านวน 250 กล่อง 

ให้กบัเหล่ากาชาด จงัหวดันครราชสมีา 

มอบผลิตภัณฑ์ไทยวา มูลค่า 

1,615,484 บาท ให้แก่โรง

พยาบาล ชุมชน และศูนย์

ต่างๆ ทั่วประเทศ

มอบก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก 

ตรากเิลนคู ่รวม 5,000 กโิลกรมั 

เพื่อให้ก�าลังใจผู ้ประกอบการ

ร้านก๋วยเต๋ียว ผ่านเฟสบุ๊คเพจ 

กิเลนคู่ Double Kirin
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมอบเงินสนับสนุน อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด อุปกรณ์ทางการแพทย์ และชุดยังชีพ ให้แก่ชุมชน 

โรงพยาบาลและศูนย์ฯในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

มอบวุ้นเส้นกึ่งส�าเร็จรูปมังกรคู่เรดดี้ มูลค่า 1,100,000 

บาท ให้กับชุมชนในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

รวมจ�านวน 46 ชุมชน ร่วมกับโครงการเรื่องเล่าแบ่งปัน

มอบเตียงกระดาษ 300 เตียง 

ให้กับโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม

ทั่วประเทศ

บริจาคเงินจ�านวน 70,000 บาท ให้กับโรง

พยาบาลอุดรธานี และศูนย์โฮมฮักต�าบลโคก

สะอาด จังหวัดอุดรธานี

มอบอปุกรณ์ทางการแพทย์มลูค่า 50,000 

บาท ให้กับ โรงพยาบาลบ้านฉาง จังหวัด

ระยอง 

มอบเงนิสนบัสนุนทนุพฒันาวคีซนีไทย Chula-

Cov19 mRNA เพ่ือคนไทย จ�านวน 1,000,000 

บาท ในนาม Thai Wah and the Ho family 
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การก�ากับดูแล
กิจการที่ดี

 การด�าเนินธุรกิจด ้วยความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ ่มผู ้มีส ่วนได้ 
ส่วนเสีย ภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และ
จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ มีความส�าคัญ
เป็นอย่างมากที่จะท�าให้บริษัทฯ ด�าเนินงานได้
ตามเป้าหมาย สร้างความเชือ่มัน่ให้กบันกัลงทนุ  
และเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน ที่ควบคู ่
ไปกบัการดแูลสังคมและสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื 
โดยกระบวนการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ 
ครอบคลุมตั้งแต่ระดับกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน ตลอดจนผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ  
ทั้งน้ีบริษัทฯ ได้ค�านึงถึงสิทธิของผู ้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียของบริษัทฯ ทุกกลุ่ม ดูแล และปฏิบัติ
อย่างเหมาะสม เสมอภาค และเป็นธรรม  
โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี
ซึ่งรวมถึงการให้ความส�าคัญต่อผู ้มีส ่วนได้ 
ส ่วนเสียของบริษัทฯ เป ็นรากฐานส�าคัญ 
ที่ จะน� าพาให ้องค ์กร เติบโตและประสบ 
ความส�าเร็จได ้อย ่างยั่งยืน อีกทั้งยังน�ามา 
ซึ่ งความเ ชื่ อมั่ นและความไว ้ วาง ใจจาก 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ดังน้ันเราจึงยึดมั่น
ด�าเนินธุรกิจด้วยความมีส่วนร่วมและความ 
รับผิดชอบบนพื้นฐานของบรรษัทภิบาลที่ดี 
ด ้วยหลักความเป ็นธรรม โปร ่งใส และ 
ตรวจสอบได้ 
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การก�ากับดูแลด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง 

 เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการ 

ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เป็น “คณะกรรมการตรวจสอบบริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ” เมื่อวันที่  

6 สิงหาคม 2562 และขยายขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบให้ครอบคลุมหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดย 

เพิ่มขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

• ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

• ทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

• ก�ากับดูแลให้มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นที่เหมาะสมเพียงพอต่อการด�าเนินธุรกิจ 

• ก�ากับดูแลให้ค�าปรึกษา ในการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท

 เพ่ือการเติบโตทางธรุกจิอย่างยัง่ยนื คณะกรรมการบรษัิทฯ เหน็ชอบต่อการก�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ และ

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ และได้เผยแพร่ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งหมด ยึดถือเป็นแนวทาง

ปฏิบัต ิรวมถงึมีการติดตามประเมนิผลการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง และมกีารควบคมุการด�าเนนิงานในองค์กรอย่างสม�า่เสมอ 

ซ่ึงรวมถงึประเด็นด้านการประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รปัช่ัน การเคารพสทิธมินษุยชน และ

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 จากความมุ่งมั่นในการด�าเนินงานอย่างเข้มแข็งเพื่อสร้างองค์กรที่ยั่งยืนและโปร่งใส ในปี 2564 ไทยวาได้รับการจัด

อันดับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยติดต่อกันเป็นปีที่ 2 โดยเมื่อ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ได้มีการรายงานผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร และ

การมีส่วนร่วมของบริษัทกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดปี 2564 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบบริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแล

กิจการ เพื่อพิจารณาทบทวนการด�าเนินงานการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมการระบุและจัดล�าดับกลุ่มผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียที่ส�าคัญขององค์กรได้ครบถ้วนและครอบคลุมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจมากข้ึน พร้อมท้ังหาแนวทางในการตอบสนองต่อ

ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความส�าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

คณะกรรมกำรตรวจสอบบริหำรควำมเสี่ยง และก�ำกับดูแลกิจกำร

คณะท�ำงำน
กำรพัฒนำ
เกษตรกร

คณะท�ำงำน
กำรพัฒนำชุมชน

คณะท�ำงำน
โรงงำนสีเขียวและ

ควำมยั่งยืนด้ำนสิ่ง
แวดล้อม 

คณะท�ำงำน
 กำรก�ำกับดูแล

กิจกำรที่ดี

คณะท�ำงำน
นวัตกรรมอำหำร

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

คณะกรรมกำรบริหำร
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กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง

 เพ่ือให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล โดยมีการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) ตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring  

Organizations of the Treadway Commission) โดยมีองค์ประกอบส�าคัญ ดังนี้

1. โครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแล

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อการด�าเนินธุรกิจ

ให้เจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนืและเพิม่มลูค่าให้กบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีบรษิทัฯ โดยให้นโยบายกบัพนักงานทกุคน โดยก�าหนดให้มี

หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบผู้ประสานงานความเสี่ยงของบริษัท อยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยประสาน

งานกับตัวแทนของทุกๆ หน่วยงาน รวมทั้งกลุ่มโรงงาน ร่วมกันเป็นคณะท�างานบริหารความเสี่ยง 

2.  กำรก�ำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์องค์กร

 คณะท�างานบริหารความเสี่ยง ท�าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ และ

พิจารณาถงึแนวโน้มการเปลีย่นแปลงในวงกว้างทัง้ในมติเิศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ทีอ่าจมผีลกระทบต่ออตุสาหกรรม

หรอืต่อการด�าเนินธรุกจิในอกี 3-5 ปีข้างหน้า เพือ่ลดผลกระทบความเสีย่งซึง่อาจส่งผลต่อการด�าเนนิธรุกจิ ให้คงเหลอืความ

เสีย่งในระดบัท่ียอมรบัได้หรอืส่งผลกระทบอย่างไม่เป็นสาระส�าคญั รวมถึงการก�ากบัดแูลบรษิทัย่อย การท�าธรุกรรมกบับุคคล

ที่อาจมีความขัดแย้ง และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายและเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ และช่วยให้ข้อมูลรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง 

น่าเชื่อถือ

3.  กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง

 บรษิทัใช้วธิกีารสอบถามข้อมลูจากฝ่ายบรหิาร หน่วยงานต่างๆ และกลุม่โรงงาน ตามแนวทางของแบบประเมนิความ

เพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวปฏิบัติของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4.  กำรทบทวนและปรับปรุง

 บริษัทมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกปี

กำรวิเครำะห์กำร
ประเมินควำมเสี่ยง

กำรติดตำมผลกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยง

กำรสรุปผลกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยง

กำรจ�ำแนกควำมเสี่ยง
และกำรวำงแผนบริหำร

จัดกำร

กำรด�ำเนินกำรและ
ปฏิบัติในกำรจัดกำร

ควำมเสี่ยง
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5. กำรติดตำม รำยงำน และประเมินผล

 บริษัทฯ มีการก�าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ สอบทาน และรายงานผลการตรวจสอบ

และสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงโดยตรงเป็นประจ�าทุกปี

 นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้ให้ความส�าคัญในการวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งความเสี่ยง 

ที่เกิดจากปัจจัยภายนอก (Inherent risks) และความเสี่ยงท่ีเกิดจากปัจจัยภายใน (Control risks) รวมถึงความเส่ียง 

ที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ได้แก่ ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสุขภาพ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงวงเงิน

ประกันภัย เป็นต้น 

6.  กำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรในกำรบริหำรควำมเสี่ยง

 นอกจากน้ีบริษัทฯ มีการวางแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีการส่ือสารและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับจัดการ 

ความเสี่ยงให้แก่กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกคน ครอบคลุมไปถึงการท�างานในระดับปฏิบัติการ  

เพื่อเสริมสร้างการให้การบริหารความเสี่ยงเกิดเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร (Core Values) ซึ่งในปี 2564  

บริษทัฯ มกีารจัดอบรมให้กับผูจ้ดัการโรงงาน และหวัหน้างานในแต่ละหน่วยงาน เพือ่ให้เข้าใจถึงความส�าคญัของแผนจดัการ

ความเสี่ยงขององค์กร และจัดท�าการประเมินความเสี่ยงใหม่ของท้ังองค์กร และมีแผนท่ีจะเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจ 

ไปสู่กับพนักงานทุกระดับในปีต่อๆ ไป เพื่อน�าแนวทางการบริหารความเสี่ยงมาประยุกต์ใช้กับองค์กร โดยให้ความส�าคัญ 

ในการเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม ตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ และการด�าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์  

ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่เลือกไว้ ในระดับประเทศหรือระดับองค์กร ซึ่งได้ก�าหนดให้ผลการด�าเนินงานด้านความเสี่ยง 

เป็น KPI ขององค์กรหรือของฝ่ายงานเจ้าของความเสี่ยง หรือมีการก�าหนดให้ความเสี่ยงเป็นหนึ่งในเกณฑ์การพัฒนา 

หรืออนุมัติการลงทุนใหม่ๆ

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการจัดท�าดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่ส�าคัญ (Key Risk Indicator: KRI) 

 ในปี 2564 ซ่ึงครอบคลมุถงึเรือ่งการรบัมอืกบัโรคใบด่างมนัส�าปะหลงั (โรค Cassava mosaic disease: CMD) สถานการณ์

น�้าท่วมในประเทศไทย และการระบาดของไวรัส COVID-19 เป็นต้น โดยฝ่ายบริหารความเสี่ยงมีการก�าหนดวัตถุประสงค์  

และปัจจยัเสีย่งทีจ่ะส่งผลกระทบท�าให้องค์กรไม่สามารถบรรลวุตัถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ได้ เพ่ือใช้ในการประเมนิความเส่ียงทีส่�าคญั

ของแต่ละฝ่าย รวมถึงมีการจัดตั้งคณะท�างานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) เพื่อจัดท�าและทบทวนแผนความต่อเนื่อง 

ทางธรุกจิ (Business Continuity Plan: BCP) ครอบคลมุทัง้ส่วนของส�านกังานใหญ่และโรงงานต่างๆ ซึง่ในส่วนของส�านกังาน

ใหญ่และโรงงานมีการก�าหนดทีมงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน มีการก�าหนดโครงสร้างการท�างานของ 

ทมี ขอบเขตและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของบคุลากรทีเ่กีย่วข้องตัง้แต่ผูบ้รหิารไปจนถงึเจา้หน้าทีร่ะดบัต่าง ๆ  ของหนว่ยงาน  

มีแผนการด�าเนินงาน เพื่อให้พร้อมต่อสภาวะวิกฤต การบริหารจัดการองค์กรเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้แผนบริหาร 

ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตเป็นปัจจุบัน และสามารถน�าไปใช้ได้จริงเมื่อเกิดเหตุท่ีท�าให้การด�าเนินงานต้องหยุดชะงัก  

โดยก�าหนดมีแผนการซ้อมรับมือกรณีวิกฤติ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนต่างๆ 

ขององค์กร รวมถึงติดตามผลการด�าเนินงานของคณะท�างานบริหารความเสี่ยง เพื่อสรุปผลและรายงานต่อคณะกรรมการ 

บริษัทฯ

กำรวำงแผน กำรจัดท�ำ
กำรน�ำไป

ปฏิบัติ
กำรทดสอบ กำรติดตำม กำรทบทวน
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ควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ Emerging Risk 

 บริษัทฯ ได้ค�านึงถึงปัจจัยเสี่ยงที่เกิดใหม่ (Emerging Risk) ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ

ในอีกสามถึงห้าปีข้างหน้า โดยมีการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อธุรกิจและการด�าเนินงาน

ขององค์กรได้ เพื่อเตรียมพร้อมการรับมือกับความเสี่ยง โดยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ของปี 2564 มีดังนี้

1. การขยายตัวของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก

2. การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

3. เกิดสินค้าเทคโนโลยีใหม่

4. วัตถุดิบขาดแคลน

5. การเคลื่อนไหวทางสังคม

6. ความเสี่ยงทางการเมือง ที่มีผลต่อนโยบายและก�ากับด้วยกฎหมาย

7. ความผันผวนที่เกิดในตลาดการเงิน

8. การกระท�าผิดทางระบบเครือข่าย และการถูกโจรกรรมข้อมูล

9. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และ 

ระยะยาว โดยบรษิทัฯ จ�าเป็นต้องติดตามสถานการณ์ และแนวโน้มของปัจจัยภายนอกอย่างต่อเนือ่ง และมกีารทบทวนแนวคดิ

และกรอบการด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ รวมถึงมีการค�าถึงถึงปัจจัยที่เป็นประเด็นส�าคัญ 

ของโลก ณ ปัจจุบัน ท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อไทยวา มาประกอบเป็นประเด็นความเสี่ยงที่เกิดใหม่อีกด้วย ทั้งน้ีบริษัทฯ  

มีระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน บริหารให้ความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ เป็นระบบเตือนภัย ท่ีสามารถ 

น�ามาจดัท�ามาตรการเชงิรกุเพือ่ป้องกนัความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ล่วงหน้า และสร้างโอกาสในการเตบิโตให้กบัธรุกจิ เพือ่องค์กร

ด�าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวและยั่งยืน

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก�าหนดมาตรการจัดการลดความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ (Mitigations & Opportunities)  

และติดตามความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ทั้งในระยะปานกลางจนถึงระยะยาวอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบจาก 

ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ และช่วยให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์และทิศทางตามที่ก�าหนดไว้ ดังนี้

แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่จะท�ำกำรพิจำรณำเพิ่มเติมในปี 2565

1.  ความปลอดภัยทางไซเบอร์ / Cybersecurity

2.  ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (PDPA) / Data Privacy (PDPA)

3.  ความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม (ความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม) / 

 Social and Environment sustainability (Safety, Health and Environment)

4.  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ / Climate Change

5.  ความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ / Fluctuation of Commodity price

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2564
บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)34



ระบบความปลอดภัยด้านไซเบอร์และการปกป้องข้อมูล
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ท�าให้มีการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพิ่มขึ้น ไทยวาได้ค�านึงถึงประโยชน์

และความเสี่ยงในการใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวในการสื่อสาร การมีส่วนร่วม และการน�าเสนอ ผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าของเรา 

และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ซึ่งเห็นได้ จากการที่เราได้ก�าหนดให้ “ความเสี่ยงจากความปลอดภัยของข้อมูล ในโลกไซเบอร์  

(Cyber Security) การป้องกันข้อมูลและความเป็นส่วนตัว (Data Protection and Privacy)” เป็นหนึ่งในปัจจัยความเสี่ยง 

ที่ส�าคัญ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปกป้องระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ ข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า  

รวมถึงการเคารพสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย และเป็นความลับตามข้อก�าหนดของ 

พระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) คณะกรรมการบริษัท 

ได้ก�าหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวภายใน โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (DPO) ท�างานร่วมกับคณะผู้บริหาร

ในการควบคุมการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายเหล่านี้

 ในปี 2564 เราไม่มีกรณีข้อร้องเรียนระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ซึ่งกรณี 

ถ้ามข้ีอร้องเรยีน ข้อร้องเรยีนจะได้รบัการตรวจสอบและจดัการตามนโยบายคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลของบริษทัฯ นอกจาก

นี้ไทยวามีความมุ่งม่ันในการท�าการตลาดและส่ือสารอย่างเหมาะสม และเคารพความเป็นส่วนตัวของลูกค้า และมีการแจ้ง

รายละเอียดของ “นโยบายความเป็นส่วนตัวภายใน” บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ของเราซึ่งแจ้งรายละเอียดของ นโยบาย

และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลท้ังหมดของพนักงาน บริษัทคู่ค้า ผู้จ�าหน่าย บุคคลภายนอก หรือบุคคลอื่นใด 

ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ ครอบคลุมถึงค�าจ�ากัดความชนิดของข้อมูลที่เรารวบรวมจากบุคคลดังกล่าว วิธีการ 

น�าข้อมูลไปใช้ การสื่อสารข้อมูลทางการตลาด ซ่ึงบุคคลดังกล่าวมีสิทธิเลือกไม่รับข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา นอกจากนี้  

ไทยวามีแผนการด�าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีระบบอาจถูกโจมตีด้วยการท�า Vulnerability Assessment และ  

Penetration Test ควบคู่กันปีละ 1-2 ครั้ง

ก�าหนดนโยบาย ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติ
ของ PDPA

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
เข้าใจข้อมูลส่วนบุคคลและการก�าหนดข้อมูล 
ที่จ�าเป็นส�าหรับข้อมูลส่วนบุคคล

ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล 
(Consent Management)

บริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย

ก�าหนดสิทธิ์และวิธีการเข้าถึงข้อมูล

ติดตามและตรวจสอบการด�าเนินการต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

การประเมินความเสี่ยงของข้อมูลส่วนบุคคล

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (DPO)
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 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนการฝึกอบรมให้พนักงานรับทราบ ในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม 2565 

โดยจะแบ่งการอบรมเป็น 2 รูปแบบคือ 

1.  การอบรม ให้กับทุกส่วนงาน Online ผ่านระบบ MS team และ 

2.  ผ่านการอบรมเฉพาะส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรง โดยฝ่ายบุคคลและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ 
ที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว

ตัวอย่ำง : ชื่อและนำมสกุล วันเดือน
ปีเกิด อำยุ เพศ สัญชำติ ที่อยู่ อีเมล 

หมำยเลขโทรศัพท์ ข้อมูลกำรศึกษำ รำย
ละเอียดทำงกำรเงิน ฯลฯ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว

ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ต้องได้รับ
กำรปกป้องคุ้มครองในระดับที่สูงขึ้น 

เนื่องจำกด้วยลักษณะของข้อมูล
ดังกล่ำวอำจก่อให้เกิดควำมเสี่ยงอย่ำงมี
นัยส�ำคญัต่อสิทธแิละเสรีภำพขัน้พื้นฐำน

ตัวอย่ำง : เชื้อชำติ ศำสนำ ข้อมูล
สุขภำพ ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภำพ 

ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ฯลฯ

ข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง
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การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น
นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น

 บริษัท ไทยวา จ�ากัด (มหาชน) ได้มีการก�าหนดแนวทางในการด�าเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นใน 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความส�าคัญในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ันมาโดยตลอด  

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 บริษัทได้รับมอบใบรับรองการต่ออายุสมาชิก แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย 

(Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์

และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ผ่านการบริหารงานอย่างโปร่งใส ตามหลักบรรษัทภิบาล ควบคู่ไปกับ 

การดแูลสงัคมและสิง่แวดล้อม สร้างความเชือ่มัน่ให้กบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุฝ่าย นอกจากนีบ้รษิทักไ็ด้มมีาตราฐานทีเ่ข้มข้น

ในการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่โดยมุง่เน้นการวางระบบงานทีโ่ปร่งใสและสามารถตวัสอบได้โดยพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ

เพื่อการสื่อสารนโยบายและปลูกจิตส�านึกให้กับพนักงาน และการบันทึกข้อมูลอย่างอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบ E-learning TWPC Anti–Corruption The Series

 เรามีความเชื่อมั่นว่าการปลูกจิตส�านึกเพื่อสร้างองค์กรท่ีมีความโปร่งใสคือกุญแจส�าคัญของการสร้างวัฒนธรรมที่ดี 

ให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน บริษัท ไทยวา เพื่อให้การด�าเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นเป็นไปอย่าง 

มปีระสิทธภิาพ มกีารด�าเนินงานด้วยความซือ่สตัย์ สจุรติ โปร่งใสและเป็นธรรม รวมท้ังสามารถบรรลเุป้าหมายตามเจตนารมณ์

ของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติท่ีชัดเจนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท้ังหมด บริษัทฯ  

จึงได้ก�าหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ หรือด�าเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตและ

คอร์รัปชั่น และได้จัดท�าหลักสูตรต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน (Anti-Corruption) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-learning  

เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ รับทราบและมีความเข้าใจในเรื่องของนโยบายและแนวทาง 

การปฏิบัติของนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของไทยวา รวมถึงเข้าใจนิยามของค�าว่า “Corruption” รู้จักการป้องกัน 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาพรวมสถานการณ์คอร์รัปช่ันในประเทศไทยในรูปแบบของ VDO Animation หรือ  

Thai Wah Anti-Corruption The Series เพื่อให้เข้าถึงพนักงานในทุกระดับเนื้อหานโยบายจะได้รับการถ่ายทอดผ่าน 

ตวัละครทีเ่ป็นตวัแทนของการต่อต้านการทจุรติทีม่คีวามหมายและเรือ่งราวทีส่อดคล้องกบันโยบายขององค์กร โดยประกอบ

ไปด้วยตัวละครหลักคือ

เป็นตัวแทนของบริษัท ไทยวา

โดยตวัละครจะเน้นบคุคลกิของ

ความทนัสมยั มคีวามรกัองค์กร 

และเชือ่มัน่ในความถกูต้องและ

ความโปร่งใส

Mr.T 
พี่แอนตี้ 
เป็นตัวแทนสัญญลักษณ์ของ

ความดีและความถูกต้อง โดย

พัฒนาตัวละครจากรูปแบบ

ของชูนิ้วโป้งในความหมายว่า 

“ดีเยี่ยม” และสีฟ้าใสเพื่อเป็น

สัญลักษณ์ของความโปร่งใส
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โดยเนื้อหำ TWPC Anti–Corruption The Series 
จะประกอบไปด้วย 6 หัวข้อดังนี้

 Corruption คืออะไร

 การป้องกันการทุจริต และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 สถานการณ์คอร์รัปชั่นในประเทศไทย

 ไทยวา และนโยบายต่อต้านด้านการคอร์รัปชั่น

 แนวทางการปฏิบัติของพนักงานไทยวา

 การพิจารณาโทษ และการรับของขวัญ

 ทั้งน้ีในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมและท�าแบบทดสอบเก่ียวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน ให้กับ 

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงพนักงานเข้าใหม่ ดังนี้ 

ระดับพนักงำน จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

คณะกรรมการบริษัท - -

ผู้บริหาร 11 100

พนักงาน 367 96

ทั้งหมด 378 96

กำรบริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน

 นอกจากน้ี บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมหรือขัดต่อ 

จรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนรับฟงัข้อเสนอแนะจากพนักงาน โดยบริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานทีป่ฏิเสธ

การกระท�าที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่น หรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ซึ่งในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับแจ้งเบาะแสและ

เร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริต และการปฏิบัติงานผ่านช่องทางต่างๆ ถึงคณะกรรมการตรวจสอบและส�านักตรวจสอบ

ภายในทั้งสิ้น 3 เรื่อง ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมิได้มีนัยส�าคัญอันส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งทางด้านชื่อเสียงหรือผลประกอบ

การ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ลงโทษทางวินัยกับผู้กระท�าผิดอย่างเหมาะสมตามระเบียบของบริษัทเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด

กรณีข้อร้องเรียนที่ได้รับการตรวจสอบแล้วมีดังนี้

ประเภท จ�ำนวน (คน)

การทุจริต -

การไม่ปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติงานหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 11

สัดส่วนเรื่องที่ได้รับการด�าเนินการทางวินัยตามระเบียบของบริษัท 367
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กระบวนกำรพิจำรณำเรื่องกำรฝ่ำฝืนจรรยำบรรณธุรกิจ 

ช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริต

คณะกรรมกำรบริษัท
อีเมล : bod@thaiwah.com

โทรสำร : 0-2285-0268

ไปรษณีย ์ : คณะกรรมกำรบริษัท ฯ
  บริษัท ไทยวา จ�ากัด (มหาชน)

  เลขที่ 21/11, 21/13 อาคารไทยวา 1 ชั้น 6

  ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ

คณะกรรมกำรตรวจสอบและบริหำรควำมเสี่ยง
อีเมล : arc@thaiwah.com

โทรสำร : 0-2285-0268

ไปรษณีย ์ : คณะกรรมกำรตรวจสอบและบริหำรควำมเสี่ยง
  บริษัท ไทยวา จ�ากัด (มหาชน)

  เลขที่ 21/11, 21/13 อาคารไทยวา 1 ชั้น 6

  ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ

หน่วยตรวจสอบภำยใน
อีเมล : ia@thaiwah.com

โทรสำร : 0-2285-0268

ไปรษณีย ์ : หน่วยตรวจสอบภำยใน
  บริษัท ไทยวา จ�ากัด (มหาชน)

  เลขที่ 21/11, 21/13 อาคารไทยวา 1 ชั้น 6

  ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

คณะกรรมกำรตรวจสอบและ
ส�ำนักตรวจสอบภำยใน

วิเครำะห์ข้อมูลและจัดท�ำรำยงำน

ตรวจสอบกฎระเบียบ
นโยบำยที่เกี่ยวข้อง

รวบรวมข้อมูล
ตรวจสอบข้อเท็จจริง

และหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง

เรื่องร้องเรียน /
ข้อมูลพฤติกรรมที่ขัดต่อจรรยำบรรณ

แจ้งต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท

ให้ค�ำแนะน�ำ
กับหน่วยงำน 

เพื่อป้องกัน
กำรกระท�ำผิด

ลงโทษทำงวินัยผู้กระท�ำผิด
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ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกคู่ค้ำของบริษัท

 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพมีความส�าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู ่การพัฒนา 

อย่างยั่งยืน เนื่องจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่อุปทาน อาจส่งผลต่อความต่อเนื่องในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

เช่น การขาดแคลนวตัถดิุบ เป็นต้น ดังนัน้บรษัิทฯ ได้ท�าการประเมนิความเสีย่งท่ีเกิดจากคู่ค้าซึง่ครอบคลมุท้ังในด้านเศรษฐกจิ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ซ่ึงน�าไปสู่การหาแนวทางการป้องกันและการด�าเนินการ 

ร่วมกับคู่ค้าให้เกิดความยั่งยืน

• จัดท�าสรุปรายชื่อ ทะเบียนคู่ค้ารายส�าคัญ เพื่อน�ามาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากคู่ค้า ที่ครอบคลุมประเด็น 

 ด้านสงัคมและ/หรอืสิง่แวดล้อมด้วย เช่น สทิธมินษุยชน การดแูลพนกังานและแรงงาน จรรยาบรรณธรุกจิ การปฏบิตั ิ

 ตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

• จัดท�าสรุปผลการท�างานประจ�าปีของคู่ค้ารายหลัก รวมถึงมีนโยบายการพัฒนาศักยภาพคู่ค้ารายหลักในด้านต่างๆ  

 ร่วมกับหน่วยงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

• จัดท�าขั้นตอนและวิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่เป็นธรรมและให้ความเสมอภาคกับคู่ค้าทุกราย รวมถึงคัดเลือกสินค้าและ 

 บริการที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 

• สนบัสนนุการใช้ผลติภัณฑ์ทีใ่ช้ทรพัยากรหมนุเวยีนและไม่ก่อให้เกดิมลพษิต่อสิง่แวดล้อม เช่น สนิค้าทีไ่ด้รบัการรบัรอง 

 ฉลากเขียว หรือ นโยบายการลดการสูญเสีย เป็นต้น

• ชี้แจงให้คู่ค้าทุกรายทราบถึง นโยบายการต่อต้านการทุจริตการทุจริต คอร์รัปชั่น ขององค์กร

นโยบำยจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงยั่งยืน 

 บริษัทไทยวาได้มกีารจดัท�านโยบายการจดัซ้ือจดัจ้างภายใต้กลยทุธ์การด�าเนนิธรุกจิทีร่บัผดิชอบต่อสงัคม โดยก�าหนด

ให้ประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกและติดตามตรวจสอบคู่ค้า รวมถึงส่งเสริม

การใช้สินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการด�าเนินการของคู่ค้า

ที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) ของบริษัทฯ โดยการด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน

นั้นรวมถึงการประเมินความเสี่ยงของคู่ค้า เพื่อลดผลกระทบต่อองค์กร ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างประโยชน์ต่อ

สังคมและเศรษฐกิจ 

จรรยำบรรณคู่ค้ำ (Supplier Code of Conduct)

สิ่งแวดล้อม • ปฏิบัติตามข้อก�าหนดทางสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย

• ส่งเสริมการพัฒนาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

• ค�านึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

• ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดของเสียสู่ธรรมชาติ

• ลดผลกระทบทางลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลง 

 สภาพภูมิอากาศ และการขาดแคลนน�้า

สังคม • เคารพสิทธิมนุษยชน ต่อต้านแรงงานบังคับ และแรงงานเด็ก

• เสรีภาพในการรวมกลุ่มและสิทธิในการเจรจาต่อรองร่วม

• ด�าเนินการตามกฎหมายค่าจ้างขั้นต�่า ชั่วโมงท�างาน และรับรองการชดเชยค่าจ้าง

• ปราศจากการเลือกปฏิบัติ

• เปิดกว้างในการรายงานถึงการปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

• ปกป้องชีวิตและสุขภาพของพนักงานและชุมชนโดยรอบ
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บรรษัทภิบำล • ด�าเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์

• รักษากฎหมายและข้อก�าหนดทางการค้าที่บังคับใช้ 

• ขัดขวางการทุจริตในทุกรูปแบบ

• งดรับของขวัญ

• เคารพความเป็นส่วนตัวและรักษาความลับของข้อมูล

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้าในประเทศ ซ่ึงรวมถึงการจัดหาวัตถุดิบจากเกษตรกร เพื่อเป็น 

การสนับสนุนเกษตรกรที่ปลูกมันส�าปะหลังในพื้นที่ และช่วยลดระยะทางและเวลาในการขนส่งวัตถุดิบ ในปี 2564  

บริษัทฯ มีการจัดซื้อจัดจ้างจากคนในพื้นที่ที่ใกล้เคียงการท�าธุรกิจ (local sourcing) คิดเป็นร้อยละ 53 ของงบประมาณ

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศทั้งหมด และจากการด�าเนินงานภายใต้นโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

(Green Procurement) มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคิดเป็นร้อยละ  16  ของงบประมาณ

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็นธุรกิจแป้งมันส�าปะหลังและอาหาร ดังนี้

2563 2564

สัดส ่ วนการจัดซื้ อจัดจ ้ างจาก 

คนในพื้นที่ที่ใกล้เคียงการท�าธุรกิจ 

(local sourcing)

51 53

เป้ำหมำย 2565 เป้ำหมำยมำกกว่ำ 3 ปี

55 60

สัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ

บริการที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

(แป้งมันส�าปะหลัง)

1 3 5 10

สัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ

บริการที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

(อาหาร)

10 13 15 30

คู่ค้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ธุรกิจแป้ง)

คูค้่ำท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (ธุรกิจอำหำร)

3%

13%
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แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่จะท�ำกำรพิจำรณำเพิ่มเติมในปี 2565

บริษทัฯ อยูใ่นระหว่างการพฒันากระบวนการบรหิารจดัการคูค้่าขององค์กรเพือ่ความยัง่ยนื (Sustainable Supply 

Chain) เพื่อให้ทุกธุรกิจมีแนวปฏิบัติที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยผนวกประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ 

การก�ากับดูแล (Environmental, Social, and Governance) ซึ่งครอบคลุมการด�าเนินงานต่างๆ ดังนี้

- กระบวนการคัดเลือกคู่ค้า (Supplier Screening)

- การประเมินความเสี่ยงและจัดกลุ่มคู่ค้า (Supplier Assessment and Identification)

- การตรวจประเมินผลการด�าเนินการ (Performance Assessment)

- การสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า (Supplier Retention)

- ติดตามผลการแก้ไข (Monitoring)

- การรายงานต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง (Reporting)

นอกจากนี้ ส�าหรับนโยบาย Anti-corruption policy บริษัทฯ ได้มีการชี้แจงนโยบายให้ทางคู่ค้ารับทราบ 

ตั้งแต่ปี 2561  และมีการชี้แจงคู่ค้าอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี
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การพัฒนาเกษตรกร 

 เกษตรกรเป็นก�าลงัส�าคัญของการขับเคลือ่น
เศรษฐกิจโลก เป็นผู ้ที่ เ ร่ิมต้นของการผลิต
ปัจจัย 4 ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น อาหาร เครื่อง 
นุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และ ยารักษาโรค ปัจจุบันนี้
ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในผู้ผลิตสินค้าเกษตร
ซ่ึงถอืเป็นสนิค้าส่งออกทีส่�าคัญทีส่ดุของภูมภิาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นกุญแจส�าคัญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
 บริษัท ไทยวา เป ็นผู ้ผลิตและส่งออก
ผลิตภัณฑ ์แป ้งและอาหารจากแป ้ง โดย 
มีเกษตรกรเป็นผู ้ส ่งมอบวัตถุดิบหลัก เราม ี
ความมุ ่งมั่นที่จะเสริมสร้างชีวิตที่ดีขึ้นตลอด 
ห่วงโซ่การผลิตอาหารต้ังแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า 
ด้วยความตั้งใจสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม
และความยั่งยืน เพือ่ความต่อเนื่องของการผลติ
อาหารเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของ 
ผู้บริโภค จึงต้องมีการบริหารจัดการวัตถุดิบ
อย่างมอือาชพี การส่งเสรมิการเกษตรทีดี่จงึเป็น
ปัจจัยหลักส�าคัญ

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2564
บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน) 43



การบริหารจัดการและการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
 ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความท้าทายจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

และการเพิ่มขึ้นของประชากร บนพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างจ�ากัด ซ่ึงสามารถส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพ

ของผลผลติทางการเกษตร ท้ังนีบ้รษัิทฯ ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของการการบรหิารจดัการและพฒันาห่วงโซ่อปุทานอย่าง

ยัง่ยนื ซึง่ถอืเป็นหวัใจหลกัของธรุกจิให้ประสบความส�าเรจ็และมปีระสทิธิภาพ เริม่ต้ังแต่การจดัหาวตัถุดบิ การผลติ ไปจนถงึ

การจ�าหน่ายสินค้าอย่างมีความรับผิดชอบและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การร่วมฟื้นฟูและรักษาพื้นที่ต้นน�้า เพื่อความมั่นคง

ของฐานทรัพยากรธรรมชาตทิีจ่ะเอือ้ต่อการด�ารงชวีติและการด�าเนนิธรุกจิอย่างสมดลุและยัง่ยนื รวมถงึการคดิค้นนวตักรรม

และเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพในห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรและอาหารทีมีส่วนเกี่ยวข้อง

แผนกลยุทธ์และแนวทำงสู่กำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน

1. การจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน 2. การเร่งขยายผลพนัธุพ์ชืท่ีสร้าง 
  มูลค่าเพิ่ม (HVA Crop)

3. การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทาง 
  การเกษตรอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือ 
  เกษตรกรในโครงการความ 
  ยั่งยืน

4. การสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ และ 
  แพลตฟอร์มดิจิตัล

- ก�าหนดกลยุทธ์การส่งเสริมเชิงรุก  
 โดยมีแผนและเป้าหมายที่ชัดเจน

- น�้าหมัก Bioplus
- Soil-less growing media 
 ที่มีอินทรียวัตถุสูง Biofertilizer

- เพิ่มประสิทธิภาพในการหาแหล่ง 
 วัตถุดิบ

การทำาเกษตรอย่างยั่งยืนของไทยวา

- สร้างสรรค์กิจกรรมที่เข้าถึง
 เกษตรกรในทุกไตรมาส เช่น 
 วันขอบคุณชาวไร่ 

- ขยายพันธุ์มันส�าปะหลังพันธุ์
 ที่ให้คุณสมบัติพิเศษ

- โรงเรือนผลิตท่อนพันธุ์สะอาด
 ที่มีท่อนพันธุ์เพื่อแจกจ่ายให้แก่
 เกษตรกรตลอดทั้งปี

- ประเมินความเสี่ยงและ
 ความท้าทายในห่วงโซ่อุปทาน

- จัดอันดับ เกษตรกรยั่งยืน: 
 Platinum, Gold, Silver และ  
 Farmer Collector

- สร้างฐานการผลิตถั่วเขียว

- คลินิกแก้ปัญหาเรื่องพันธุ์ ดินและ
 การเพาะปลูกตลอดถึงเรื่องโรค 
 และแมลง

- สนับสนุนการท�าเกษตรอย ่าง 
 ย่ังยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
 เกษตรกร

- ส่งเสริมและขยายเครือข่าย 
 ทั้งทางด้านการเพิ่มผลผลิตและ
 พื้นที่การรับซื้ออย่างมั่นคงและ
 ต่อเนื่อง

- ขยายพื้นที่ป ลูกมันส�าปะหลั ง 
 ในประเทศลาว เวียดนาม 
 และกัมพูชา อย่างเต็มก�าลัง

- เครื่องจักรกลในการเกษตร 
 ตลอดจนเครื่องเก็บเกี่ยว

- เป็นแหล่งสร้างรายได้ใหม่ทางด้าน
 การเกษตร

 ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ก�าหนดการพัฒนาเกษตรกรเป็นนโยบาย และมีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน 

ในการสนับสนุนความรูแ้ละการเข้าถงึทรพัยากรของเกษตรกร ผ่านเทคโนโลยแีละนวตักรรมเกษตรอจัฉรยิะทีท่นัสมยัในโลก

ปัจจุบัน นอกจากนี้ ไทยวาได้น�าเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ มาพัฒนาเป็นเครื่องมือทางการเกษตร ที่ช่วยแก้ปัญหา

ให้เกษตรกร และยกระดับศักยภาพของภาคการเกษตรไทยให้มีมาตรฐานดีขึ้น โดยปี 2564 ไทยวาได้น�าหลักการ TWPC  

Sustainable Agriculture และมาตรฐานระดับสากลท่ีท่ัวโลกยอมรับมาใช้เป็นทิศทางการด�าเนินงานส่งเสริมให้กับ 

เครือข่ายสมาชกิชาวไร่ไทยวา เพือ่สนบัสนนุให้เกษตรกรเพาะปลกูได้อย่างยัง่ยนืตามหลกัสากล ครอบคลมุทัง้ 3 มติ ิคอื สงัคม 

เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อม เพือ่ให้ลูกค้าและผูบ้รโิภคได้ม่ันใจถงึคณุภาพและความปลอดภยัตัง้แต่กระบวนการจดัหาวตัถดุบิ 

ตลอดจนการผลิตผลิตภัณฑ์จนถึงมือผู้บริโภค

 ถึงแม้ว่าการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและห่วงโซ่อุปทานจะมีขอบข่ายกว้างมากข้ึนเพียงใดก็ตาม ไทยวา ยังคง 

มุ ่งมั่นและพัฒนาอย่างเต็มก�าลังในการส่งเสริมเกษตรกรเพื่อผลิตสินค้าเกษตรด้วยความรับผิดชอบ โดยมุ่งส่งเสริม 

การมส่ีวนร่วมของคูค้่าทางธรุกจิ ผ่านการสนบัสนนุความร่วมมอืกบัเครอืข่ายพนัธมติรในภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาครฐั 

ภาคเอกชน ชุมชน และองค์กร พัฒนาเอกชน เป็นต้น

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2564
บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)44



การเกษตรยั่งยืน
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ไทยวากับการเกษตรแบบยั่งยืน 
(TWPC Sustainable Agriculture)
 ปัจจุบัน กระแสโลกเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาด้วยความรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรหลากหลายชนิดทั่วโลก 

ได้พัฒนาขับเคล่ือนไปสู่เกษตรยั่งยืนแล้ว ประเทศไทยก็เช่นกัน โดยเฉพาะธุรกิจของ อ้อย ปาล์มน�้ามัน ตลอดจนธุรกิจ 

การประมงและอาหารส�าเร็จรูป ได้ถูกน�ามาเป็นประเด็นส�าคัญที่สามารถส่งผลกระทบต่อศักยภาพของธุรกิจ ทั้งในด้าน 

การผลิตและการตลาด รวมถึงข้อจ�ากัดทางการค้า ที่ท�าให้ไม่สามารถส่งออกไปขายยังต่างประเทศที่มีความเข้มงวดทางสิ่ง

แวดล้อมสูงได้

 หลายปีที่ผ่านมานี้ ไทยวาได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีการด�าเนินการ 

เพือ่การเกษตรอย่างยัง่ยนืผ่านการร่วมมอืกบัองค์กรต่างๆ ทีไ่ด้รบัการยอมรบัและสนบัสนนุจากสมาชกิระดบัโลก เป็นผูพ้ฒันา

ข้อก�าหนดเพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการท�าเกษตรยั่งยืน (FSA) โดยน�าข้อก�าหนดดังกล่าวมาเป็นทิศทางในการด�าเนินโครงการ

พัฒนาความย่ังยืนให้กับเกษตรกรไทยวา  ตั้งแต่การเสริมสร้างความรู้ เทคโนโลยี ให้เกษตรกรได้พัฒนาพื้นท่ีและชุมชน 

ของตนเอง ไปจนถึงการวางรากฐานทางธุรกิจส�าหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีอยากกลับไปพัฒนาบ้านเกิด ถือเป็นการท�างาน

เชิงรุกท่ีตอบสนองความต้องการดังกล่าวในระดับชาติ เช่น ภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก  

ภยัพบิตัต่ิางๆ ของโลกทีไ่ด้เกดิขึน้ในปัจจุบนั ครอบคลมุไปถงึการเร่งบงัคบัใช้กฎหมายหลายข้อที ่เกีย่วข้องเช่น การไม่บกุรกุป่า  

การไม่ใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับ การเลิกใช้สารเคมีเกษตรที่มีอันตรายสูง เป็นต้น

 เพื่อยกระดับมาตรฐานการเกษตรไทยให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั่วโลก  ไทยวาได้ร่วมมือกับภาคีต่างๆ มากมาย 

ในการขับเคลื่อนความยั่งยืนทางการเกษตรตั้งแต่การเสริมสร้างความรู้ เทคโนโลยี ให้เกษตรกรได้พัฒนาพื้นที่และชุมชน

ของตนเองตามหลักสากล ไปจนถึงการวางรากฐานทางธุรกิจส�าหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ที่อยากกลับไปพัฒนาบ้านเกิด  

ด้วยการท�าโครงการเกษตรยั่งยืน TWPC Sustainable Agriculture ซึ่งครอบคลุมปัญหาและความต้องการทั้ง 3 มิติ  

คือ สังคม  เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
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ควำมร่วมมือกำรท�ำงำนไทยวำเกษตรยั่งยืน

1 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์   
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

• โครงกำรยกระดับคุณภำพชีวิตเกษตรกรด้วยวิทยำศำสตร์ ร่วมกับส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร ์
 และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.)

 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร รวมถึงช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และลดความเสี่ยงจากการขาดแคลน

สินค้าเกษตรในอนาคต ไทยวาเป็นหน่ึงในบริษัทภาคเอกชนที่ได้ร่วมมือกับสวทช. เครือข่ายภาครัฐ สถาบันการศึกษา  

และภาคประชาสังคม ในปี 2564 พ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ได้ถูกเลือกเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมาย (Area base)  ซ่ึงมีเจ้าของพ้ืนที่คือ 

ผู ้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัด ประกอบด้วย สุรินทร์ ศรีสะเกษ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และยโสธร  โครงการนี้ 

ได้มีการน�าหลักความยั่งยืนทั้ง 3 องค์ประกอบมาเป็นแผนด�าเนินงาน มีจุดมุ ่งหมายเพื่อหาแนวทางการขับเคล่ือน 

การยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกษตรกร ยกระดับอาชีพและรายได้ ลดปัญหาความเหล่ือมล�้า และน�าไปสู่การแก้ปัญหา 

ความยากจนแบบเบ็ดเสรจ็อย่างยัง่ยนื จากการใช้องค์ความรู้ด้านวทิยาศาสตร์ ถ่ายทอดเทคโนโลยแีละนวัตกรรม เป็นเครือ่งมอื 

ในการขับเคล่ือน และการท�างานแบบบูรณาการ ให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมการปลูกพืชถั่วเขียวของ 

ไทยวา ซึง่สามารถเป็นพชืสร้างรายได้ให้แต่ละครวัเรอืน โดยปกตช่ิวงหลงัการท�านา 4 เดอืน พืน้ทีจ่ะถกูทิง้ให้ร้างไปอกี 8 เดอืน  

ดังนั้นพืชถั่วเขียวจึงเป็นพืชท่ีสามารถไปปรับปรุงพ้ืนท่ีท่ีถูกท้ิงร้างให้มีการใช้ประโยชน์พื้นท่ีเพาะปลูกมากข้ึน โดยบริษัทฯ  

ส่งเสริมให้เกษตรกรท�าการหว่านเมล็ดถั่วเขียวทันที หลังจากเกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว 

 ในปี  2564 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกว่า 500 ราย รวมพื้นที่เพาะปลูกจ�านวนกว่า 3,000 ไร่ ส่งผลให้เกษตรกร

สามารถมรีายได้เพิม่ขึน้ 2,200 บาทต่อไร่ จากการท�านาเพยีงอย่างเดยีว นอกจากนีพ้ชืถัว่เขยีวยงัช่วยบ�ารงุดนิช่วยปรบัสภาพ

ดนิให้มีความอดุมสมบรูณ์มากขึน้ ลดการใช้ปุย๋เคมีประหยดัค่าใช้จ่ายได้อย่างยัง่ยนื ถือว่าเป็นโครงการทีไ่ด้รบัความสนใจเป็น

อย่างมากในขั้นเริ่มต้น ซึ่งไทยวามีแผนจะขยายผลไปยังมันส�าปะหลังในปี 2565 

 ภายใต้การส่งเสริม นักวิชาการเกษตรของบริษัทไทยวา ได้มีการสอดแทรกองค์ความรู้ด้านความยั่งยืน พร้อมชวนคิด 

พาท�าและสนับสนนุปัจจัยลดต้นทนุ  การสร้างกลุม่ท่ีช่วยเหลอืกนัในด้านการแลกเปลีย่นองค์ความรู ้ตลอดจนนวตักรรมใหม่ๆ 

ที่ประยุกต์ใช้ เป็นการปูพื้นฐานให้กับเกษตรกรน�าไปสู่หลักความยั่งยืนในที่สุด

2 มหาวิทยาลัยจังหวัดกาฬสินธุ์

3 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ 
มันส�าปะหลัง อ�าเภอโนนสะอาด

4 ส�านักงานสภาเกษตรจังหวัดตาก
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 เมื่อวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564 ผู้บริหารและทีมงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ได้เดินทางไปยังพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้

ในแต่ละจังหวัดในการร่วมหารือกับสวทช. เครือข่ายภาครัฐสถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม เพื่อหาแนวทางการ 

ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้

โดยโปรแกรมดังกล่าวมีระยะเวลาด�าเนินงาน 3 ปี และมีตัวชี้วัดคือ

1. ยกระดับคนจนเป้าหมายในมิติเศรษฐกิจพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ อย่างน้อยร้อยละ 50 มีรายได้ก้าวพ้นเส้นความยากจน  

 (มีรายได้มากกว่า 38,000 บาทต่อคนต่อปี)

2. เกษตรกรในพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ประมาณ 20,000 คน เข้าถึงเทคโนโลยี/ได้รับการยกระดับประสิทธิภาพการผลิต 

 ผลผลิตในพื้นที่

• โครงกำรให้ควำมรู้ชุมชนผู้ปลูกมันส�ำปะหลัง หลักสูตรเทคโนโลยีกำรผลิตมันส�ำปะหลัง แบบ  
 Non-degree มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์

 วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกมันส�าปะหลังของพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย 4 อ�าเภอ 

ได้แก่ ดอนจาน หนองกรุงศี นามน สามชัย ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมเรียนพร้อมกับนักศึกษา 80 คน ในหลักสูตรครอบคลุมถึง  

เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ พันธุ์ การเพาะปลูกท่ีเหมาะสม ระบบน�า้ การให้ปุ๋ย การก�าจัดศัตรูพืช การเข้าถึงตลาดหลัก

ของอุปสงค์ อุปทาน โดยมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับบริษัทไทยวา สร้างหลักสูตรให้เกษตรกรและนักศึกษาได้เข้าใจ ตั้งแต่ต้นน�้า 

ถึงปลายน�้า ตลอดจนหลักการด้านความยั่งยืนในการปลูกมันส�าปะหลัง

• โครงกำรจัดตั้งวิสำหกิจชุมชนมันแปลงใหญ่ อ�ำเภอโนนสะอำด เพื่อกำรเกษตรยั่งยืน

 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ มันส�าปะหลัง อ�าเภอโนนสะอาด ประกอบด้วยคณะกรรมการ 16 คน ได้ประชุม และ 

มีมติ เข้าร่วมโครงการเกษตรยั่งยืนของบริษัท ไทยวา โดยเริ่มต้ังแต่มาตรฐานการผลิตมันส�าปะหลัง เกษตรปราณีต  

การรวมกลุ่มเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง การจัดท�าบัญชี โดยมีเจ้าหน้าท่ีท้ังนักวิชาการเกษตรและฝ่ายการตลาดเป็นพี่เลี้ยง 

ให้ค�าปรึกษาอย่างใกล้ชิด และมีแผนที่จะให้ครอบคลุมถึงหลักความยั่งยืนทั้ง 3 มิติ อย่างเป็นรูปธรรม
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• โครงกำรควำมยั่งยืนภำยใต้ควำมร่วมมือของส�ำนักงำนสภำเกษตรจังหวัดตำก

 ปัญหาความยากจน ราคาผลผลิตตกต�่า ความแห้งแล้ง และที่ดินท�ากินของเกษตรกรใน 9 อ�าเภอของจังหวัดตากได้

ถูกหยิบยกโดยส�านักงานสภาเกษตรจังหวัดตาก ได้รวบรวมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องราวเหล่านี้มาเป็นประเด็น

เพื่อหาทางออกและการแก้ไข ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตาก ซึ่งเป็นพื้นที่ยากจนที่สุด

ของประเทศรองจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน การด�าเนินการได้เริ่มข้ึนเมื่อปี 2564 จากการรับฟังปัญหา ข้อจ�ากัด และโอกาส

ของเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดตาก จึงได้เริ่มต้นจากความช่วยเหลือที่สามารถท�าได้ก่อน ได้ลงมือท�าเลยทันที เช่น 

โครงการปลูกมนัส�าปะหลงัประกนัราคา โครงการจดัท�าระบบน�า้ในการเกษตร โครงการส่งเสรมิปุย๋เพือ่ปรบัปรงุดนิ โครงการ

ส่งเสริมการปลูกถั่วเขียวและประกันราคา เป็นต้น
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กำรเสริมสร้ำงเยำวชนเกษตรกรรุ่นใหม่

 การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเกษตรตั้งแต่ระดับเยาวชนจะส่งผลต่อระดับความมั่นคงของประเทศในอนาคตด้วย  

เพราะเยาวชนเป็นก�าลังส�าคัญของประเทศในการขับเคลื่อนพัฒนาสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลงชุมชนให้เข้มแข็งและ 

มีความเป็นอยู่ที่ดี สามารถปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกได้ ดังนั้นไทยวาได้ให้ความส�าคัญกับการสนับสนุน 

การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเกษตรเยาวชน ตั้งแต่ส่งเสริมการปลูกฝังจิตส�านึกที่ดีต่อการท�าอาชีพเกษตรกรรม  

การสร้างแหล่งอาหาร แหล่งพลังงานส�าคญัในชวีติ โดยการสร้างทศันคตใินการสร้างโอกาสทีบ้่านเกดิ หรอืท้องถ่ินของตนเอง

ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรให้ท้องถิ่นและประเทศชาติในอนาคต

 การส่งเสริมการเกษตรส�าหรับเยาวชนรุ่นใหม่ เป็นการสร้างฐานคิดทัศนคติการเกษตรอย่างถูกวิธี เรียนรู้และปฏิบัติ

ตามแนวทางการท�าเกษตรผสมผสาน เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ สนับสนุนให้เยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเชื่อมโยง 

สู ่ชุมชนเกิดเป็นชุมชนเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้อีกท้ังยังเป็นการปลูกจิตส�านึก ให้คนรุ ่นใหม่มีความรู ้ความเข้าใจ 

ในด้านการเกษตรมากขึ้น มีแรงบันดาลใจในการท�าเกษตรกรรม มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจในชุมชนและสังคม ซึ่งสามารถ

ส่งผลถงึความมัน่คงของประเทศชาต ิและสอดคล้องกับแนวนโยบายของรฐับาลและแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 

 ปัจจบุนั การด�าเนินการเร่ืองความยัง่ยนื ไม่มอีงค์กรใดสามารถท�างานด้วยตวัคนเดยีวได้ แต่ต้องเกดิจากความร่วมมอืกนั 

จากหลากหลายภาคส่วน เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับชุมชนได้รวดเร็วและมากข้ึน และลดความเสี่ยงในการด�าเนิน

ธุรกิจในอนาคตได้ (License to Operate) ส�าคัญมากท่ีภาคเอกชนและภาครัฐจะร่วมกันผลักดันการพัฒนานวัตกรรม 

รูปแบบใหม่ๆ ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ของสังคม อย่างไทยวา เราท�างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ พันธมิตรทางธุรกิจ 

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยชั้นน�าที่ส�าคัญของประเทศไทย ในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ จนถึงคุณค่าต่อสังคมและ 

สิ่งแวดล้อม ดังนี้

จุดประสงค์

1. สนับสนุนให้เกษตรกรรุ่นใหม่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการเกษตรมากขึ้น สามารถต่อยอดความรู้ในชุมชนต่อไปได้

2. ปรับภาพลักษณ์เกี่ยวกับการเกษตรให้กับเด็กและเยาวชน ให้ความรู้เรื่องการปลูกพืชแบบผสมผสาน รวมถึงการ 

 ใช้เทคโนโลยีการเกษตรต่างๆ

• โครงกำรไทยวำเกษตรยั่งยืน (Model Farm at School)

 โครงการน้ีมีจุดประสงค์เพื่อให้ส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่ได้รู้จักและเข้าถึงความรู้ในการท�าเกษตรผสมผสาน เกษตร

ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ซึ่งสามารถต่อยอดในการเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรในชุมชนได้น�าไปพัฒนาพื้นท่ีเพาะปลูก 

และสร้างเกษตรกรที่มีศักยภาพกลับคืนสู่ชุมชน โดยน�าความรู้ที่ได้จากโครงการมาพัฒนาผลผลิตด้วยความรู้และเทคโนโลยี

ทางการเกษตร ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) โดยเริ่มจากกลุ่มเยาวชนในโรงเรียนและขยายผล

ไปสู่ครอบครัว และชุมชนตามล�าดับ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ โดยไทยวาพร้อมให้เงินทุน

สนับสนุนตลอดโครงการ และได้เลือกโรงเรียนในระดับมัธยมในอ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นชุมชนน�าร่อง 

 ในปี 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ท�าให้นักเรียนไม่สามารถดูแลพื้นท่ีการเกษตรได้อย่าง

ต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้มีแผนด�าเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนารูปแบบแปลงเกษตรให้ดียิ่งขึ้น เตรียมพร้อมขยาย

โครงการสู่พื้นที่อื่นๆ
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• ควำมร่วมมือเพื่อถ่ำยทอดและแลกเปลี่ยนควำมรู้ด้ำนเกษตรยั่งยืน

 ไทยวาได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นน�าด้านการเกษตรท่ีส�าคัญของประเทศไทย เช่นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์  

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ และศูนย์นวัตกรรม GIS มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะ GSSE, School of Global Studies 

(SGS) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการร่วมเป็นวิทยากรในการแบ่งปันความรู้และการฝึกอบรมเก่ียวกับการเกษตร เช่น  

การเก็บเกี่ยวผลผลิต นวัตกรรมการประยุกต์เกี่ยวกับเทคโนโลยีเชิงพื้นที่ Farm Management Robot Drone และ

การปลูกมันส�าปะหลัง เพ่ือน�าไปเผยแพร่และพัฒนาต่อให้กับเกษตรกรในพ้ืนท่ี รวมถึงบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษา 

ได้เข้ามาเรียนรู้การท�างานจริงๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถในการพัฒนาการด�าเนินงานหรือการพัฒนาชุมชน 

ได้จากมุมมองที่แตกต่างกัน

 นอกจากนี้ไทยวาได้พัฒนาแพลตฟอร์ม “SD Journey by Thai Wah” เส้นทางแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน จุดประสงค์

เพ่ือบอกเล่าเร่ืองราวระหว่างการเดินทางไปสูค่วามยัง่ยนืของไทยวา รวมถงึเส้นทางพฒันาการท�างานร่วมกบัเกษตรกรมากว่า 

75 ปี ที่ไทยวามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนภาคการเกษตรไทยให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วย

กัน เป็นอีกหนึ่งคลังความรู้ส�าหรับการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านความยั่งยืนแก่บุคคลท่ัวไป โดยเนื้อหาท่ีเราอยาก

จะเล่าและแบ่งปันให้กับทุกคนผ่านเพจนี้ มีตั้งแต่เรื่องราววิถีชีวิตเกษตรกรรุ่นใหม่ที่กลับไปท�าเกษตรที่บ้านเกิด เทคโนโลยี

การเกษตรต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มผลผลิต สุขภาพ อาหารการกิน และการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกับการ

เดินทางครั้งนี้

“ไทยวา เราอยากให้ทุกคน
ก้าวไปสู่ความยั่งยืนด้วยกัน”

ไทยวา สนับสนุนเกษตรกรไทยสู่ 
“ความยั่งยืน”

เทคโนโลยี
กำรเกษตร

เม็ดพันกล้ำ อำหำร
เพื่อสุขภำพ

สมดุลชีวิต
กับกำรท�ำงำน

รักษ์โลก
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• โครงกำรเตรียมพร้อมคนรุ่นใหม่กลับไปพัฒนำบ้ำนเกิด ขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยธุรกิจชุมชน  
 (Roots Incubation Program)

 ปัจจุบันหลายคนเลือกที่จะย้ายถ่ินฐานเข้ามาท�างานในเมืองเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ เพ่ือรายได้และคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่าเดิม  

แต่ข้อมูลจาก World Cities Report 2020 โดย UN-Habitat พบว่าประเทศไทยเป็นอันดับท่ี 3 ของประเทศ 

ที่มีประชากรอาศัยอยู่ในเมืองมากที่สุด โดยมีผู้ที่อยู่อาศัยในเมืองใหญ่จ�านวนถึง 35.7 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 51.4 

ของจ�านวนประชากรทั้งหมดในประเทศ และจะมีแนวโน้มของอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นปัจจัยส�าคัญ 

ทีก่อ่ให้เกดิปัญหาตามมา เชน่ความเหลื่อมล�้าของคนในสังคมทีเ่พิ่มมากขึน้ การขาดแคลนของโครงสร้างพื้นฐาน และปัญหา

ด้านสิ่งแวดล้อม

 ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาสังคมเมืองและพัฒนาชุมชน ไทยวาได้ร่วมสนับสนุนในโครงการ Roots Incubation Program 

เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ที่มีใจอยากกลับไปพัฒนาบ้านเกิด มีหัวใจที่อยากสร้างความเปลี่ยนแปลง มาร่วมเรียนรู ้

จากประสบการณ์จรงิด้านการท�าธรุกจิ พร้อมสนับสนนุต่อยอดไอเดยีธรุกจิทีจ่ะช่วยขบัเคลือ่นสานฝันบ้านเกดิให้เกดิขึน้จรงิ 

โดยในโครงการมีผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และค�าแนะน�าในด้านต่างๆ ที่จะช่วยเสริมสร้าง 

ความแข็งแกร่งให้กับความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละทีมที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อต่อยอดพัฒนาความรู้ให้ดียิ่งขึ้น ค�านึงถึง 

ผลกระทบต่อสังคม และอยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืน ผ่าน 5 หัวข้อ คือ 1. Discovering Yourself – ท�าความเข้าใจตัวเอง 

จากภายในก่อนไปเปลี่ยนแปลงโลกภายนอก 2. Business Building – ปั้นไอเดียธุรกิจอย่างเข้าใจและให้ความส�าคัญ 

กับคุณค่า 3. Creating Impact – มองผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน 4. Branding & Digital  

Marketing – ฝึกสื่อสารแนวความคิดให้กลุ่มเป้าหมายแบบไม่บ้ง และ 5. Community Leadership – มุ่งหน้าสู่ความเป็น

ผู้น�าที่จะท�าให้บ้านเกิดดีขึ้นด้วยมือของเรา

 Roots Incubation Program ตั้งใจออกแบบและด�าเนินโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมแก่คนรุ่นใหม่ ให้สามารถ 

น�าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับ กลับไปพัฒนาโครงการหรือสร้างธุรกิจ ณ บ้านเกิด ตามความฝันของตัวเอง 
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• สังคมอยู ่ ยืน ธุรกิจอยู ่ยำว ใน Social  
 Enterprise Thailand Forum 2021

 บริษัทฯ ร ่วมกับสมาคมธุรกิจ เพื่อสั งคมแห ่ง

ประเทศไทย (SE Thailand) ในงาน Social Enterprise 

Thailand Forum 2021 ภายใต้ธีม “Where Profits 

Meets Purpose - สังคมอยู่ยืน ธุรกิจอยู่ยาว” ในรูปแบบ

การสมัมนาออนไลน์ เพือ่รวมผูน้�าจากองค์กรระหว่างประเทศ  

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และธรุกจิเพือ่สงัคม ทีต้่องการ

ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมร่วมกัน มาพูดคุย 

แลกเปลี่ยนกิจกรรมที่ส่งเสริมการประกอบการทางสังคม 

(Social Entrepreneurship) และการปรับกลยุทธ์ในงาน

ด้านสังคมขององค์กรธุรกิจ แชร์ประสบการณ์ความท้าทาย

และโอกาสของธุรกิจที่สร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริง และ 

มาร่วมกันแก้ไขโจทย์การท�าธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จ

 โดยในครัง้นี ้บรษิทัฯ ได้รบัเกยีรติจากหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องมากมาย ได้แก่ สวทช. ผูว่้าราชการจังหวดัศรสีะเกษ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน ตัวแทนเกษตรกรจากสภาเกษตรกรแห่งชาต ิร่วมเป็นวทิยากรบรรยายในงานดงักล่าว 

เกี่ยวกับหัวข้อ “เกษตรกรรมแบบยั่งยืน เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น”
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กำรรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศ และโรคระบำด

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และไม่สามารถคาดเดาได้ ดังนั้น 

บรษิทัฯ จงึให้ความส�าคญักบัการปรบัตวัเพือ่บรรเทาผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ โดยเฉพาะความเสีย่งทีอ่าจ

กระทบการจดัหาวตัถดุบิทางการเกษตรตลอดจนกระบวนการผลติ โดยบรษิทัฯ ได้ก�าหนดแนวทางการบรหิารจดัการเชงิกล

ยุทธ์ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เช่น การวิจยัและพฒันาเพ่ือค้นคว้าวตัถุดบิทดแทนวตัถดุบิหลกัในอนาคต หรอืการหาแหล่งวตัถดุบิใหม่ๆ เพือ่กระจายความ

เสี่ยงจากสภาพอากาศหรือโรคระบาดที่มีผลกระทบต่อแหล่งวัตถุดิบหลักในปัจจุบัน

 นายอ�านาจ สุขประสงค์ผล กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจแป้ง ร่วมประชุมกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้ามัน

ส�าปะหลัง สถานการณ์การผลิต การค้า มันเส้นและแป้งมัน แนวโน้มผลผลิตมันส�าปะหลังของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 

รวมถึงสถานการณ์โรคใบด่างมันส�าปะหลัง เพื่อให้สมาชิกสมาคมฯ ได้รับทราบสถานการณ์การค้ามันส�าปะหลังในปัจจุบัน 

และแนวโน้มในอนาคต ในงานประชุมของสมาคมการค้ามันส�าปะหลังไทย (TTTA) ทุกๆ ไตรมาส

• โครงกำรวิจัยและพัฒนำต้นพันธุ์มันส�ำปะหลัง

 โครงการผลติต้นพนัธุม์นัส�าปะหลงัแบบเร่งด่วนในโรงเรอืนแบบปิดเป็นโครงการทีเ่กดิขึน้เพือ่แก้ไขปัญหาการระบาด

ของไวรัสใบด่าง (Cassava Mosaic Virus) ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เวียดนาม และกัมพูชา โดยมีพื้นที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปี 2561 และส่งผลเสียหายอย่างหนักต่อเกษตรกรและอุตสาหกรรมมันส�าปะหลังของประเทศ โรคนี้ส่งผลให้ผลผลิต 

ลดลงอย่างมนัียยะส�าคญั เนือ่งจากเกษตรกรไม่สามารถหาต้นพนัธ์ุปลอดโรคได้อย่างเพยีงพอต่อการเพาะปลูก ดงัน้ันบรษัิทฯ 

จงึได้ร่วมมอืกบัมลูนธิพิฒันามนัส�าปะหลงัจดัตัง้โครงการขยายพนัธุม์นัส�าปะหลงัปลอดโรคใบด่างแบบเร่งรดั X20 และ X80 

สร้างโรงเรอืนแบบปิดขึน้ เพือ่ให้ได้ต้นกล้ามนัส�าปะหลังจ�านวนมากในระยะเวลาสัน้ ให้สมาชิกเกษตรกรชาวไทยวามท่ีอนพันธุ์

ปลอดโรคที่เพียงพอ สามารถลดการระบาดของโรคใบด่างมันส�าปะหลังได้ และยังเป็นการสนับสนุนความรู้ด้านเทคโนโลยี

การผลิตต้นพันธุ์มันส�าปะหลังแบบเร่งด่วน

 ในปี 2564 จ�านวนต้นพนัธุแ์บบเร่งรดั X20 ทีข่ยายได้และได้แจกจ่ายให้เกษตรกรในเครอืข่ายท้ังหมดเท่ากับ 613,000 ต้น  

ซึ่งได้ปริมาณที่น้อยกว่าปี 2563 เนื่องจากข้อจ�ากัดของสถานการณ์โควิดระบาด อย่างไรก็ตามเรา มีพื้นที่การเพาะปลูกมัน

ส�าปะหลังด้วยต้นพันธุ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปี 2563 รวม 337 ไร่ บริษัทฯ ได้มีเป้าหมายการสร้างโรงเรือนแบบปิดข้ึนอีก  

เป็นจ�านวนทั้งหมด 12 โรงเรือน ในปี 2565 ใกล้เคียงกับพื้นท่ีโรงงานแต่ละแห่งท่ัวประเทศ ซ่ึงคลอบคลุมไปถึงประเทศ

เวียดนาม และกัมพูชาด้วยเช่นกัน ซึ่งโครงการโรงเรือนแบบปิดเพื่อเพาะพันธุ์มันส�าปะหลังที่ปลอดโรค ส่งผลให้เกษตรกร 

มีต้นพันธุ์มันที่สะอาด และสามารถช่วยลดต้นทุนการเพาะปลูกของเกษตรกรได้ ไม่น้อยกว่าไร่ละ 600 – 1,000 บาทจาก 

การซือ้ต้นพนัธุ ์นอกจากนีโ้รงเรอืนดงักล่าวยงัสามารถเพาะต้นพนัธุไ์ด้ทัง้ปี ท�าให้เกษตรกรสามารถมต้ีนพนัธุเ์พยีงพอส�าหรบั

การเพาะปลูกตามความต้องการตลอดทั้งปีอีกด้วย 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกร เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โดยการขยายพันธุ์ต้นพันธุ์แวกซี่สายพันธุ์ใหม่ ซึ่งลักษณะทางพืชไร่ของพันธุ์แวกซ่ีใหม่นี้จะให้ผลผลิตและคุณภาพท่ีสูงขึ้น 

ส่งผลให้มลูค่าของมันส�าปะหลงัเพิม่สงูขึน้ ซ่ึงสอดคล้องกบักลยทุธ์ของบรษิทัฯ ในการส่งเสรมิพัฒนาบทบาทของอตุสาหกรรม

มันส�าปะหลังของประเทศไทยในระดับโลก โดยสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและมุ่งเน้นการส่งออกเป็นส�าคัญ
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การขยายพันธุ์มันส�าปะหลังปลอดโรคใบด่างแบบเร่งรัด X20 คือได้ต้นเพิ่มขึ้น 20 เท่า เป็นวิธีการที่ท�าได้ง่ายๆ 

ใช้เวลาเพียง 1 เดือน ก็จะได้ต้นที่ปลอดโรคถึง 20 ต้นจากมันส�าปะหลัง 1  ล�า จากเดิมที่ได้เพียง 4-5 ต้น

2562 2563

จ�านวนโรงเรือนแบบปิด (โรงเรือน) 3 10

2564 เป้ำหมำยปี 2565

10 12

จ�านวนต้นพันธุ์แบบเร่งรัด X20 

ที่แจกจ่ายให้กับเกษตรกร (ต้น)

174,454 362,151 613,000 750,000
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กำรจัดหำวัตถุดิบด้วยควำมรับผิดชอบ

 จากกลยทุธ์ของบรษัิทฯ สูก่ารเกษตรอย่างยัง่ยืน การจดัหาวตัถุดบิอย่างมปีระสทิธภิาพจะช่วยให้บรษิทัสามารถด�าเนนิ

ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และการจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบจะช่วยให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืนไปพร้อมกับเกษตรกร

และชมุชน บริษทัฯ ได้มกีารก�าหนดแนวทางการบรหิารจดัการวตัถุดบิหลกัเชงิกลยทุธ์ เช่น การส�ารวจแหล่งผลติวัตถุดบิหลกั

ทีส่�าคญัของบรษิทัฯ เพือ่ช่วยในการวเิคราะห์บรหิารจดัการการจัดหาวตัถดุบิเข้าสูโ่รงงานให้เพยีงพอกบัการผลติทัง้ในปัจจุบัน

และอนาคต นอกจากการจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตรซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของเราแล้ว เรายังตระหนักถึงความจ�าเป็นในการ

บริหารจัดการวัตถุดิบประเภทอื่น ตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ คลังสินค้า ไปจนถึงการขนส่ง

 บรษิทั มุง่มัน่ทีจ่ะส่งเสรมิการพฒันาชมุชนในระยะยาวด้วยนวตักรรมทีส่นบัสนนุการสร้างชมุชนทีย่ัง่ยนื ความคดิรเิร่ิม

ส�าหรบัชมุชนเกษตรกรรมของเราคือการสร้าง “เครอืข่ายชาวไร่ไทยวา” ซึง่เป็นพืน้ทีใ่นการน�าเสนอเกษตรกรด้วยความรูเ้กีย่ว

กบัการเกษตรสมยัใหม่ และเทคโนโลยทีางการเกษตรต่างๆ เช่น เกษตรทีป่รบัขนาดได้และสร้างรปูแบบโซลชูนัการท�าฟาร์ม

อัจฉริยะของไทยวาที่ดีที่สุดในระดับภูมิภาค ทั้งนี้ การค้นคว้าและร่วมมือพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีดังกล่าวมีจุดประสงค์

เพื่อยกระดับสุขภาพของผู้คนให้ดีขึ้น ปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานท่ัวโลกโดยรวมเพื่อตอบสนองความต้องการในอนาคตรวมถึง

ยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น โดยมีแผนการด�าเนินงานที่ส�าคัญคือ

เครือข่ำยสมำชิก
ชำวไร่ไทยวำ

• การจัดหาวัตถุดิบที่มั่นคง

• การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร

• สร้างเครือข่ายเกษตรกรระดับภูมิภาคที่แข็งแกร่ง

เทคโนโลยีกำรเกษตร • ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรแม่นย�า

• เพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ผลผลิต ปริมาณความต้องการขาย และราคา

กำรท�ำกำรเกษตร
อัจฉริยะ

• ทางออกในการท�าการเกษตรส�าหรบัเกษตรกร ซึง่เหมาะส�าหรบัพชืหลากหลายชนดิ

• บริการทางด้านการเงิน การศึกษา และตลาด

• คิดค้นปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเพื่อปรับปรุงผลผลิตและส่งเสริมการเกษตร 

 ปฏิรูป

ลำนมันเคลื่อนที่ • ได้รับหัวมันที่มีคุณภาพสูงขึ้น

• อ�านวยความสะดวกให้เกษตรกรเนื่องจากใกล้แหล่งเพาะปลูก

• รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับเกษตรกร

• รับซื้อด้วยราคายุติธรรมตามปริมาณแป้ง

• ระบบบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
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เครือข่ำยสมำชิกชำวไร่ไทยวำ

 เราให้ความส�าคญักบัสมาชิกเกษตรกรมากกว่าการเป็นคูค้่าทางธรุกิจ และเรามุง่มัน่ในการพฒันาและส่งเสรมิสมาชกิ

เกษตรกรของเราในการท�าการเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) ด้วยเทคโนโลยทีี่ทันสมัย ให้การสนับสนุนอย่างเป็นระบบ 

เช่น การบรหิารจัดการน�า้ การพฒันาพนัธุม์นั และระบบการขนส่งมนัเข้าโรงงาน รวมถงึการให้ความรูด้้านการท�าการเกษตร 

อย่างถูกต้อง เพื่อให้สมาชิกเกษตรกรมีผลผลิตต่อไร่และผลตอบแทนเพิ่มขึ้น สามารถสร้างเครือข่ายเกษตรกรระดับภูมิภาค 

ที่แข็งแกร่งและพัฒนาได้ตามมาตรฐานในระดับสากล บริษัทฯ เช่ือว่าการพัฒนาคู่ค้าธุรกิจ ให้เติบโตไปด้วยกัน สามารถ 

สร้างพื้นฐานการด�าเนินธุรกิจที่มั่นคง เราจึงให้ความส�าคัญกับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ควบคู ่ไปกับ 

การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันกับคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบและยกระดับ

ผลิตผลทางการเกษตร อันจะน�าไปสู่การเสริมสร้างความมั่นคงแก่อุตสาหกรรมเกษตรในระยะยาว

 ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการปรับกลยุทธ์มุ่งสู่ประสิทธิภาพของการบริหารลานลานมันเคลื่อนท่ี (Root Stations)  

จากเดมิเราม ี4 แห่ง เหลอืเพยีง  2 แห่ง  ขณะบรษิทัได้ปรบัแผนสนบัสนนุเกษตรกรให้มีการสร้างกลุม่และเครอืข่ายเกษตรกร

เข้มแข็ง โดยจะมีเจ้าหน้าที่บริษัทฝ่ายพัฒนาส่งเสริมเกษตรกร ร่วมกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น

เป็นพ่ีเลีย้งและทีป่รกึษากลุม่ คอยให้ค�าแนะน�าเพือ่สร้างความแข็งแรงให้กบักลุม่และสามารถพึง่ตวัเองได้อย่างด ีในปีนีม้กีลุม่

เกษตรกรทั้งหมด 2 กลุ่มที่เข้าโครงการพัฒนายั่งยืนกับไทยวา รวบรวมผลผลิตและก�าหนดวันเวลาที่เข้ามาขายให้กับบริษัท

เป็นผลให้ปี 2564 บริษัทสามารถรวบรวมผลผลิตเพิ่มข้ึนจากปีท่ีแล้วถึงร้อยละ 14 หรือ 200,000 ตัน โดยสัดส่วน 

ที่เพ่ิมขึ้นนี้มาจากเกษตรกรที่เป็นเครือข่ายของการส่งเสริมหลัก ประมาณ 140,000 ตัน จากการรวบรวมของลานมัน 

ที่เป็นพันธมิตรท่ีรวบรวมมาส่งให้บริษัทในทุกปีท่ีผ่านมา อีก 60,000 ตัน นับเป็นความส�าเร็จแบบก้าวกระโดด อีกทั้ง 

ยังยั่งยืนและต่อเนื่องด้วยนอกจากนี้ยังสามารถสร้างความน่าเช่ือถือ และรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับเกษตรกร โดยบริษัทฯ  

มนีโยบาย รับซ้ือวตัถดิุบด้วยราคายติุธรรมตามปรมิาณแป้ง ผ่านระบบ บัตรเงนิอเิลก็ทรอนกิส์ ทัง้นีน้อกจากบรษิทัฯ สามารถ

ลดต้นทนุ หวัมนัแล้ว ยงัสามารถลดค่าใช้จ่ายและเวลาของเกษตรกร ท�าให้เกษตรกรเดินทางสะดวกขึน้ มีความสะดวกสบาย

ใน การเข้ามาขายมากขึ้นอีกด้วย

 บรษิทัฯ ส่งเสรมิความรูค้วามเข้าใจในเรือ่งเทคนคิด้านการปลกูและการเพิม่ผลผลติมนัส�าปะหลงัอย่างถกูต้อง รวมถงึ 

สนับสนุนท่อนพนัธุม์นัส�าปะหลงัท่ีมมีาตรฐานรบัรองให้แก่ เกษตรกรทีเ่ป็นสมาชกิชาวไร่มนัส�าปะหลงัของไทยวา ในปี 2564 

บริษัทฯ ได้มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่สมาชิก ไทยวา เช่นเร่ืองการเพิ่มผลผลิตโดยการปรับปรุงดิน การใช้ ต้นพันธุ์ 

ที่ได้รับการรับรอง และการใช้เครื่องจักรสมัยใหม่ รวมถึงการใช้แอพพลิเคช่ันบนมือถือเพื่อติดตามสภาพอากาศ และ 

การเพาะปลูก

โครงกำรวิจัยและพัฒนำต้นพันธุ์มันส�ำปะหลัง
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ไทยวา ขอบคุณชาวไร่ (Thank Farmer Day)
 ไทยวาให้ความส�าคัญกับเกษตรกรเปรียบเสมือนพันธมิตรทางธุรกิจ และถือว่าเกษตรกรเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ 

การเติบโตในระยะยาว ไทยวามุ ่งมั่นในการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน และสร้างการมีส ่วนร ่วมของเกษตรกร  

ร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น ให้เติบโตควบคู่ไปกับสังคมได้อย่างยั่งยืน และร่วมกันสร้างความร่วมมือกันในระยะยาว 

ให้มากขึ้นในอนาคต ผ่านการจัดงาน “วันขอบคุณชาวไร่ไทยวา” เพื่อขอบคุณเกษตรกรท่ีส่งหัวมันส�าปะหลัง  

เพือ่เป็นวตัถดุบิในการด�าเนินธรุกจิอตุสาหกรรมแป้งมนัส�าปะหลงัด้วยดตีลอดมา ซึง่บรษิทัฯ ได้จ่ายปันผลก�าไรจากการท�าธรุกจิ 

กลับคืนสู่กลุ่มเกษตรกรในทุกๆ ไตรมาส ในพ้ืนท่ีอ�าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พื้นท่ีอ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  

และพื้นที่อ�าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
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เทคโนโลยีกำรเกษตร (AG Technology)

 บริษทัฯ ร่วมพฒันาเทคโนโลยเีพ่ือการเพาะปลกูทีแ่ม่นย�า โดยการน�าเทคโนโลยีมาผสมผสานเพ่ือการเกษตรยุคดจิทิลั

สมัยใหม่ เช่นเครื่องมือและอุปกรณ์ เช่น ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการในด้านต่าง ๆ เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบ

ระบุต�าแหน่งแบบแม่นย�าสูง การตรวจวัดระยะไกล และ Variable Rate Technology เป็นต้น และแอปพลิเคชัน เช่น การ

ตรวจวัดสภาพอากาศ การวัดผลผลิต การตรวจวัดในพื้นที่เพาะปลูก และการจัดการของเสีย เป็นต้น เพื่อเพิ่มความสามารถ

ในการวเิคราะห์ เพือ่เพิม่ปรมิาณและคณุภาพของผลผลติ อนัน�าไปสูก่ารแข่งขนัได้ในระดบัสากล โดยเกษตรแม่นย�าเป็นการ

ท�าเกษตรที่มีการให้น�้า ปุ๋ย และยาฆ่าแมลงในปริมาณและเวลาที่ถูกต้องเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด เป็นหลักการบริหารจัดการ

เพาะปลูกเพื่อใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในระดับแปลงหรือโรงเรือน โดยรวมพบว่าเกษตรกรเริ่มมีการน�าเทคโนโลยี

เกษตรแม่นย�ามาใช้ในการเพาะปลูกและสามารถเพิ่มผลผลิตได้มากถึง 4 เท่า เมื่อเทียบกับการท�าเกษตรแบบดั้งเดิม 

 ปี 2564 ไทยวาจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเกษตรกรอย่างสม�่าเสมอเพื่อสร้างเครือข่าวเกษตรกรให้แข็งแรงมากขึ้น 

ตอบโจทย์เรื่อง การจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน เช่น เครื่องปลูกมันส�าปะหลังพร้อมยกร่องและใส่ปุ๋ย เพื่อลดแรงงานและปลูก

ได้รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย TW Raptor เครื่องขุดเก็บเกี่ยวมันส�าปะหลังกึ่งอัตโนมัติ เพื่อให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยว

หัวมันได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

แพลตฟอร์มดิจิทัลอัจฉริยะทำงกำรเกษตร

 ไทยวามุ่งขยายสมาชิกเกษตรกรบนแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล 

เพือ่ปรบัใช้กบัพืน้ทีเ่พาะปลกูของตนเอง โดยเริม่จากประเทศไทย นอกจากนี ้บรษัิทฯ มกีารพฒันาแพลตฟอร์มอย่างสม�า่เสมอ 

โดยเฉพาะในเรื่องความถูกต้องของข้อมูล รวมถึงขยายการให้บริการ เช่น การจัดหาเงินทุน หรือสินเชื่อส่วนบุคคล 

 ในปี 2564 ระบบแพลตฟอร์มดิจิทัล ได้มีการพัฒนาด้านการบันทึกฐานข้อมูลเกษตรกรและการเพาะปลูกอย่าง 

ต่อเน่ือง มีการพัฒนาต่อยอดจากฐานข้อมูลเพื่อจัดท�าระบบการวิเคราะห์การเจริญเติบโตโดยประเมินจากดัชนีพืชพรรณ  

และการตรวจสอบพื้นที่การเพาะปลูก โดย ภาพถ่ายดาวเทียม ที่มีความแม่นย�าสูงมากกว่าร้อยละ 90 และยังสามารถ 

ท�าการการวิเคราะห์และพยากรณ์สภาพอากาศล่วงหน้า รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และ การพยากรณ์ปริมาณน�้าฝน 

รายสัปดาห์ และ รายเดือน ล่วงหน้า 9 เดือน อีกด้วย  นอกจากนี้ ในปี 2564 ยังมีการพัฒนาต่อยอดด้านโมเดลการพยากรณ์

และวิเคราะห์ผลผลิต และ คุณภาพผลผลิต (% เชื้อแป้ง) ที่มีความแม่นย�าในเฟสแรกมากกว่าร้อยละ 75 และยังอยู่ระหว่าง 

พัฒนาต่อยอดให้ได้มากถึงร้อยละ 90 โดยผลที่ได้รับจากโมเดล ในการท�าให้เกษตรกรสามารถวางแผนการเก็บเก่ียว 

ในช่วงเวลาที่เหมาะเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด ในราคาที่เหมาะสม และสอดรับกับแผนการผลิตของบริษัทฯ ได้ในคราวเดียวกัน 

 ทั้งนี้ในปี 2565 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญเก่ียวกับเรื่องจัดการดิน การอนุรักษ์ดิน เพื่อความยั่งยืนในการเพาะปลูก 

ของเกษตรกรต่อเนื่อง โดยมีแผนการรวบรวมข้อมูลดินเข้าสู่แพลตฟอร์ม เพื่อท�าการวิเคราะห์และหารูปแบบการจัดการดิน

เพื่อการเพาะปลูกพืชได้อย่างเหมาะสม พร้อมจัดท�า Crop Advisory เพื่อให้ค�าแนะน�าการเพาะปลูกและดูแล การจัดท�า

บัญชีการเพาะปลูกลงในแพลตฟอร์ม

 ทั้งหมดนี้ของแพลตฟอร์มดิจิทัล จะเป็นส่วนช่วยเพิ่มข้อมูลในการวางแผนการจัดหาวัตถุดิบให้มีความย่ังยืนของ 

บริษัทฯ และบริษัทฯ ยังมุ่งหวังพัฒนาสมาชิกเกษตรกรไทยวาให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ใช้แพลตฟอร์ม

ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการตัดสินใจการท�าการเพาะปลูกมันส�าปะหลังของเกษตรกร ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด

ต่อไป
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แอพพลิเคชั่น
บนมือถือ
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2562 2563

จ�านวนสมาชิกเกษตรกร

บนแพลตฟอร์มดิจิทัล (คน)

501 1,242

2564 เป้ำหมำยปี 2565

7,500 50,000

จ�านวนพื้นที่เพาะปลูกรวม

บนแพลตฟอร์มดิจิทัล (ไร่)

9,577 39,992 52,683 80,000

คิดเป็นสัดส่วนต่อจ�านวนพื้นที่

เพาะปลูกทั้งหมดของเกษตรกร

ไทยวา (ร้อยละ)

6 25 35 50

2561

121

2,950

2

คิดเป็นสัดส่วนต่อจ�านวนพื้นที่

เพาะปลูกทั้งหมดของเกษตรกร

ไทยวา (ร้อยละ)

N/A 70 84 400N/A

แปลง 1

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2564
บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน) 61



• โครงกำรบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ E-Money Card

 บริษัทฯ ร่วมพัฒนาระบบการจองคิวขายหัวมันส�าปะหลังล่วงหน้า “เกษตรกรสุขใจ ขายได้ฉับไว ไม่ต้อง 

รอนาน” ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นบนมือถือ เพื่อให้เกษตรกรมั่นใจในเรื่องตลาดรับซื้อที่แน่นอนและได้รับราคาประกันขั้น

ต�่า เกษตรกรสามารถลงทะเบียนเพื่อจองคิวขายหัวมันส�าปะหลังให้กับบริษัท การเก็บข้อมูลการเพาะปลูก และการจ่ายเงิน 

ค่าหวัมนัส�าปะหลงัผ่านระบบบตัรเงนิอเิลก็ทรอนิกส์ (E-Money Card) ของธนาคารทีบ่รษัิทฯ เข้าร่วมโครงการ โดยนอกจาก

เป็นการสร้างความเชือ่มัน่ให้กบัเกษตรกรแล้ว บรษิทัฯ ยงัสามารถน�าข้อมลูในระบบมาใช้วางแผนการรบัซ้ือหวัมนัส�าปะหลงั

ให้เป็นไปตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง 

 ณ ปัจจุบัน มีการใช้ระบบบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ และระบบลงทะเบียนในการจองคิวขายหัวมันส�าปะหลังล่วงหน้า

เป็นระยะเวลา 2 ปีแล้ว ที่โรงงานแป้งมันส�าปะหลัง อ�าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา อ�าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์  

อ�าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง และ โรงงานไทยน�ามันส�าปะหลัง จังหวัดอุดรธานี โดยปี 2564 มีจ�านวนผู้ใช้งานบัตรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเคลื่อนไหวทั้งหมดจ�านวน 1,953 คน คิดเป็นเงินเฉลี่ยที่จ่ายให้เกษตรกรผ่านบัตรกดเงินสด เท่ากับ 

1,119,109,285 บาทต่อปี โดยโครงการน้ีสามารถช่วยลดจ�านวนเกษตรกรท่ีอยู่ใต้เส้นความยากจน (Poverty Line)  

ได้จ�านวน 1,650 คน และยังช่วยให้เกษตรกรได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกด้วย

2562*

จ�านวนผู้ใช้งานบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (คน) 2,888

2563* 2564*

5,392 2,676

ยอดเงินที่จ่ายผ่านบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (บาท) 646,181,718 996,971,162 1,119,109,285 

น�้าหนักหัวมัน (กิโลกรัม) 287,642,457 470,330,343 459,962,753

จ�านวนเกษตรกรอยู่เหนือเส้นความยากจนจ�านวน (คน) N/A N/A 1,650*

* โรงงานแป้งมันส�าปะหลัง อ�าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา และ โรงงานไทยน�ามันส�าปะหลัง จังหวัดอุดรธานี 

**  โรงงานแป้งมันส�าปะหลัง อ�าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา อ�าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ และ 

 โรงงานไทยน�ามันส�าปะหลัง จังหวัดอุดรธานี 

*** โรงงานแป้งมันส�าปะหลัง อ�าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา อ�าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 อ�าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง และ โรงงานไทยน�ามันส�าปะหลัง จังหวัดอุดรธานี 
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การพัฒนาโรงงาน 
และ ชุมชนสีเขียว 

 จุดเริ่มต้นของการด�าเนินงานที่ดีภายใน
โรงงานคือการดูแลเร่ืองความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยของพนักงาน และคู่ค้าทางธุรกิจ
ด้วยความรอบคอบ โดยบริษัทฯ ได้จัดให ้
มีการอบรมกับพนกังานและดูแลสภาพแวดล้อม
บริเวณโรงงานท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานสากลอยู่
อย่างสม�่าเสมอ นอกจากการดูแลภายในพื้นที่ 
ของบริษัทฯ แล้ว ไทยวา ให้ความส�าคัญ 
ในการสร้างความสมัพนัธ์และการพัฒนาทีย่ัง่ยนื
ของการด�าเนินงานร่วมกับชุมชนด้วยความรับ
ผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
และด้วยความรุนแรงของผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ บรษิทัฯ ตระหนกั
ถึงความเร่งด่วนในการร่วมมือแก้ไขปัญหา  
ตั้ งแต ่ระบบการจัดการโรงงานเพ่ือไม ่ ให ้
ก่อเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และลด 
ผลกระทบต่อชุมชน เช ่น การใช้พลังงาน 
แสงอาทิตย์ และระบบก๊าซชีวภาพซึ่งเป็น 
แหล่งพลังงานหมุนเวียน และการควบคุม 
ระบบน�า้และการบ�าบดัน�า้เสยีให้มปีระสทิธภิาพ 
นอกจากนี้เรายังส่งเสริมการสนับสนุนด้าน 
การศกึษา เงินทนุ และการพฒันาชมุชนท้องถิน่ 
และพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมความยั่งยืนและ
ความเข้มแขง็แก่ชมุชน ซ่ึงสามารถสร้างรากฐาน
ให้ชุมชนยืดหยัดด้วยตนเองได้ในระยะยาว
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ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญเรื่องความปลอดภัยฯ อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการท�างาน ทั้งในส่วนบุคคล

และกระบวนการผลิตอยู่เสมอ เพื่อให้พนักงานรวมถึงคู ่ค้าธุรกิจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ โดยการปฏิบัต ิ

ตามพื้นฐานของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด มาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล  

รวมถึงมาตรฐานข้อก�าหนด และนโยบายของบริษัทฯ เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 

สภาพแวดล้อมในการท�างาน สร้างต้นแบบของผู้น�าที่ดีและการสร้างจิตส�านึกความรับผิดชอบต่อองค์กรรวมทั้งส่งเสริมให้

บุคคลากรมีความพึงพอใจในการท�างานในระยะยาว

 เพื่อเป็นการมุ่งสู่เป้าหมายของการเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุ บริษัทฯ มีการก�าหนดนโยบายและก�าหนด 

ให้ทุกหน่วยงานด�าเนินงานตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ให้สอดคล้องตามกฎหมาย 

(Law Compliance) และมาตรฐานชีวอนามัย (SHE Standard) โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (SHE Committee) ซ่ึงประกอบด้วย ตัวแทนผู้บริหารระดับสูงซ่ึงท�าหน้าท่ีประธาน 

ในคณะกรรมการความปลอดภยัฯ และกรรมการท่านอืน่ๆ ท�าหน้าทีก่�ากบัดแูลและบรหิารงานให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน

ภายใต้ข้อก�าหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO 45001 และ TIS 18001 เพื่อด�าเนินงาน 

ในด้านดงักล่าวอย่างสม�า่เสมอ และให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ โดยท�าการประเมนิความเสีย่งเพือ่หาอนัตรายร้ายแรงทีม่โีอกาส

จะเกิดขึ้นต่อพนักงานหรือชุมชนโดยรอบ จากนั้นความเสี่ยงดังกล่าวจะถูกน�าไปแก้ไขในล�าดับถัดไป 
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Risk
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 เพื่อให้มั่นใจว่าข้อปฏิบัติต่างๆ ด้านความปลอดภัยฯ จะถูกน�าไปปฏิบัติอย่างจริงจังและสอดคล้อง คณะกรรมการ     

ความปลอดภัยฯ มีการประชุมติดตามผลการด�าเนินงานเป็นประจ�าทุกเดือน พร้อมทั้งสื่อสารผลการประชุมดังกล่าว 

ไปยังพนักงานและผู้ท่ีเก่ียวข้องเพื่อรับทราบความคืบหน้าอย่างสม�่าเสมอ โดยปัจจุบันคณะกรรมการความปลอดภัย  

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานมีตัวแทนมาจากทุกโรงงานในเครือของบริษัท ไทยวา จ�ากัด มหาชน

 บริษัทฯ ก�าหนดตัวชี้วัดผ่านข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่มีอัตราความถี่การบาดเจ็บ (Incident Frequency Rate) 

และ อตัราความรนุแรงการบาดเจบ็ (Incident Severity Rate) อย่างต่อเนือ่ง เพือ่ใช้ในการวดัผลและตดิตามการด�าเนนิงาน        

ด้านความปลอดภัยรวมทั้งน�ามาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกระบวนการด�าเนินงานในแต่ละข้ันตอน ซ่ึงข้อมูลสถิติด้าน 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานมีดังนี้

2562 2563

อัตราความถี่การบาดเจ็บ (LTIFR) 9.7 8.2

2564 เป้ำหมำยปี 2565

7.9 อุบัติเหตุรวมลด

ลงร้อยละ 30 เมื่อ

เทียบกับปี 2564 

และ อุบัติเหตุเป็น

ศูนย์ภายในปี 2568

อตัราความรนุแรงการบาดเจ็บ (ISR) 13.1 39.9 65.9

ข้อมูลสถิติการเสียชีวิตจากการ

ท�างาน (Fatality accident)

0 0 0
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จ�ำนวนอุบัติเหตุทั้งหมดของปี 2562-2564

 บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานทุกระดับรวมท้ังพนักงานรายวัน  

เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน การให้ค�าแนะน�า และสร้าง 

ความตระหนักรู้ให้แก่พนักงานในเรื่องของขั้นตอนการท�างาน และความปลอดภัยในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้พนักงานสามารถ

ระบุความเส่ียงและอนัตรายทีส่ามารถเกดิขึน้ได้ระหว่างการท�างาน รวมถึงสามารถตดัสนิใจและหยดุการท�างานเมือ่มพีบเห็น

เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ โดยมีการด�าเนินการ ดังนี้ 

หลักสูตรกำรฝึกอบรมในปี 2564
1. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานส�าหรับลูกจ้างใหม่

2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร

3. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน

4. บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม

5. การดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ

6. ความปลอดภัยในการท�างานกับสารเคมีอันตราย

7. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

8. เทคนิคการสอนงานและเป็นหัวหน้างาน

9. ความปลอดภัยในการท�างานกับสารเคมี

10. การขับรถ Forklift  ด้วยความปลอดภัย

11. การเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้ BBS (Behavior Based Safety)

12. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis)

13. เทคนิคการเตือนอันตรายด้วย KYT

14. จิตส�านึกการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

15. เทคนิคการเชื่อมอาร์คโลหะ ระดับ 1
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2563

ความปลอดภัยตามข้อก�าหนดของกฎหมาย เช่น 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน คณะกรรมการ

ความปลอดภัยฯการดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟ 

เป็นต้น

>90%

2564 เป้ำหมำย 2565

>93% >98%

การส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัย เช่น BBS, 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

>50% >60% >80%

 โดยอัตราส่วนของผู้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ในปี 2564 และเป้าหมายปี 2565 แสดงดังตารางด้านล่าง

หลักสูตร

 นอกจากด้านความปลอดภัยในการท�างานแล้ว บริษัทฯ ให้ความส�าคัญเกี่ยวกบัสุขภาพของพนักงาน โดยมกีารจัดท�า

แผนดูแลสุขภาพของพนักงานและติดตามผลตรวจสุขภาพของพนักงานอย่างสม�่าเสมอ

กำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมและควำมปลอดภัยในโรงงำน

ติดป้ายชี้บ่งสารเคมี
อันตรายและการป้องกัน

ติดตั้งเครื่องยกถุงแป้ง
เพื่อลดปัญหาการยศาสตร์

ขุดบ่อน�้าเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและแก้ปัญข้อร้อง
เรียนเรื่องกลิ่นจากชุมชนใกล้เคียง

ติดตั้ง Life line ส�าหรับการท�างานบนที่สูงเพื่อป้องกันอันตรายระหว่างท�างาน
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กำรป้องกันเกี่ยวกับโควิด-19 

 เน่ืองจากปี 2564 ได้มีการระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 3 และมีการล็อคดาวน์ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ  

รวมถึงพื้นที่ตั้งของโรงงานบางแห่งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทางบริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับ

สถานการณ์ดงักล่าว จงึได้จัดท�ามาตรการรองรบัเช่น อปุกรณ์ในการตรวจวดัอณุหภมู ิการคดักรองรวมทัง้สร้างห้องพยาบาล  

การฉีดพ่นฆ่าเช้ือบริเวณในและนอกโรงงาน การประชาสัมพันธ์และจัดการเกี่ยวกับการรักษาระยะห่างของพนักงาน 

ในพื้นที่ส่วนร่วม มาตรการที่ได้ด�าเนินการในช่วงที่มีการระบาด มีดังนี้

DAILY COVID BCP CALL

ทุกวัน เวลา 8.00 น. ประกอบด้วย 

EXCO และผู้บริหารจากหน่วยงาน

ต่างๆ เพื่อประชุมและอัปเดตสถานะ 

รวมถึงพัฒนาแผนรับมือวิกฤตอย่าง

ใกล้ชิด

VACCINATED

พนักงานของเรากว่า ร้อยละ 99 ได้รับ 

การฉีดวัคซีนแรกเรียบร้อยแล้ว พร้อม

เตรียมวัคซีนทางเลือกเพื่อแบ่งปันให้

กับสมาชิกครอบครัวของพนักงานอีก

ด้วย

BUBBLE AND SEALED

ด�าเนินการบับเบิลแอนด์ซีล 

(Bubble and Sealed) ตามแนวทาง

การควบคุมโรคส�าหรับ 4 โรงงาน

อาหารในประเทศไทยและเวียดนาม 

เพือ่ป้องกนัและควบคมุการระบาดของ

โรคโควิด

ควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใต้หลักกำรบับเบิลแอนด์ซีล (Bubble and Sealed)

1. กำรทดสอบโควิด 

ก่อนเข้าโรงงาน:

พนักงานทุคนจะถูกทดสอบด้วย Rapid test และ PCR test

โดยแยกกลุ่มเป็นกลุ่มเล็กๆ กลุ่มละประมาณ 10 คน

ทดสอบโควิดทุกสัปดาห์ ด้วย Rapid test

2. ยำนพำหนะ และคนขับรถขนส่ง

การพ่นยาฆ่าเชื้อรอบยานพาหนะ

ให้คนขับรถรออยู่ในรถ

แยกห้องน�้าเคลื่อนที่ส�าหรับคนขับรถ ในบริเวณหน้าประตูโรงงาน

3.  ผู้ขำยหัวมัน

ใช้ระบบ QR เพื่อลงทะเบียน

แยกโซนนั่งรอ และทางเดิน

ใช้กฎ 5K: สวมหน้ากาก-ฆ่าเชื้อ-รักษาระยะห่าง-ไม่รวมตัวกัน- 

เปิดเผยข้อมูลสุขภาพ

+

+

+

+

+

+

+

+
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4. อำหำรและเอกสำรต่ำงๆ ที่มำจำกภำยนอก

ใส่ถุงพลาสติก

การพ่นยาฆ่าเชื้อ

อาหารปรุงสุกอย่างดี

5. กำรติดต่อภำยนอกโดยไม่มีกำรควบคุม

ใช้กฎหอพัก รางวัล และการลงโทษ

ค�ามั่นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีความรับผิดชอบตาม

กฎหมาย

ทีมประชาสัมพันธ์

ทีมป้องกันและคัดกรองโรค

ทีมสนับสนุน

กล้อง CCTV

+

+

+

+

+

+

+

+

+

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตลอด
กระบวนการผลิต
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันถือเป็นเร่ืองท่ีทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันเพื่อชะลอการเพิ่มสูงข้ึนของ

อณุหภมูเิฉลีย่ของโลกซึง่ส่งผลให้เกดิภยัธรรมชาติมากมายในปีทีผ่่านๆ มา สาเหตทุีท่�าให้เกดิวกิฤตดงักล่าวมาจากหลายปัจจยั 

ซึ่งรวมถึงการเพิ่มของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี บริษัทฯ ตระหนักดีว่า 

การเป็นส่วนหน่ึงในการบรหิารการใช้ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างมปีระสทิธภิาพ และรกัษาธรรมชาตอินัอดุมสมบรูณ์เป็นปัจจยั

ส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และพัฒนาสังคมอย่างมีความรับผิดชอบ 

 บริษัทฯ ได้มีการก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการภายใต้กฎหมาย มาตรฐาน และระเบียบปฏิบัติต่างๆ  

ด้านสิ่งแวดล้อมโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีความมุ่งมั่น 

ที่จะดูแลรักษาลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ควบคุมการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่คุณค่า ควบคู่ไปกับการให ้

ความร่วมมือกับองค์กรระดับประเทศ  ตั้งแต่ระบบการจัดการโรงงานเพื่อบรรเทาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และ 

การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านการจัดการน�้า การจัดการพลังงาน การก�าจัดของเสีย และ/

หรือมลพิษ ทั้งจากกระบวนการผลิต และการใช้งานท่ัวไป โดยใช้เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการติดตามเฝ้าระวัง 

อย่างใกล้ชิด รวมทั้งได้ส่งเสริมและด�าเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน เช่นพลังงานแสงอาทิตย์ 

และระบบก๊าซชีวภาพ รวมถึงการควบคุมระบบน�้าและการบ�าบัดน�้าเสียที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานและ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและสังคมให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน 

บริษัทฯ อีกทั้งได้ท�าการทวนสอบ เปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และตั้งเป้าหมายการลดปริมาณการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ให้สอดคล้องกับเป้าหมายระดับประเทศอีกด้วย

 นอกจากน้ี ยังได้ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการน�้าเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เช่น 

ระบบน�้าและการบ�าบัดน�้าเสียที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งน�้าของชุมชน ลดความขัดแย้งในการใช้น�้า 

กับชุมชน รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน�้าในชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร

น�้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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 การบริหารจัดการในการด�าเนินโครงการลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายใต้เครื่องหมาย

รับรองคาร์บอนฟุตฟริ้นท์ส�าหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และมาตรฐาน มอก.  

14001-2548 (ISO 14001:2004) ซึ่งเป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management System  

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรตระหนักถึงความส�าคัญของการจัดการส่ิงแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับ

การพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษ (Prevention of Pollution) และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้

บริษัทฯ มีการด�าเนินการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนา 

อย่างต่อเนื่อง และได้รับการรับรองให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 (ระบบสีเขียว) ซึ่งเป็นระบบท่ีแสดงศักยภาพ 

ของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากกระทรวงอุตสาหกรรม 

 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีของเครื่องจักรเพื่อสิ่งแวดล้อม ไม่เพียงช่วยเพ่ิมข้อจ�ากัดและเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ทางธุรกิจ หากยังมีส่วนช่วยยกระดับความเป็นอยู่ท่ีดีของ สังคม ตลอดจนรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ  

นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังร่วมมือกับคู ่ค้าทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ ่งมั่นค้นคว้าและ 

พัฒนานวัตกรรมอย่างหลากหลาย ทั้งด้านประสิทธิภาพของเครื่องจักร  ตลอดจนกระบวนการผลิต ภายใต้จุดมุ่งหมาย 

ในการส่งเสริมดุลยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

กำรพัฒนำประสิทธิภำพของเครื่องจักร และกระบวนกำรผลิต

 จากนโยบายการบรหิารจัดการในการด�าเนนิโครงการลดการใช้พลงังานและการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ตวัอย่างหน่วย

ค�านวณหลักทีเ่ราใช้ในการวดัประสทิธภิาพด้านพลงังานและการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก คือความเข้มข้นหรอืประสิทธภิาพใน

การใช้พลังงาน โดยการเปรียบเทียบปริมาณลดการใช้น�้ามันเตาในการผลิตต่อปริมาณการผลิต

2562 2563

ปริมาณการใช้น�้ามันเตาที่บริษัทฯ 

ใช้ลดลง (ลิตรต่อตันแป้ง)

0.40 0.36

2564 เป้ำหมำยปี 2565

0.34 -3% YOY

• ระบบผลิตก๊ำซชีวภำพและบ�ำบัดน�้ำเสียแบบ Covered Lagoon Bio Reactor (CLBR)

 บริษัทฯ ได้เลือกใช้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบ Covered Lagoon Bio Reactor (CLBR) ซึ่งเป็นเทคโนโลยี 

ที่ได้ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูง มีเสถียรภาพ และมีค่าใช้จ่ายในการควบคุมระบบต�่า สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้ 

ทั้งการผลิตก๊าซชีวภาพและบ�าบัดน�้าเสียไปพร้อมกัน ซึ่งโครงการดังกล่าวนอกจากจะเป็นการลดต้นทุนการผลิต 

ที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อบริษัทฯ แล้ว ยังเป็นการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพสูงด้วย โดยมีประโยชน์ด้าน 

การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพน�้าเสียที่ผ่านระบบ CLBR จะมีค่าความเข้มข้นของสารประกอบอินทรีย ์

ลดลงร้อยละ 95-97 ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น และสุขอนามัยของพนักงานและชุมชน

ใกล้เคียงดีขึ้น

Waste
Management

Energy
Usage

Efficiency

Machine
Performance

Water
Management
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• โครงกำรไคเซ็น (Kaizen)

 ในปัจจุบันที่การแข่งขันในตลาดสูงข้ึน การเพิ่มยอดขาย อาจจะไม่เพียงพอในการท�าก�าไร การลดต้นทุน  

ถือเป็นหนึ่งในหัวใจส�าคัญในสายการผลิตในการช่วยท�าก�าไรให้กับบริษัท ซึ่งการลดต้นทุนนั้นจะต้องเริ่มตั้งแต่การวางแผน

กระบวนการท�างาน และยังต้องสร้างความเข้าใจให้กับพนักงานทุกคน ต้ังแต่พนักงานหน้างานจนถึงระดับผู้บริหาร  

เพ่ือทีจ่ะได้บรรลุเป้าหมายร่วมกนั โครงการไคเซน็ถอืเป็นหนึง่ในกลยทุธ์ทีใ่ช้ในการปรบัปรงุกระบวนการท�างานเพือ่ลดต้นทนุ 

โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพปรับปรุงการบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม 

ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร และมีกระบวนการส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุงการท�างานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ 

มีการปรับปรุงวิธีการมีส่วนร่วมให้เหมาะสมกับพนักงานทุกคนและบุคลากรทุกระดับ ร่วมกันแสวงหาแนวทางใหม่ๆ  

เพื่อปรับปรุงวิธีการท�างานให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ใช้ระบบการปรับปรุงงานแบบไคเซ็นที่โรงงานบางเลน 

จังหวัดนครปฐม โดยในปี 2564 โรงงานสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 6 ล้านบาท ผ่านการปรับปรุงกระบวนการท�างาน

ทั้งหมด 19 โครงการ และสามารถเพิ่มคุณภาพจากการผลิตได้ เช่น ลดความผิดพลาดจากการผลิต ลดระยะเวลาการท�างาน 

ลดการสูญเสีย ลดการใช้และการรั่วไหลของพลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เป็นต้น

ระบบจัดการ Kaizen จะมุ่งเน้นไปที่
“ทุกคน ทุกที่ ทุกวัน”

พนักงานหน้างาน
5ส, TPM, กำรวิเครำะห์รำกสำเหตุ,

กำรท�ำให้ทุกคนมองเห็นปัญหำ, คำมิชิไบ, ตัวชี้วัดลูกค้ำ

หัวหน้างาน
TPM, กำรอบรม, RCA, เก็มบะ (สถำนที่จริง)

กำรท�ำงำนข้ำมสำยงำน, คำมิชิไบ,
ตัวชี้วัดลูกค้ำ

หัวหน้าแผนก
PPP, A3 Thinking, 

เก็มบะ (สถำนที่จริง), ระบบดึง

CEO และผู้บริหาร
ระดับสูง
กำรสร้ำง

วัฒนธรรม

กำรใช้ระบบ Lean ในกำรจัดกำรจนถึงมือลูกค้ำ

สิ่งที่พนักงำนได้รับ

• ความเข้าใจในแนวคดิระบบ Lean และ  

 Kaizen และสามารถเร่ิมน�ามาปรับ 

 ใช้ในการจดัการบรหิารในสว่นงานของ 

 ตนเองได้

• การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างโรงงาน  

 และเรียนรู้แนวปฏิบัติท่ีดีจากผู้ท่ีท�าได ้

 ดีมาปรับใช้ 

• ความสามารถในการวเิคราะห์และระบุ 

 สาหตขุองปัญหา (root cause analysis)  

 และการระบุตัวชี้ วัด การติดตาม 

 ความคืบหน้าของโปรเจค
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 การน�าระบบ Lean และ Kaizen มาประยุกต์ใช้ในองค์กรจะท�าให้บริษัทสามารถเปลี่ยนจากทฤษฎี 3 ต�่า  

มาเป็นทฤษฎี 3 สูง

ทฤษฎี 3 ต�่า

กำรพัฒนำต�่ำ
ก�ำไรต�่ำ
ขึ้นเงินเดือนต�่ำ โบนัสต�่ำ

ทฤษฎี 3 สูง

กำรพัฒนำสูง
ก�ำไรสูง
ขึ้นเงินเดือนสูง โบนัสสูง

• มุ่งสู่กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) 

 ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ร่วมกับองค์กรบริหารก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เป็นโรงงานน�าร่องในโครงการขยาย 

ผลการส่งเสริมการจัดท�าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม (Carbon Footprint from Operation / CFO) 

จดัโดยสถาบนัน�า้และสิง่แวดล้อมเพ่ือความยัง่ยนื สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จ�านวน 2 แห่ง ท่ีโรงงานแป้งมนัส�าปะหลงั 

จังหวัดอุดรธานี และโรงงานวุ้นเส้น จังหวัดนครปฐม และได้ท�าการทวนสอบรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 นอกจากนี้ ไทยวาได้ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (TCNN) สมาคม 

เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก (UN Global Compact) และ RE100 Thailand Club (RE100TH) เพื่อแสดงเจตนารมณ ์

ในความมุ่งมั่น และร่วมมือเพื่อผลักดันภาคอุตสาหกรรมไปสู่เป้าหมายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพ่ือมุ่งสู่ 

ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) และการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ซ่ึงสอดคล้องกับ 

เป้าหมายระดบัประเทศ มุง่แก้ปัญหาภาวะโลกร้อนและรกัษาระดบัความสามารถในการยกระดบัความแข่งขันของประเทศไทย 

และการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2050

 ไทยวาได้ต้ังเป้าหมายระยะสั้น คือการเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 25 ภายในปี ค.ศ. 2025 และร้อยละ 50 ภายในปี ค.ศ. 2030 ตามล�าดับ และเป้าหมายระยะยาว  

คือการมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี ค.ศ. 2050-2070 และมีเป้าหมายวัดและ 

ทวนสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ครบทุกโรงงานภายในต้นปี 2565 (โดยบริษัทฯ ก�าลังด�าเนินวางแผน และเตรียมการ 

เก็บข้อมูลเพื่อท�าการประเมินและทวนสอบรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงงานอีก 4 โรง และคาดว่า 

จะท�าการเปิดเผยข้อมูลได้ในช่วงปลายปี 2565) เพื่อเปิดเผยอย่างสม�่าเสมอและสามารถตั้งเป้าหมายลดการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกได้ในระยะยาว พร้อมมุ่งมั่นแก้ปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ขอบเขตที่ 1 ขอบเขตที่ 2

โรงงานไทยน�ามนัส�าปะหลงั อดุรธานี 1,119* 6,121*

ขอบเขตที่ 1 ขอบเขตที่ 2

1,934 9,039

ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
 (tCO2e)

2563 2564

โรงงานวุ้นเส้น จังหวัดนครปฐม 20,056** 4,108** 24,495 4,554

* ทวนสอบโดยบริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ ควอลิตี้ แอสชัวรันส์ จ�ากัด

** ทวนสอบโดย ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2563

2564
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ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก (ขอบเขตที่ 1 + ขอบเขตที่ 2) ปี 2564
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โรงงำนไทยน�ำ โรงงำนวุ้นเส้น
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รำยละเอียด

ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการ
ท�าเกษตร รวมถึงการใช้ปุ๋ยเคมี

แหล่งปล่อยก๊ำซเรือนกระจก

วัตถุดิบตั้งต้นที่ซื้อมา (มันส�าปะหลัง)

แนวทำงกำรจัดกำร

- ศึกษาการลดการปล่อยก๊าซ
 เรือนกระจกทางด้านการเกษตรและ
 เทคโนโลยี
- ส่งเสริมโครงการสมาชิกเกษตรกร
 ชาวไทยวาในการท�าการเกษตรอนิทรย์ี 
 ระบบการเกษตรสมัยใหม่ ฯลฯ

การขนส่งวัตถุดิบมายังโรงงาน - หาแหล่งปลูกมันในพื้นที่ใกล้เคียง
- สนับสนุน Contract Farming 
 เพิ่มประสิทธิภาพของลานมันเคลื่อนที่ 
 (Root Station)

การใช้พลังงานจากถ่านหินกระบวนการผลิต 
และการด�าเนินงานทั่วไป

- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานจาก
 ถ่านหิน โดยเปลี่ยนถ่านหินที่มีค่า
 ความร้อนต�่า (LCV) เป็นถ่านหิน
 ที่มีค่าความร้อนสูง (HCV)
- เปลี่ยนไปใช้ก๊าซธรรมชาติหรือ
 พลังงานแทน เช่น ก๊าซชีวภาพ

การใช้ไฟฟ้า - เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าจาก 
 พลังงานหมุนเวียน เช่น
 โรงไฟฟ้าชีวภาพ และ Solar Rooftop

ระยะทางในการขนส่งและกระขายสนิค้าการขนส่งสินค้า - การจัดการและวางแผนระบบ
 โลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เชื้อเพลิงของภาหนะขนส่ง - เลือกใช้ภาหนะที่มีการใช้เชื้อเพลิง
 ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 ในปี 2564 มปีริมาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีส่งูขึน้กว่าปี 2563 เนือ่งจากมกีารผลติสนิค้ามากกว่าทัง้สองโรงงาน 

อย่างไรก็ตาม จากผลการเก็บข้อมูลและการทวนสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร บริษัทฯ สามารถระบุแหล่ง 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรได้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า และเริ่มพิจารณาแนวทางในการจัดการ โดยแหล่งปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยส�าคัญมีดังนี้ 
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Traceability Transition Transformation

กลยุทธ์ 3T

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้สมัครเข้าร่วมโครงการการส่งเสริมภาคธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจกโดยก�าหนดเป้าหมายทาง

วิทยาศาสตร์ (Science-based Target: SBT) ที่จัดข้ึนโดย อบก. และ ECEE (Excellent Center of Eco-Energy)  

ในปี 2565 เพื่อการวางแผนการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการควบคุมก๊าซเรือนกระจกของโลกไม่ให้เกิน 1.5  

หรือ 2 องศาเซลเซียส

เป้ำหมำยของทั้งองค์กร*

ใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างน้อยร้อยละ 25

ปี (ค.ศ.)

2025

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างน้อยร้อยละ 50 2030

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 100 2050-2070

* ครอบคลุมขอบเขต 1 และ 2

1 2 3

 เพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในระยะยาว ไทยวามีการบริหารจัดการเพื่อลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผ่านกลยุทธ์ 3T ดังนี้

 • Traceability: ความสามารถในการระบุและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมด  

  ปัจจัยส�าคัญในขณะนี้ ได้แก่ การใช้พลังงาน การใช้ปุ๋ยเคมี NPK วิธีการและการเพาะปลูกในฟาร์ม ตั้งแต ่

  การเตรียมดิน การเพาะปลูก และการเก็บเกี่ยว ตลอดจนการขนส่งทางทะเลทั่วโลก 

 • Transition: การปรับปรุงระบบการผลิตในโรงงานทั้งหมดของเรา เราก�าลังอยู่ในระหว่างการวางกลยุทธ ์

  กบัทีป่รกึษา ในการต้ังเป้าทีจ่ะเป็น Carbon Neutral ภายในปี 2030 โดยใช้พลงังานหมนุเวยีนให้มากข้ึน เช่น 

  พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar rooftop) พลังงานจากโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส (Biogas power plant จากของเสีย 

  จากการผลิต) ลดการใช้พลังงานจากถ่านหินและน�้ามันดีเซลให้เหลือน้อยที่สุด และยังพยายามลดคาร์บอน 

  ด้วยการปลูกต้นไม้มากขึ้นหรือการเกษตรแบบปฏิรูป

 • Transformation: ให้ลูกค้าเป็นแกนหลักของกลยุทธ์ความยั่งยืนและนวัตกรรมของเรา เช่น ช่วยให้พวกเขา 

  ใช้ส่วนผสมจากพืชมากขึ้น แทนการใช้เนื้อสัตว์ การเลือกใช้แป้งที่ปราศจากสารเคมี (waxy) ปรับปรุงโซลูชัน 

  บรรจุภัณฑ์ให้เป็นพลาสติกชีวภาพ และพัฒนานวัตกรรมใหม่ เช่น ปุ๋ยชีวภาพ บรรจุภัณฑ์ชีวภาพ
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2562 2563

โรงงานพิมาย นครราชสีมา 49,145 51,722

2564 เป้ำหมำย 2565*

51,722 53,000

ปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่ลดได้ 
(tCO2e)

โรงงานท่าคันโท กาฬสินธุ์* N/A N/A 12,037 12,037

* COD เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564

• โครงกำรลดก๊ำซเรือนกระจกภำคสมัครตำมมำตรฐำนของประเทศไทย (T-VER)

 บริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนโครงการหรือรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก ท่ีจัดตั้งข้ึนโดยโดยองค์การบริหารจัดการ 

ก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ตั้งแต่ปี 2560 เพื่อวัดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจก จากโครงการผลิตก๊าซชีวภาพจาก

ระบบบ�าบัดน�้าเสีย ที่อ�าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีการด�าเนินโครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 14064-2 

และการทวนสอบโครงการภายใต้มาตรฐาน ISO 14064-3 โดยมีเป้าหมายเพื่อ ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ซึง่เป็นสาเหตสุ�าคญัของภาวะโลกร้อน มส่ีวนร่วมในการลดก๊าซเรอืนกระจกของประเทศ และสนบัสนนุการพฒันาเศรษฐกจิ

แบบยั่งยืน โดยปี 2564 บริษัทฯ ได้รับเงินจากการขาย Carbon Credit ได้ทั้งหมดเป็น จ�านวนเงิน 3,735,180 บาท

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2564
บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน) 75



• โครงกำรระบบผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar Rooftop Saving)

 ไทยวามนีโยบายในเรือ่งของการอนรุกัษ์พลงังาน รวมถงึมเีป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกด้วยการใช้พลงังาน

หมุนเวียนให้มากขึ้น เช่น “พลังงานแสงอาทิตย์” ซึ่งเป็นกระแสพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียน ที่ใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่ 

ได้ตามธรรมชาติเป็นพลังงานที่สะอาดและสามารถท�าได้ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่รวมไปถึงในบ้านท่ัวไป  

ซึ่งจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในระยะยาวให้กับโลกได้

 บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ Phase I บนหลังคาของโรงงานวุ้นเส้น อ�าเภอบางเลน  

จังหวัดนครปฐม จ�านวน 1 MW ในปี 2562 เพื่อเป็นการด�าเนินการภายใต้นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน และ 

เป็นแนวทางให้กับโรงงานอื่นๆ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการลดการใช้พลังงานจากฟอสซิล ระบบ Solar Rooftop  

คือการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนมาเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยปราศจากมลพิษ และเป็นพลังงาน 

ที่มีศักยภาพสูง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงงานและชุมชน ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ขยายโครงการ Solar Rooftop 

Phase II จ�านวน 1.44 MW เพือ่เพิม่ปรมิาณไฟฟ้าทีผ่ลติจากแหล่งพลงังานทดแทน ซึง่คาดว่าจะ COD ได้ภายใน ม.ีค. 2565 

นอกจากนี้ได้มีการวางแผนเพื่อติดตั้งให้กับโรงงานผลิตแป้งมันส�าปะหลังในอนาคตอีกต่อไป

 โดยปี 2564 โครงการ Solar Rooftop สามารถผลิตไฟฟ้าเทียบเท่าปริมาณการชดเชยคาร์บอน 2,643 Metric ton 

ต่อปีหรือเท่ากับการปลูกป่าสนพื้นที่ประมาณ 563 เอเคอร์  

2563 2564

กระแสไฟฟ้าสะสมที่ผลิตได้จาก 

Solar Roof Top (kWh)

1,405 1,406

เป้ำหมำย 2565 เป้ำหมำยระยะยำว
(ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี)

3,381 16,800

กระแสไ ฟฟ้าสะสมที่ผลิตได้จาก 

Solar Roof Top (ล้านบาท)*
5.08 5.09 12.2 60.8

2562

589

2.13

* ค�านวณที่ค่าไฟฟ้า 3.62 บาท/kWh

• โครงกำรใช้เชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนกำรใช้ถ่ำนหิน

 ปลายปี 2564 บริษัทฯ ได้เริ่มมีการทดลองใช้เชื้อเพลิงจากชีวมวล (Biomass)  ทดแทนการใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน  

เนื่องมาจากเชื้อเพลิงชีวมวล เป็นพลังงานหมุนเวียน ซึ่งไม่ส่งผลกระทบด้านลบต่อส่ิงแวดล้อม โดยบริษัทฯตั้งเป้าหมาย 

จะใช้เชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนถ่านหินอย่างน้อยร้อยละ 80 ที่โรงงานในอ�าเภอบางเลน ในปี 2565

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2564
บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)76



กำรบริหำรจัดกำรน�้ำ

 ทรัพยากรน�้ามีความส�าคัญต่อกระบวนการผลิตในธุรกิจท้ังในด้านปริมาณและคุณภาพท่ีน�ามาใช้ เนื่องจากไทยวา 

เป็นธุรกิจที่อยู ่ในอุตสากรรมเกษตรและอาหาร จึงต้องตระหนักอยู่เสมอถึงการดูแลรักษาทรัพยากรน�้าตลอดห่วงโซ่

คุณค่า ไม่ว่าจะเป็นการใช้น�้าเพื่่อผลผลิตทางการเกษตร การใช้น�้าในกระบวนการผลิต รวมถึงผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ  

เพื่่อสร้างความต่อเนื่องในการด�าเนินธุรกิจ และลดปัญหาด้านความขาดแคลนน�้าของประชากรโลกโดยมุ่งเน้นการบริหาร

จดัการทรพัยากรน�า้แบบบูรูณาการ ส่งเสรมิการพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมเพื่อ่การบรหิารจดัการน�า้อย่างมปีระสทิธิภาพ 

เพิ่่มศักยภาพและความมั่่นคงในการด�าเนินธุุรกิจ รวมถึงแบ่งปันการเข้าถึงแหล่งน�้าคุุณภาพร่วมกับ ชุมชนอย่างเท่าเทียม

• กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนน�้ำ

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต้ังแต่การประเมินความเส่ียงด้านน�้า ด้วยแนวทางการมุ่งมั่นในการจัดการน�้าอย่างยั่งยืน  

(รวมถึงการใช้น�้าจากแหล่งน�้า การน�าน�้ามารีไซเคิลและใช้ซ�้า) ผ่านนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการน�้า โดยมีการปฏิบัติ

ตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม มีการการสื่อสาร / ประสานงานกับหน่วยงานก�ากับดูแลท้องถิ่น / ผู้จัดหาน�้า 

อย่างสม�่าเสมอ เพื่อติดตามสถานการณ์น�้าและมาตรการบรรเทาผลกระทบ และมีการใช้น�้าอย่างรับผิดชอบ รวมถึง 

การตรวจสอบปริมาณการใช้น�้า การวัดปริมาณและการปล่อยน�้าของเราอยู่เสมอ โดยค�านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับ 

สภาพแวดล้อมโดยรอบ โดยมีจุดประสงค์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีข้ึน ซ่ึงท�าการประเมินเป็นประจ�าทุกปี  

เนื่องจากมีการใช้น�้าในกระบวนการผลิตเป็นจ�านวนมาก บริษัทฯ จึงตระหนักถึงการก�าหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยง

ด้านสาธารณปูโภคพืน้ฐานทีจ่�าเป็น ควบคู่ไปกบัการส่งเสรมิการลดปรมิาณการใช้น�า้และพฒันาการใช้น�า้อย่างมปีระสทิธิภาพ  

 ไทยวามุง่เน้นการใช้ประโยชน์จากน�า้อย่างมปีระสทิธภิาพ ลดการปล่อยของเสยีสูธ่รรมชาต ิรวมถึงพฒันาประสทิธภิาพ

ของระบบบ�าบัดน�้าเสีย นอกจากนี้ยังมีการติดตั้้งระบบควบคุุมการเติมอากาศของระบบบ�าบัดน�้าเสีย โดยน�้าเสียทั้้งหมด 

ร้อยละ 100 ผ่านเข้าสู่กระบวนการบ�าบัดเพ่่ือให้น�้ามีคุุณภาพที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน�้าทิ้้งทั่่วไปตามกฎหมายก�าหนด  

และมีมาตรการในการด�าเนินการประหยัดน�้าด้วยเป้าหมายในการลดปริมาณการใช้น�้าให้ได้ อย่างน้อยร้อยละ 10  

ในทกุๆ ปี ด้วยหลกัการ 3Rs: Reuse, Reduce, Recycle ท�าให้สามารถน�าน�า้ที่ผ่่านระบบการบ�าบดัแล้วกลบัมาใช้ประโยชน์

ในรููปแบบของสาธารณูปโภค และกระบวนการผลิต เป็นต้น

2562 2563

จ�านวนการใช้ Green Carton แทน

กล่องกระดาษเดิม (ล้านชิ้น)

1.48 1.50

2564 เป้ำหมำยปี 2565

1.99 2.00

• Environmentally Friendly Packaging 

 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการน�ากล่อง Green Carton มาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าทั้งหมด 

ร้อยละ 100 ซ่ึงเป็นกล่องกระดาษท่ีถูกคิดค้นเพื่อสิ่งแวดล้อม สามารถช่วยลดการใช้ทรัพยากรในการผลิตลดลง 

ไม่น้อยกว่า 25 กรมัต่อตารางเมตร โดยยงัคงความสามารถในการรบัน�า้หนกัเรยีงซ้อนและปกป้องสนิค้าได้ดขีึน้ร้อยละ 4-25  

เมือ่เทยีบกบับรรจุภณัฑ์ทัว่ไป นอกจากนีย้งัได้รับการรบัรอง SCG Eco Value และ ISO 14021 แสดงถงึการเป็นบรรจภุณัฑ์ 

เพื่อส่ิงแวดล้อมอย่างแท้จริงบรรจุภัณฑ์ Green Carton บรรจุภัณฑ์กระดาษที่ถูกคิดค้นและพัฒนามาจากแนวคิด 

รักษ์สิ่งแวดล้อมในเร่ืองของกระบวนการผลิตที่ใช้กระดาษน้อยลง มีน�้าหนักเบา และยังความแข็งแรงเทียบเท่า หรือ

มากกว่าเดิม ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการผลิต การขนส่งสินค้า และช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์รักษ์สิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี ้

ยังได้การรับรองจาก SCG ECO VALUE ให้เป็นสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ในการด�าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
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2562 2563

ปริมาณน�้าที่ใช้ทั้งหมด (ลิตร) 719,622,000 750,643,000

2564 เป้ำหมำยปี 2565

747,558,000 725,131,260

โรงงำนอำหำร

ปริมาณน�้าที่สามารถลดได้ (ลิตร) 38,338,000 31,021,000 3,085,000 22,426,740

ปริมาณน�้าทิ้งทั้งหมด (ลิตร) 172,894,000 177,951,000 176,933,000 170,405,846

2562 2563

ปริมาณน�้าที่ใช้ทั้งหมด (ลิตร) N/A N/A

2564 เป้ำหมำยปี 2565

5,764,899,000

โรงงำนแป้ง

ปริมาณน�้าที่สามารถลดได้ (ลิตร) N/A N/A N/A -10% YOY

ปริมาณน�้าทิ้งทั้งหมด (ลิตร) N/A N/A 5,764,899,000

กำรบริหำรจัดกำรของเสียจำกกำรผลิต

 บริษัทฯ มีเป้าหมายกลยุทธ์ในการลดปริมาณของเสีย โดยการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบและทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง 

คุ้มค่าที่สุด และลดปริมาณการเกิดของเสียตลอดกระบวนการการผลิต เรามีการพิจารณาถึงแนวทางที่สามารถน�าของเสีย 

ที่เหลือนั้นกลับมาใช้ใหม่หรือเข้าสู่การรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ขายกากมันไปเป็นวัตถุดิบในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ 

ส่งเสริมการท�าปุ๋ยหมัก Organic และการน�าของเสียที่เหลือไปใช้ในการผลิตพลังงาน 

 โครงการลดของเสียของต่างๆ ช่วยให้บริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า และ

ท�าให้ผลก�าไรของบริษัทเพิ่มขึ้น รวมถึงโครงการด้านรีไซเคิลและการน�ากลับมาใช้ใหม่

 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบบ�าบัดของเสียจากกระบวนการผลิต เพื่อบ�าบัดมลพิษให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ของกระทรวงอุตสาหกรรม ตามกลยุทธ์ 3Rs: Reuse, Reduce, Recycle เช่น ระบบบ่อบ�าบัดน�้าเสียด้วยระบบเติมอากาศ 

Aerated Lagoon System บนเนือ้ทีป่ระมาณ 50 ไร่ และระบบบ�าบดัอากาศเสยีด้วยเครือ่ง Wet Scrubber และ Cyclone 

Scrubber เพื่อท�าการดักจับฝุ่นละอองต่างๆ รวมท้ังควันจากการเผาไหม้ก่อนระบายออกจากโรงงาน โดยมีวิศวกร และ 

ที่ปรึกษาผู้ช�านาญงานด�าเนินการตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุงระบบ ให้ท�างานอย่างปกติตลอดเวลา

2562 2563

ปริมาณกากมันที่น�าไปผลิต

เป็นก๊าซชีวภาพ (ตัน)

49,676 103,084

2564 เป้ำหมำยปี 2565

65,392 +10% YOY

Reduce

Reuse

Recycle

ใช้เทคโนโลยีในการผลิตแป้งที่ลดปริมาณการใช้น�้าในกระบวนการ 

ปรบัปรงุคณุภาพน�า้เสยีจากกระบวนการผลติ ด้วยระบบการบ�าบัดกากตะกอนน�า้เสยี 

น�าน�้าทิ้งที่ผ่านการบ�าบัดแล้วกลับมาปรับปรุงคุณภาพ ผ่านระบบ AS เพื่อน�าไปใช้ใน

กระบวนการล้างหัวมัน หรือส่งต่อให้เกษตรกรน�าไปใช้ในการท�าเกษตร

ตัวอย่างการด�าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้น�้า
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• โครงกำรคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

 การบริหารจัดการขยะภายในพืน้ทีโ่รงงาน เป็นสิง่ทีบ่รษิทัฯ น�ามาใช้เป็นแนวทางให้พนกังานปฏิบตัเิพือ่สร้างจติส�านกึ 

และการเลง็เหน็ถงึความส�าคัญและประโยชน์จากการแยกประเภทขยะ โดยเฉพาะเศษอาหาร ขยะจากส�านกังาน ขยะอนัตราย 

และขยะรีไซเคิล ก่อนน�าไปทิ้ง หรือก�าจัดอย่างถูกวิธี ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ด�าเนินโครงการคัดแยกขยะก่อนท้ิง ท่ีโรงงาน 

แป้งมันส�าปะหลัง สาขาท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อศึกษาวิธีการด�าเนินงาน และการวัดผล เพื่อขยายโครงการไปยัง 

โรงงานอื่นๆ ต่อไป

• โรงไฟฟ้ำก๊ำซชีวภำพ (Biogas Power Plant)

 โรงงานของเรามีการวางแผนในการบริหารจัดการด้านพลังงานให้เกิดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าที่สุด เช่นการผลิต

ไฟฟ้าใช้เอง จากน�้าเสีย และกากมันส�าปะหลังที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิต โดยน�้าเสียที่ผ่านการบ�าบัดมีการแจกจ่าย 

น�า้ให้เกษตรกร น�าไปส�าหรบัเกษตรกรรม เช่น การรดน�า้ต้นไม้ เป็นต้น ซึง่แผนดงักล่าวครอบคลมุถงึการปรบัปรุงเทคนิคหรือ

กระบวนการในการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงงานไฟฟ้าชีวมวลทั้งหมด 2 แห่งที่อ�าเภอเมือง  

จังหวัดอุดรธานี และอ�าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดก�าลังการผลิตโรงงานละ 3.00 เมกะวัตต์ โดยบริษัทฯ  

คาดว่าจะวางแผนสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวภาพเพิ่มขึ้นอีก 1 โรงที่อ�าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาในปี 2565

ปัจจุบันมีการใช้กากมันประมาณ ร้อยละ 75 เข้าระบบ Biogas เพื่อผลิตไฟฟ้า และบริษัทฯก�าลังศึกษาความเป็นไปได ้

รวมถึงการลงทุนเพิ่มเติมกรณีที่จะป้อนกากมันทั้งหมด ร้อยละ 100 เข้าสู่การผลิตไฟฟ้าในอนาคต
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2562 2563

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ (หน่วย)

2564 เป้ำหมำยปี 2565

โรงงานไทยน�าส�าปะหลัง อุดรธานี* 14,579,100 19,199,100 17,251,928 +5% YOY

โรงงานท่าคันโท กาฬสินธุ์ 5,558,348 18,177,280 14,320,000 18,000,000

อัตราค่าไฟที่ลดได้ (บาทต่อปี)**

โรงงานไทยน�าส�าปะหลัง อุดรธานี* 44,087,415 77,440,000 55,206,169 +5% YOY

โรงงานท่าคันโท กาฬสินธุ์ 16,808,527 73,318,466 57,280,000 72,000,000

* โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพโรงงานไทยน�า เริ่ม COD 31 สิงหาคม 2560 และ ท่าคันโท เริ่ม COD กันยายน 2563 

**  ค�านวณที่ค่าไฟฟ้า 4 บาท/kWh
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การพัฒนาสังคมและชุมชน
 ด้วยตระหนักถึงบทบาทการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความมั่นคงทางอาหารและความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม  

บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญกับการพัฒนาสังคมและสร้างความสัมพันธ์ท่ียั่งยืนร่วมกับชุมชนโดยรอบ รวมถึงเคารพสิทธิของ 

ผู้มีส่วนได้เสีย โดยปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขอนามัยอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของความถูกต้อง

ตามกฎหมาย ไม่ละเมดิสทิธมินษุยชนของบคุคลอืน่ทีอ่ยูร่่วมในชมุชน และสงัคม รวมทัง้จะให้ความร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างๆ  

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ในระยะยาว โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะ “สนับสนุนคู่ค้าธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน” ควบคู่ไปกับ “ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ของชุมชนท้องถิ่น” เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความ ท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 บรษิทัฯ มีนโยบายทีจ่ะร่วมพัฒนาคุณภาพชวีติความเป็นอยูข่องคนในชุมชนให้ดขีึน้ ซึง่ได้แก่การพฒันาอาชพีเกษตรกร 

การสนับสนุนเทคโนโลยี ความรู้ และเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการท�าการเกษตร การพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมความยั่งยืน 

แก่ชุมชนท้องถิ่น การสนับสนุนด้านการศึกษา และทักษะท่ีจ�าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี เพ่ือรองรับ

ปัญหาความยากจนหรือภาวะความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ การเข้าสู่สังคมสูงอายุ ตลอดจนความเหลื่อมล�้าทางสังคม  

ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในความมุ่งมั่นเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ในเรื่องของ 

การขจัดความยากจน ขจัดความหิวโหย การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี และการศึกษาที่มีคุณภาพ

 การส่งเสรมิความจ�าเป็นพืน้ฐานทัง้ด้านสขุภาพ การศกึษา รายได้ ทีอ่ยูอ่าศยั และทกัษะทีจ่�าเป็น ของสงัคมและชมุชน

ถอืเป็นความรับผดิชอบของเรา ปัญหาความยากจนหรอืภาวะความไม่มัน่คงทางเศรษฐกจิ ตลอดจนความเหลือ่มล�า้ทางสังคม 

ยังคงเป็นประเด็นความท้าทายที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคม และกระทบต่ออัตราการขยายตัว 

และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยภาพรวม ขณะเดียวกันประเทศไทยและสังคมโลกก�าลังตกอยู ่ในสภาวะ 

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะส่งผลให้ประชากรในวัยท�างานลดน้อยลง การสร้างรากฐานท่ีมั่นคงให้กับชุมชนจึงเป็น 

เรื่องส�าคัญที่ไทยวามุ่งมั่นดูแลและพัฒนาควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจ

• กำรบริหำรด้ำนกำรใช้น�้ำเพื่อกำรเกษตรยั่งยืน

 การร่วมมือกับพันธมิตรเพื่่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งน�้าของชุุมชนเพื่่อเพิ่่มประสิทธิภาพในทรัพยากรน�้าให้เกิด

ประโยชน์สูงสุุด ทรัพยากรน�้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่่ส�าคัญส�าหรับการด�ารงชีวิต ซึ่่งไทยวาได้ตระหนักถึงความส�าคัญ 

ของการเข้าถึงแหล่งน�้าที่่สะอาด และเพียงพอต่อการใช้งานของทุุกคนในชุุมชน จึงมีแนวคิดในการร่วมมือกับพันธมิตร 

หลายภาคส่วนเพื่่อส่งเสริมและพัฒนาการเข้าถึงแหล่งน�้าของชุุมชนอย่างยั่่งยืน

 บริษัทฯ ได้มีการจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงและก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการด้านการใช้น�้าเป็นประจ�าทุกปี 

ตามหลกัการณ์ Water & Reuse to farm เริม่ต้ังแต่การวเิคราะห์และก�าหนดแนวทางการจัดการน�า้ให้เพยีงพอและเหมาะสม  

ตลอดจนประสานความร่วมมือไปยังคู่ค้าธุรกิจท่ีมีความเสี่ยงในการสนับสนุนการลดความเสี่ยงด้านการขาดแคลนน�้า  

พร้อมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือรับฟังข้อกังวลเก่ียวกับการใช้น�้าด้วย เช่น โครงการผันน�้าท่ีได้รับการบ�าบัด 

จากโรงงาน เพื่อการเกษตรอย่างย่ังยืน โดยวางระบบบ่อบ�าบัดน�้าเสียด้วยวิธีธรรมชาติ การส่งเสริมการเพาะปลูกโดย 

ใช้ระบบน�้าหยดแก่สมาชิกไทยวา นอกจากเป็นการส่งเสริมการเพาะปลูกของเกษตรกร ยังสามารถลดผลกระทบจาก 

ปัญหาการขาดน�้าท�าการเกษตร ช่วงฤดูแล้ง ที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ชุมชนโดยรอบทั้งในปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีส�ารวจผลกระทบทางลบจากการด�าเนินงานของบริษัทในปัจจุบันและที่จะด�าเนินการ 

ในอนาคตทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งติดตามแก้ไข และปรับปรุงเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนและสังคม  

รวมถึงมาตรการเชิงรุกในการบริหารจัดการน�้าร่วมกับชุมชนเป็นประจ�าทุกปี โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อกักเก็บน�้า  

บรรเทาและชะลอความแห้งแล้ง เพิ่มความชุ่มช้ืนให้แก่ดินในฤดูฝนท้ิงช่วงหรือฤดูแล้งในระดับไร่นา เพื่อให้มีน�้าเพียงพอ 

ต่อการใช้งานในชุมชน และการท�าเกษตรอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับปัญหาหรือความต้องการทางสังคมที่แท้จริง ดังนี้
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โครงการโรงงานน�้าทิ้งที่ผ ่านการบ�าบัดเพื่อเกษตรกร 

ครอบคลุมพื้นที่จ�านวน 2,556 ไร ่ที่  อ�าเภอแม่สอด  

จังหวัดตาก

โครงการสบูน�า้ล�าปาวเข้าอ่างเกบ็น�า้เทศบาลต�าบลท่าคนัโท 

เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนและโรงงานมีน�้าใช้เพียงพอใน

หน้าแล้ง  

โครงการผัน น�้าทิ้งโรงงานเพ่ือการเกษตรอย่างยั่งยืนอย่าง

ต่อเนื่อง จ า ก ปัญหาการขาดน�้าท�าการเกษตรโดยเริ่ม

วางท่อปล่อ ย น�้าทิ้งและปั ๊มสูบท่ี อ�าเภอเมืองอุดรธานี  

จังหวัดอุดรธานี รวมพื้นที่ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปี 2564 

จ�านวน 1,20 0  ไ ร่ โดยวางแผนจะวางท่อระบายน�้าทิ้ง

เพิ่มขึ้นอี กปี ละ 2,000 เมตรเพื่อรองรับพื้นที่รับน�้าทิ้งเพิ่ม 

ปีละ 100 ไร่

โครงการสร้า ง /ซ่อมฝายชลอน�้า เพื่อการเกษตรทุกปี เพื่อ 

ช่วยเหลือชา ว บ้านในพื้นที่ ท่ีมีความเดือดร้อนเร่ืองน�้า 

ในล�าห้วยหลว ง เหลือน้อย ให้ได้มีน�้าใช้เพื่อการเพาะปลูก

พืชและประมงต ล อดท้ังปี โดยสนับสนุนกระสอบเก่า

เพื่อบรรจุทร า ย ที่บ้านจ�าปา ต�าบลเชียงยืน อ�าเภอเมือง  

จังหวัดอุดรธานี

โครงการขุดลอ ก ล�าห้วย ช่วยเกษตรกรในชุมชน ช่วงฤดู

แล้งทุกปี โดยสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรในการขุดลอก  

เพื่อช่วยกัก เ ก็ บน�้าเพื่อใช้ในการเกษตร จากปัญหาล�าห้วย

ตื้นเขิน ท�าใ ห้ กักเก็บน�้าได้น้อย ให้เกษตรกรมีน�้าใช้เพื่อ

การเกษตรกรรม เพาะปลูกพืชและประมงได้ยาวตลอดทั้งปี

โครงการวัสดุเ ห ลื อใช้ แปลงกายเป็นทุ่นโฟม เพื่อชุมชน  

โดยช่วยด�าเนินการ ท�าทุ่นโฟมจากวัสดุเหลือใช้ของโรงงาน  

ซึง่ชุมชนสามารถประหยดัค่าใช้จ่าย จากการซือ้เรอืพลาสตกิ

จ�านวน 4 ล�า   คิดเป็นจ�านวนเงินที่ชุมชนสามารถประหยัด

ไปได้ประมาณ 40,000 บาท
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• โครงกำรบ่อแก๊สครัวเรือน เพื่อชุมชน

 หลังจากได้น�าร่อ ง โครงการดังกล่าวกับโรงเรียนบ้านหนองหลอดในปี 2563 บริษัทฯได้ท�าการขยายเครือข่ายไปยัง

ครอบครัวอื่นๆในชุมชนอย่างน้อย 2 ครัวเรือน ซึ่งท�าให้ค่าใช้จ่ายในการซื้อแก็สหุงต้มลดลงจากปีละ 12 ถัง เหลือแค่ปีละ 4 

ถัง คิดเป็นจ�านวนเงินสูงถึง 3,200 บาทต่อครัวเรือน
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การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ครอบครัวพนักงาน

 การระบาดของโควิด- 1 9  ยังคงต่อเนื่อง 
มาจนถึงปี 2564 และ มี ค วามรุนแรงมากขึ้น
กว่าปีที่ผ่านมา เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ  
ด้านอย่างรวดเร็ว และแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมา
ก่อน การเตรียมพร้อมของโครงสร้างขององค์กร
และความพร้อมของพนั ก ง า นในการรับมือ 
กับความเปล่ียนแปลง นั้ นเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อน
องค์กรให้ไปต่อได้อ ย่ า งมีประสิทธิภาพและ
ต่อเน่ืองอย่างยั่ง ยื น  องค์กรยังจ�าเป็นต้อง
มีความสามารถในการส ร ร ห าบุคลาการ 
ที่มีความสามารถและ เ ห ม าะสมกับโครงสร้าง
ขององค์กรอกีด้วย นอกจากการพฒันาศักยภาพ
ในการท�างานและการปรั บ ตัวของพนักงาน 
ต่อสถานการณ์แล้ว ไท ย ว า  ใส่ใจดูแลและ 
มุ ่งพัฒนาคุณภาพชีวิ ต ข อ งพนักงาน ตั้งแต ่
สถานที่  สภาพแวดล้อม แ ล ะ บรรยากาศ 
ในการท�างาน จนถึงสวั ส ดิ การต่างๆ รวมถึง 
การเคารพสิทธิมนุษยชน  แ ล ะความเท่าเทียม
ทางเพศ ซึ่งช่วยสร้างความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย
ในการท�างานให้กับพนักงาน การดูแลพนักงาน
ในทุกๆ ด้านอย่างทั่วถึ ง จ ะส่งผลดีต่อทั้งตัว
บุคคลในแง่ของการท�างาน  แ ล ะองค์กรในแง่
ความก้าวหน้าสู่ความยั่งยืน
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 พนักงานทกุคนถอืเป็นรากฐานและหัวใจส�าคญัของเราในการสร้างความได้เปรยีบทางการแข่งขนั และการเตบิโตของ

องค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกัน การดูแลทุกคนในครอบครัวไทยวา โดย

ยึดหลักความยุติธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส จึงถือเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุดอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญ

กบัการเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรยีนรูท้ีบ่คุลากรสามารถพฒันาศกัยภาพของตนเอง และเรยีนรูร่้วมกนัได้อย่างต่อเนือ่ง ด้วย

สภาพแวดล้อมที่เอื้อและกระตุ้นต่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างอิสระ เพื่อสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรและ

ให้พนักงานทุกคนมีภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของไทยวา

การพัฒนาบุคคลากร
 พนักงานถือเป็นรากฐานแ ล ะ ท รัพยากรที่ส�าคัญของบริษัทฯ ดังนั้นเพื่อให้สามารถสร้างและรักษาทรัพยากรบุคคล 

บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะความสามารถ และศักยภาพ เสริมสร้างโอกาสที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ และสร้างความพร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง ภายใต้บรรยากาศการท�างานที่เคารพและ

ยอมรบัในความแตกต่างเพือ่ความสขุในการท�างานของพนกังานทกุคน และเพิม่ศกัยภาพการแข่งขนัขององค์กรในระดบัสากล

 บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์ ในการพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืนด้วยการสร้างระบบการบริหารสมรรถนะ (Competency 

Management System) ให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ และเป้าหมายหลกัของธรุกจิ เพือ่เป็นการวางรากฐานและสร้างวฒันธรรม

องค์กรสู่ความส�าเร็จโดย เ น้ นการส่ือสารเพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับบุคคลากรในทุกระดับช้ันให้มีความเข้าใจถึงระบบ 

การพัฒนาตามสายอาชีพและสร้างการมีส่วนร่วมในการออกแบบสมรรถนะตามสายงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

• วัฒนธรรมองค์กรสู่ควำมส�ำเร็จ

 พืน้ฐานอนัแขง็แกร่งส�าหรบัการด�าเนนิงานตามแผนกลยทุธ์ คอืวฒันธรรมขององค์กร ซึง่ความยัง่ยนืถอืเป็นส่วนหนึง่ 

ในวัฒนธรรมองค์กร และเป็น พื้ น ฐานของความส�าเร็จในอนาคตขององค์กรได้ ไทยวาส่งเสริมให้พนักงานมีบทบาท 

ในการมีส่วนร่วม หรือเสนอแนวคิดในการด�าเนินการด้านความยั่งยืนขององค์กร ไทยวาจึงมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อม

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ก ร ะ ตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมได้อย่างอิสระ ที่ ไทยวา “เรามุ่งมั่นต่อการพัฒนา 

อย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง และสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ และเชื่อในประโยชน์จากพลังแห่งนวัตกรรม”

 ในทุกวันของการท�างาน เรายิ น ดี รับฟังผลสะท้อนกลับจากการท�างาน เพื่อน�ามาปรับปรุงให้การท�างานของเรา 

มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจ ะ ช่ ว ยให้เราสามารถท�างานให้บรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก�าหนดไว้ สิ่งส�าคัญในการมุ่งสู ่

ความส�าเร็จคือการที่พนักงาน เ ข้ า ใจวัตถุประสงค์ในการด�าเนินธุรกิจและมีความเช่ือในคุณค่าของการท�างานร่วมกัน  

การได้รับการปฏิบัติอย่างเท่ า เ ที ยมกันส่งผลให้พนักงานมีความกล้าน�าเสนอความคิดสร้างสรรค์เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กร 

ให้ก้าวสู่ความส�าเร็จไปด้วยกั น  เ รามุ่งมั่น และสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ ท่ีก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ เพื่อปรับปรุงและ 

เพิม่ประสิทธภิาพในการท�างาน และน�าวธิกีารนัน้มาก�าหนดเป็นมาตราฐานการท�างาน ซึง่จะเป็นเครือ่งมอืส่งเสรมิให้ ไทยวา 

พัฒนาและก้าวสู่เป้าหมายที่ก�าหนดไว้

• กำรพัฒนำนวัตกรรมในองค์กร

 นวัตกรรมเป็นพลงัขบัดันของธรุกจิ บรษิทัฯ จงึจ�าเป็นต้องเข้าใจความต้องการของลกูค้า สร้างสรรค์นวตักรรมสิง่ใหม่ๆ 

เพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้า ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดได้ ซึ่งนวัตกรรมใหม่ไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวสินค้าหรือบริการ แต่รวมถึง

โครงสร้างการด�าเนนิงานภายในบรษิทัฯ ไปจนถงึมอืลกูค้าอกีด้วย โดยการเลอืกวธิทีีเ่หมาะสมกบับรษิทัและทรพัยากรทีม่อียู่

ได้มากทีสุ่ด ถือเป็นหวัใจของความส�าเรจ็ ไทยวามุง่มัน่และสนบัสนนุความคดิสร้างสรรค์ภายในองค์กร ทีก่่อให้เกดินวตักรรม

ใหม่ เพือ่แก้ปัญหาในการท�างาน และน�าวธิกีารนัน้มาก�าหนดเป็นมาตราฐานการท�างาน ซึง่จะเป็นเครือ่งมอืส่งเสรมิให้ไทยวา

พัฒนาต่อไป
รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2564
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 โดยการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมภายในองค์กรเกิดข้ึนได้โดยต่อยอดจากรากฐานของวัฒนธรรมองค์กร  

เช่น การสร้างบรรยากาศความคิดสร้างสรรค์  สร้างพื้นที่ปลอดภัย ให้พนักงานกล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น 

ที่แปลกใหม่ พร้อมกับได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างานและผู้บริหาร เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับในองค์กร ได้โอกาส 

ท�าส่ิงใหม่ๆ รวมถงึการพฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่ง ผ่านการอบรมสมัมนาต่างๆ ท่ีส่งเสรมิการใช้ความคดิสร้างสรรค์เพือ่พฒันา 

หรือประดิษฐ์ส่ิงใหม่ๆ เช่น สินค้า บริการ และกระบวนการใหม่ๆ เป็นต้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู ่

ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีตลอดห่วงโซ่อปุทาน โดยค�านงึถงึมติเิศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม นอกจากนีก้ารพฒันานวตักรรม

และเทคโนโลยีในองค์กรอย่างต่อเนื่องจะสามารถสร้างมูลค่าหรือการเติบโตให้กับบริษัท หรือลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร 

ได้ในระยะยาวอีกด้วยซึง่ความมุง่มัน่ในการพัฒนาทกัษะความรู้ของบุคคลากรและการสนบัสนนุของผูบ้รหิารเป็นปัจจยัส�าคญั

ที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง

เชื่อมั่น ภำคภูมิ ซื่อสัตย์ สุจริต ยืนหยัด มั่นคง

 ไทยวาให้ความส�าคัญ และมุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถหลัก ความสามารถในการเป็นผู้น�า และความสามารถ 

ในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานทุกคน เพ่ือให้เหมาะสมกับทิศทางการด�าเนินธุรกิจท้ังในปัจจุบัน และรองรับการเติบโต 

ในอนาคต โดยเชื่อว่าความสามารถของแต่ละบุคคลนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาทักษะ ความรู้ และทัศนคติ (ความประพฤต ิ

ปฏิบัติตน) ของแต่ละบุคคล ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือปัจจัยส�าคัญที่จะน�าองค์กรไปสู่ความส�าเร็จได้อย่างมั่นคงในระยะยาว  

ไทยวาสนับสนุนให้พนักงานสามารถบรรลุเป้าหมายของการท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการสนับสนุนความสามารถ

ของพนักงานแต่ละคน ให้สอดคล้องกับทักษะที่เหมาะสมกับตัวเองและทิศทางกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงการสื่อสาร 

ในความคาดหวังของความสามารถนั้นๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ และสร้างแรงจูงใจให้เกิดแก่พนักงาน เช่น

 •  การสร้างค่านิยมร่วมของไทยวา 

 •  การสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างพนักงานและหัวหน้างาน เพื่อร่วมสร้างเสริมคุณค่างาน 

 •  การมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถของพนักงานแต่ละบุคคลให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย 

 •  การสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างการจ่ายค่าตอบแทน รางวลั และการเจรญิเตบิโตในหน้าทีก่ารงานให้สอดคล้อง 

  กับความสามารถ และค่านิยมที่จะน�าองค์กรสู่ความส�าเร็จ 

 •  เป็นแนวทางแก่พนักงาน และหัวหน้างาน และการประพฤติปฏิบัติตนในการท�างานในทุกสถานะการณ์ 

 การน�าระบบพัฒนาความสามารถของพนักงานแต่ละคนมาใช้ในองค์กร นับได้ว่าเป็นเครื่องมือส�าคัญอย่างยิ่ง 

ในการสร้างศักยภาพโดยรวมแก่องค์กร ซึ่งจะน�าไปสู ่การสร้างเสริมคุณค่า และความส�าเร็จในท่ีสุด ในปีนี้ไทยวา 

มคีวามพร้อมทีจ่ะน�าระบบการพฒันาความสามารถของพนกังานมาใช้ในการบรหิารรงาน โดยการสนบัสนนุจากฝ่ายบรหิาร 

และความร่วมมือจากพวกเราทุกคน เราเชื่อว่าระบบนี้จะน�าไทยวาไปสู่ความส�าเร็จได้ในอนาคตอย่างมั่นคง
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พื้นที่กำรแบ่งปันนวัตกรรมภำยในองค์กร

- TW WANDER จดหมายข่าวประจ�าเดือนภายในองค์กร บอกเล่าเรื่องราวและข้อมูลใหม่ๆ ที่อยากเล่าต่อให้เพื่อน 

 พนักงาน ความส�าเร็จต้ังแต่ระดับบุคคลไปจนถึงระดับองค์กร รวมถึงการส่งเสริมนวัตกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 กับนวัตกรรมการท�างาน สินค้า หรือการเกษตร 

- การประชุมประจ�าสัปดาห์/เดือนของแต่ละหน่วยงาน และการประชุมพัฒนาผลิตภัณฑ์ประจ�าเดือน ซ่ึงเกิดขึ้นอยู่ 

 เป็นประจ�า พนักงานสามารถน�าเสนอแนวคิดหรือนวัตกรรมในที่ประชุมได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมที่เก่ียวกับ 

 กระบวนการ การตลาด หรือเทคโนโลยี

TW WANDER
Newsletter September 2021 Edition

Sharing Caring
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• ระบบกำรบริหำรสมรรถนะ (Competency Management System)

 บรษิทั ไทยวาได้วางกลยทุธ์ในการพัฒนาบุคลากรอย่างยัง่ยืนด้วยการสร้างระบบการบรหิารสมรรถนะ (Competency 

Management System) โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้

 1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึงทักษะ และคุณลักษณะที่ทุก คนในองค์กรจ�าเป็นต้องมี  

  เป็นพื้นฐานที่จะน�าองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก�าหนดไว้

 2. สมรรถนะด้ำนกำรเป็นผู้น�ำ (Leadership Competency) หมายถึง ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะ 

  ที่จ�าเป็นของระดับหัวหน้างาน และผู้น�าของหน่วยงาน ซึ่งมีการก�าหนดความต้องการของผู้น�า เพื่อให้บรรล ุ

  วิสัยทัศน์ ค่านิยม และทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร 

 3. สมรรถนะตำมบทบำทหน้ำท่ี (Functional Competency) หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ 

  คุณลักษณะที่ใช้ร่วมกันตาม “Job Family” ซึ่งเป็นกลุ่มงานที่มีลักษณะการท�างาน / มีหน้าที่และรูปแบบ 

  การพัฒนา และการจัดการสายอาชีพที่ใกล้เคียงกัน

ยึดมั่นต่อมาตราฐาน
Upholding Standards 

มุ่งเน้นการปฏิบัติงาน
Taking Action

การแสวงหาสิ่งใหม่ๆ และการยอมรับความเปลี่ยนแปลง
Exploring & Embracing Change

การพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
Developing Expertise

การท�างานเป็นทีม
Team Working

การพัฒนากลยุทธ์
Develop Strategies 

การสร้างความน่าเชื่อถือ และโน้มน้าวผู้อื่น
Influencing & Convincing People 

ส่งเสริมและมอบอ�านาจในการท�างาน
Empowering Individuals

สมรรถนะหลัก สมรรถนะด้ำนกำรเป็นผู้น�ำ

D.I.C.E
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โครงการพัฒนาสายอาชีพ/ศักยภาพของพนักงาน
 บริษัทฯ มองว่าทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญอย่างมากต่อองค์กร ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้สร้างแนวทาง 

การพัฒนาสายอาชีพอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งมีการวางรากฐานระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลใหม่ เพื่อรองรับ 

การเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้านของบริษัทฯ ที่ก�าลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส�าหรับการวางแผนด้านการพัฒนาสายอาชีพ 

ของพนักงานทางบริษัทฯ ได้เร่ิมแนวทางการวิเคราะห์ความสามารถด้านต่างๆ ของพนักงาน (Competency)  

ส�าหรับวิเคราะห์ศักยภาพที่แท้จริงใน โดยการพัฒนาแผนงาน การพัฒนาทักษะตามสายงาน (Functional Competency) 

โดยการวิเคราะห์จากทักษะที่องค์กรต้องการในอนาคต และจัดท�าเป็นโครงการแผนพัฒนาตามสายงานในปี 2565 ต่อไป  

ทั้งน้ีบริษัทฯ ยังคงเน้นย�้าการพัฒนาและส่งเสริมทักษะที่เกี่ยวข้องกับ Company’s Values ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง  

เพื่อพัฒนาศักยภาพที่แท้จริงของบุคลากร

 โดยมกีารสือ่สารให้พนกังานทกุระดบัเข้าใจถงึวตัถปุระสงค์ของการวางโครงสร้างการพฒันาพนกังานอย่างเป็นระบบ 

เกีย่วกบัการพฒันาสมรรถนะ (Competency) ตามสายอาชพี ตลอดจนความคาดหวงัขององค์กรทีม่ต่ีอการพฒันาพนกังาน 

ให้มีศักยภาพและสามารถสร้างผู้สืบทอดต�าแหน่ง (Successor) เพื่อทดแทนในต�าแหน่งท่ีส�าคัญ ทางบริษัทฯ ได้เริ่ม 

วางโครงสร้างหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรควบคู่ไปกับบริษัทที่ปรึกษาช้ันน�า ซ่ึงได้มีการจัดวางโครงสร้างการพัฒนา 

ให้สอดคล้องกบัโครงสร้างต�าแหน่งงานภายในองค์กร เพือ่ให้เกดิการพฒันาอย่างยัง่ยนื ซึง่ในส่วนการพัฒนาทีผ่่านมาเรามุง่เน้น

การพัฒนาผู้น�าทั้งหมด เพื่อรองรับบุคลากรในอนาคตและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร เช่น การน�าเสนอโครงการ

ฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ ที่ได้ร่วมมือกับองค์กร SEAC ในการน�าเสนอการฝึกอบรมรูปแบบใหม่ ที่เรียนรู้ได้ทุกที่ ในเวลาที่

พร้อมเรียนรู้และในหัวข้อที่ต้องการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง การพัฒนาในหัวข้อ Empathic Leadership เพื่อเพิ่มศักยภาพของ

ผู้น�้าในการสร้างเสริมความมีส่วนร่วมของทีมงาน
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• โครงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (Performance Management System: PMS)

 พนักงาน ทุกคนจะได้ท�าการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองในแต่ละปี ซึ่งเป็นการสื่อสารร่วมกับหัวหน้างาน 

เกี่ยวกั บวัตถุประสงค์ แผนการพัฒนาตนเอง และเส้นทางสายอาชีพรวมถึงการพัฒนาตนเองในสายอาชีพ โดยส่งเสริมให ้

พนักงานท�าการประเมินและต้ังเป้าหมายที่สอดคล้องกับสมรรถนะ (Competency) ท้ังสมรรถนะหลักและสมรรถนะ 

การเป็นผู้น�า ผ่านระบบประเมินผลเพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์รูปแบบในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

ตามความเหมาะสม ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการประเมิณผลการปฏิบัติงานเป็นระบบดิจิตอล เพื่อประสิทธิภาพ

ของระบบการประเมิณ และเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลส�าหรับการวางแผนพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบ

การกรอกข้อมูลวัตถุประสงค์แบ่งเป็น 4 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1
Performance Targets 

ส่วนที่ 2
Competency 

ส่วนที่ 3
Individual 

Development Plan 

ส่วนที่ 4
Career Review 

• โครงกำร Thai Wah Leadership Academy (TLA) 

 การสร้างผู้น�ารุน่ใหม่ๆ เป็นเป้าหมายอย่างหนึง่ทีท่างบรษิทัฯ ต้องให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก “โครงการ Thai Wah 

Leadership Academy” หรือท่ีเราเรียกว่า “TLA” ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการท�างานของ

พนักงานในทุกๆ ระดับ เตรียมพร้อมเติบโตขึ้นเพื่อเป็นผู้น�ารุ่นใหม่ๆ ในอนาคต โดยรูปแบบการเรียนรู้จะเป็นการถ่ายทอด 

Thai Wah DNA จากประสบการณ์ความส�าเร็จของผู้บริหารรุ่นเก่า และผู้บริหารรุ่นปัจจุบันได้สร้างไว้ ท่ีถูกถ่ายทอดและ

ออกแบบมาให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพตามหลักการ 70-20-10 ดังนี้

กำรใส่ และประเมิน
วัตถุประสงค์ (Objective)

พนักงำน และหัวหน้ำ
ร่วมกันเลือก 

Competency เพื่อน�ำมำ
ใช้ในกำรพัฒนำ

กำรวำงแผนกำรพัฒนำ
ตนเองในสำยอำชีพ

แนวทำงและเป้ำหมำย
กำรเติบโตในสำยอำชีพ

TW DNA Development Program 

บูรณำกำรไปกับกำรประเมิน
ผลกำรปฏิบัติงำน ทั้งใน

สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ด้ำนกำรเป็นผู้น�ำ 

มีส่วนร่วมและสร้ำง
แรงบันดำลใจไปกับ

กำรเรียนรู้ในห้องเรียน
ที่เต็มไปด้วยกำรแบ่งปัน

ประสบกำรณ์

เรียนรู้จำกประสบกำรณ์
ของผู้อื่นและมีส่วนร่วม

ในกำรแลกเปลี่ยน
ควำมเห็น 

เข้ำถึงกำรเรียนรู้ ได้ทุกที่ 
ทุกเวลำ บนทุกอุปกรณ์

ห้องเรียน กำรเรียนรู้ทำงสังคม ออนไลน์

70% 
เรียนรู้และพัฒนำผ่ำนประสบกำรณ์ 

20% 
เรียนรู้และพัฒนำผ่ำนผู้อื่น

10% 
เรียนรู้และพัฒนำผ่ำนกำรอบรมและ
หลักสูตรต่ำงๆ
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ในปี 2564 มีพนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาสายอาชีพ/ศักยภาพทั้งหมด 1,969 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 75 ของเป้าหมาย

ด้วยคะแนนความพึงพอใจที่ระดับ 4.25 เต็ม 5 คะแนน

 TLA หรอื Thai Wah Leadership Academy หรือ TW DNA Development Program คอืโครงการเพือ่พฒันาพนกังานทีจ่ะ

ขึน้มาเป็นผูน้�ารุน่ใหม่โดยผ่านการถ่ายทอด DNA จากประสบการณ์ความส�าเรจ็ทีผู่บ้รหิารทัง้รุน่เก่าและรุน่ปัจจบุนัได้สร้างไว้

Core Competency Functional Competency Leadership Competency Managerial CompetencyEmployee Level

Supervisory

Operation

Management

Develop all level

Develop some level

 กจิกรรมการเรยีนรูภ้ายใต้โครงการ TLA ได้มกีารออกแบบและปรบัเปลีย่นอยูเ่สมอให้มคีวามทนัสมยั เน้นการเรยีนรู้ 

ที่มีความเชื่อมโยงกับงาน (Work-Integrated Learning Program) กิจกรรมการเรียนรู ้เพื่อพัฒนาความเป็นผู้น�า 

ในหลากหลายมิติ เช่น การบริหารงาน การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และการบริหารทีม ท้ังนี้ 

เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรและองค์กรอย่างยั่งยืนควบคู่กันไป โดยการเรียนการสอนและหลักสูตรต่างๆ จัดข้ึนมา 

เพื่อให้ตรงกับความต้องการ และสามารถน�าทักษะ และความรู้ใหม่นี้มาปรับใช้กับงานได้จริง

 นอกจากนีบ้รษัิทฯ ยงัส่งเสรมิให้พนักงานออกแบบแผนพฒันาศกัยภาพส่วนบุคคล (Individual Development Plan) 

ทีส่อดคล้องกับสมรรถนะ (Competency) ทัง้สมรรถนะหลกัและสมรรถนะการเป็นผูน้�า ผ่านระบบประเมินผลเพือ่เป็นข้อมลู

ในการวิเคราะห์รูปแบบในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานตามความเหมาะสม เราเช่ือว่าการพัฒนาผู้น�าคือ

ปัจจยัทีส่�าคญัในการเสรมิสร้างความผกูพนัของบคุคลากรให้สามารถดงึศกัยภาพเพือ่ขับเคลือ่นองค์กรได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

2562 2563

ค่าเฉลี่ยเวลาการฝึกอบรมของ

พนักงานทั้งหมดต่อคนต่อปี

1 คน /1 วัน /ปี 1 คน /1 วัน /ปี

2564 เป้ำหมำยปี 2565

1 คน /1 วัน /ปี 1 คน /1 วัน /ปี

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2564
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 เราให้ความส�าคัญในการวางโครงสร้างพนักงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาและการสืบทอดต�าแหน่งอย่างเหมาะสม  

โดยค�านึงถึงความหลากหลายของพนักงานทั้งในแง่ของระดับ และอายุ

2562 2563

จ�าแนกตามระดับ

2564 เป้ำหมำยปี 2565ควำมหลำกหลำยของพนักงำน

ผู้บริหารระดับสูง 6 6 6 6

ผู้บริหารระดับกลาง 73 73 82 85

ผู้บริหาร 103 103 122 135

เจ้าหน้าที่ 115 115 183 200

จ�าแนกตามอายุ

อายุน้อยกว่า 30 ปี 1,096 1,096 1,123 1,150

อายุ 30-50 ปี 1,565 1,565 1,684 1,650

อายุมากกว่า 50 ปี 149 149 462 460

* เฉพาะพนักงานในประเทศไทย

• กำรประเมินควำมผูกพันของพนักงำน

 ในปี 2564 ทางบริษัทฯ ได้จัดท�าการส�ารวจท่ีเรียกว่า PULSE SURVEY ขึ้นเป็นปีแรก เน่ืองจากสถานการณ์ 

โควดิ-19 ทีม่คีวามรนุแรงมากขึน้กว่าปีทีผ่่านมา เกดิการเปลีย่นแปลงของรปูแบบการท�างาน เช่น มกีารท�างานทีบ้่านมากขึน้ 

การสื่อสารแบบออนไลน์ จึงมีการปรับรูปแบบของการส�ารวจให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์มากขึ้น 

2562 2563

คะแนนความผูกพันของพนักงาน 

(ร้อยละ) (Employee 

Engagement Survey)

80 -

2564 เป้ำหมำยปี 2565

- 85

โรงงำนอำหำร

PULSE SURVEY (ร้อยละ) - - 84 -

อัตราการลาออกขององค์กร 

(ร้อยละ)

16 19 20 15

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2564
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 การประเมิน PULSE SURVEY นี้ เป็นการจัดผ่านผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด ซึ่งคะแนนความพึงพอใจโดยรวมของ

พนักงานอยู่ที่ร้อยละ 84 โดยมี 3 ด้านที่ได้รับคะแนนสูงที่สุดคือ

 • ฉันมีความเชื่อมั่นในผู้บริหารระดับสูงขององค์กร

 • ฉันได้รับความช่วยเหลือเมื่อต้องการจากหัวหน้า ในช่วงการแพร่ระบาด  COVID-19

 • ฉันเชื่อว่าสุขภาพและความเป็นอยู่ของพนักงาน คือสิ่งที่บริษัทให้ความส�าคัญในล�าดับต้น 

• HR Information System (HRIS)

 บริษัทฯ ก�าลังพัฒนาระบบสารสนเทศส�าหรับ งานบริหารบุคคลากร (HR Information System) อย่างก้าวกระโดด

ในอีก 2 ปีข้างหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน และการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งยังช่วยลดขั้นตอนและการใช้กระดาษ 

ในองค์กรได้อย่างต่อเนือ่ง โดยการวางโครงสร้างของระบบ HR Information System เน้นการเชือ่มโยงข้อมลูในการท�างาน 

เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและรวดเร็วให้กับพนักงานภายในองค์กร ผ่านรูปแบบหน้าต่างเดียว (One Gateway) และ 

มีระบบป้องกันข้อมูลเสียหายที่อาจเกิดขึ้น มีระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Pay Slip Online, Leave Online, HR Intranet, 

E-learning และ e-Search and File online

• กระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียน

 บริษัทฯ ก�าหนดช่องทางการร้องเรียน และกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน รวมถึงก�าหนดหน่วยงานท่ี 

รับผิดชอบ พนักงานสามรถยื่นข้อร้องเรียนต่อหัวหน้างาน แผนกทรัพยากรมนุษย์ หรือแผนกตรวจสอบภายในท่ีอีเมล  

ia@thaiwah.com โทร 0-2285-0040

 นอกจากนี้ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ในการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 

2564 คุณ โฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ได้ท�าการลงนาม Women’s Empowerment Principles 

(WEPs)

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2564
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 “บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานอย่างเป็นธรรมโดยค�านึงถึงมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล โดย

มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการไม่เลือกปฏิบัติในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหางาน การจ้างงาน ค่าตอบแทนและผล

ประโยชน์ การฝึกอบรม การมอบหมายงาน และการเลื่อนต�าแหน่ง นอกจากนี้เรายังสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ

และความเป็นผู้น�าของพนักงานหญิงด้วยการประเมินที่มีมาตรฐาน บริษัทมุ่งมั่นที่จะจัดหาสิ่งอ�านวยความสะดวกที่จ�าเป็น

ส�าหรับการท�างานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมการท�างานท่ีปลอดภัยและถูกสุขอนามัย วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมได้รับการ

สนบัสนนุอย่างเท่าเทยีมกนัเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติและคณุค่าของผู้ร่วมงานทกุคน ตลอดจนจติสาธารณะ ด้วยเหตนุี ้บคุลากร

ของเราจึงมีส�านึกในคุณค่าและบรรลุศักยภาพสูงสุด”

โฮ เรน ฮวา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้ความส�าคัญกับการให้โอกาสคนพิการให้ได้มีต�าแหน่งงานที่เหมาะสมเพื่อช่วยพัฒนา

คุณภาพชีวิต และสนับสนุนให้คนพิการได้มีโอกาสน�าศักยภาพท่ีมีอยู่ในตัวเองมาใช้สร้างสรรค์ ส่งเสริมความเข้มแข็งและ

ศักยภาพของคนพิการ โดย ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จ้างงานคนพิการและสร้างโอกาสในอาชีพคิดเป็นอัตราส่วนคนพิการ  

1 คน ต่อพนักงาน 100 คน ตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ

2562 2563

อัตราส่วนการจ้างงานบุคคล

ทุพพลภาพต่อพนักงานทั้งหมด

1 : 100 1 : 100

2564 เป้ำหมำย 2565

1 : 100 1 : 100

สัดส่วนพนักงานชายต่อพนักงาน

หญิง

2.5 : 1 2.5 : 1 1 : 1 1 : 1

2561

1 : 100

2.5 : 1

จ�านวนการจ้างงานพนักงานทัง้หมด 2,810 2,866 3,269 3,3002,040

 ทัง้น้ีบริษทัฯ มกีระบวนการบรหิารด้านการจัดการข้อร้องเรียนอย่างต่อเนือ่ง ได้จดัเตรยีมช่องทางรบัฟังความคดิเหน็

และข้อเสนอแนะจากพนักงานผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น Intranet, Suggestion Box เป็นต้น

• กำรดูแลพนักงำนและครอบครัวช่วงโควิด-19

 ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัทฯ ได้จัดตั้ง “คณะบริหารความต่อเนื่อง (Core BCP Team)”  

ซึ่งประกอบด้วย EXCO และ Risk Management Team ซึ่งได้ด�าเนินการมาตั้งแต่ปี 2563 เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลส่วนกลาง

ท�าหน้าที่ประเมินผลกระทบที่เกิดข้ึนและก�าหนดมาตรการและแนวทางในการดูแลพนักงานของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด  

เช่น นโยบายท�างานที่บ้าน จัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลให้พนักงานทุกคน จัดให้มีการตรวจคัดกรอง

พนักงานและผู้มาติดต่อ พ่นฆ่าเช้ือท�าความสะอาดส�านกังานอย่างสม�า่เสมอในช่วงทีม่กีารระบาด ท�าประกนัสขุภาพโควิด-19  

ให้กับพนักงานทุกคน จัดหาวัคซีนให้กับพนักงาน จัดหาที่พักชั่วคราวให้กับพนักงานกลุ่มเสี่ยง ยืดหยุ่นเวลาเข้าออกงาน 

ให้กับพนักงานที่จ�าเป็นจะต้องมาท�างานที่ส�านักงานเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดในการเดินทางในช่วงเวลาเร่งด่วน รวมถึง

บริษทัมกีารจดัเตรยีมทรพัยากรให้สามารถด�าเนนิงานได้อย่างต่อเนือ่งในภาวะวกิฤตทีเ่กดิขึน้ เช่นการจดัเตรยีมคอมพวิเตอร์ 

ให้พนักงานสามารถท�างานที่บ้าน ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตให้พนักงาน และจัดเตรียมระบบ Microsoft Teams และ Zoom 

ให้สามารถสื่อสารกันได้อย่างสะดวก เป็นต้น 
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 แนวทางในการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ โควดิ-19 ให้แก่พนกังาน บรษิทัฯ ยงัคงรกัษาพนกังานไว้กบัองค์กร 

อย่างต่อเน่ืองตามนโยบายการดแูลรกัษาบคุลากร โดยไม่มนีโยบายเลกิจ้างหรือลดเงนิเดอืน จ่ายค่าตรวจให้ส�าหรบัพนกังาน

กลุ่มเส่ียง รวมถึงบริษัทฯ ยังคงจ่ายเงินเดือนและค่าแรงให้กับพนักงานกรณีที่พนักงานต้องกักตัว 14 วัน นอกจากนี้ 

ยังได้จัดตั้งจุดตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวดก่อนเข้าพื้นท่ีปฏิบัติงานท้ังการตรวจวัดไข้ ตรวจการใส่หน้ากากอนามัย และ 

วางเจลแอลกอฮอล์ในจุดต่างๆ เตรียม Antigen-test-kit (ATK) ให้พนักงานได้ตรวจทุกเดือนเมื่อเข้ามาท�างานในพื้นที่ 

ของบริษัทฯ รวมทั้งประชุมผ่าน Teleconference ในช่วงเช้าของทุกวัน ร่วมกับ 15 โรงงานและส�านักงานทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ สปัดาห์ละ 2 ครัง้ เพือ่ตดิตามสถานการณ์ความคบืหน้าในแต่ละพืน้ที ่เพือ่สามารถสือ่สารและให้ค�าปรกึษา

ช่วยเหลือได้อย่างทันการณ์

 เนื่องจากสุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงานทุกคนถือเป็นเรื่องที่ส�าคัญที่สุด ทางบริษัทฯ จึงเร่งจัดหา 

วคัซีนโควิด-19 ให้กบัพนกังานทกุคน ครอบคลมุถงึโรงงานในประเทศไทย เวยีดนาม จนี และอนิโดนเีซยี โดยปัจจบัุนพนกังาน

ของเรากว่า ร้อยละ 99 ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส Covid-19 เข็มแรกและเข็มสองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ก�าลัง

ช่วยจัดหาวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นให้พนักงานของเราทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง

 นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส�าคัญของครอบครัวพนักงาน จึงมีการเตรียมความพร้อมเพื่อแบ่งปันวัคซีน

ทางเลอืกให้กับสมาชกิครอบครัวของพนกังานอกีด้วย ซึง่นีถื่อเป็นความรบัผดิชอบของบรษิทัท่ีมีต่อสงัคมในการลดความเสีย่ง

ในการแพร่กระจายของ Covid-19 และสนับสนุนให้เกิด herd immunity ในสังคมไทยภายในระยะเวลาอันใกล้นี้
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การวิจัยอาหาร
ออร์แกนิค และ
อาหารเพื่อสุขภาพ
 การแพร ่ระบาดของโควิด-19 ท�าให ้
เกิดความเปลี่ยนแปลงในทุกกลุ่มธุรกิจ รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วย
เช่นกัน ส�าหรับไทยวาที่ประกอบธุรกิจเกษตร
และอาหาร ส่ิงทีจ่ะต้องรบัมอืคอืความปลอดภยั
ตลอดกระบวนการ เนื่องจากผู้บริโภคหันมา 
ให ้ความส�าคัญกับอาหารที่มีความสะอาด 
ปลอดภัย และดีต่อสุขภาพมากขึ้น ไทยวา 
เป ็นผู ้ผลิตและส ่ งออกผลิตภัณฑ ์อาหาร 
สู ่สากล ไปยังประเทศในกลุ ่มอาเซียน และ 
กว่า 32 ประเทศทั่วโลก มุ ่งมั่นที่จะมอบ 
ความเชือ่มัน่ให้กบัผูบ้รโิภค และผลติหรอืพฒันา
สินค้าที่ทันต่อสถานการณ์และความต้องการ
ของตลาดที่ปรับตัวอยู่ตลอดเวลา 
 ด ้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ ์
ด้านแป้งมันส�าปะหลังและผลิตภัณฑ์อาหาร 
จากแป้ง เราใส่ใจพิถีพิถันต้ังแต่การคัดเลือก
วัตถุดิบซ่ึงผ่านข้ันตอนการคัดสรรคุณภาพ 
ควบคุมกระบวนการผลิต และตรวจสอบ
คุณภาพสุดท้ายก่อนส่งผลิตภัณฑ์สู ่มือลูกค้า
และผู ้บริ โภคทั่ วโลก ในฐานะผู ้น�าธุร กิจ 
ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร บริษัทฯ  
ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งในการยกระดับคุณภาพ
และความปลอดภั ยตลอดกระบวนการ  
ด้วยเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง เพื่อสุขภาพที่ดีของผู ้บริโภค  
โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้ร่วมมือจากพันธมิตร
ทางธุรกิจ สถาบันวิจัย และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยอย ่างต ่อเ น่ืองในการคิดค ้น
นวตักรรมอาหารแบบใหม่ๆ เพือ่ให้ได้ผลิตภณัฑ์
ที่ดี อร่อย สะดวก มีคุณค่าทางโภชนาการและ
ดีต่อสุขภาพเพื่อคงความเป็นผู้น�าด้านอาหาร
อย่างยั่งยืน
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นวัตกรรมต่อกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และบริการ
 การเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน มีมากมายหลายด้านซ่ึงส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจทั้งในแง่ของ 

ความเสี่ยงและโอกาส  ส�าหรับไทยวาที่ด�าเนินธุุรกิจเก่่ียวเนื่่องกับเกษตรกรรม และอุุตสาหกรรมอาหาร การเปลี่่ยนแปลง 

ทางพฤติกรรมการบรโิภคของผูบ้รโิภคจงึเป็นประเด็นส�าคญัที่บ่รษิทัฯ ค�านงึถึงอยูเ่สมอ โดยบรษิทัฯ มุง่เน้นเป็นทีจ่ะส่วนหนึ่ง่

ในการสนับสนุุนความเป็นอยูท่ี่ด่แีละการใช้ชวีติประจ�าวนัของผูบ้รโิภค กล่าวคอืสขุภาพทีด่ขีองเริม่ต้นด้วยการบรโิภคอาหาร

ที่มีสารอาหารครบหมู่ตามหลักโภชนาการที่ถูกต้อง ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงตระหนักอย่างยิ่งในความรับผิดชอบในการคิดค้น

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แห่งนวัตกรรมเพ่่ือสุขภาพท่ีดีของผู้บริโภคพร้อมท้้ังด�าเนินการลดการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ 

และลดผลกระทบต่อสิ่่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่่อง

  ไทยวาจงึให้ความส�าคญัอย่างยิง่ในการคดิค้นนวตักรรมใหม่ๆ เพือ่ส่งเสรมิสขุภาวะทีด่ข้ึีนของผูบ้รโิภค และตอบสนอง

ต่อความต้องการของผู้บริโภคในทุกช่วงวัย บริษัทฯ มีแผนการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็น 

แนวทางส�าหรับการเดินหน้าพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพและเป็นองค์กรที่ช่วยให้สุขภาวะของผู ้บริโภคในสังคมดีขึ้น  

โดยมุ่งน�าเสนอทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้บริโภคด้วยกระบวนการพัฒนาสินค้าให้มีมาตรฐานและปลอดภัย อุดมด้วยสารอาหาร 

ที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม ตลอดจนมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพท่ีดีขึ้น 

โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายการออกผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสุขภาวะท่ีดีข้ึนของผู้บริโภค คิดเป็นอย่างน้อยร้อยละ 50 ของ

โครงการงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัทฯ

 ปัจจยัหลกัทีน่�ามาพจิารณาในกระบวนการในการพฒันาผลติภณัฑ์เพื่อ่สุุขภาพ ได้แก่ การเพิม่คณุภาพทางโภชนาการ

ให้สะดวกแก่ผู้บริโภค สร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์โดยใช้วัตถุดิบและส่วนผสมจากท้องถิ่น มีราคาที่่เหมาะสม และ

ตรงต่อแนวโน้มของตลาดและผู้บริโภค โดยในปี 2564 ที่่ผ่านมา บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ คืออาหารจากพืชเพื่อเป็น

วัตถุดิบอาหาร (Food Ingredient) เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชซึ่งเป็นเทรนด์อาหารโลก นอกจากเพื่อสุขภาพ  

แล้วยังรักษ์สิ่งแวดล้อม และยังส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน ทั้งนี้ได้เริ่มส่งและ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) 

ให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ทดลองใช้ทั้งในและต่างประเทศด้วย โดยปีท่ีผ่านมามีจ�านวนผลิตภัณฑ์ใหม่ท้ังหมด 5 ผลิตภัณฑ์ 

ซึ่งคิดเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านกระบวนการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่่ีมุ่งเน้นโภชนาการ สุุขภาพ และสุุขภาวะท่่ีดีของผู้บริโภคคิด

เป็นร้อยละ 70 ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

ผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นในเรื่องสุขภำพ 

2563

จ�านวนผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นสุขภาพและสุขภาวะที่ดีขึ้น

ของผู้บริโภค

5

2564 เป้ำหมำย 2565

5 5

ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นในเรื่องสุขภาพและสุขภาวะ

ต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมด (ร้อยละ)

50 70 85
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ไทยวากับทิศทางโลกในปี 2564

Virtual Everything Is Here To Stay
หลายบรษิทัมกีารเปลีย่นการท�างานโดยเช่ือมต่อการท�างานกนัด้วยอนิเตอร์เนต็ 

โดยไม่ต้องพบหน้ากนั โดยไทยวาเอง กไ็ด้มกีารน�าเทคโนโลยมีาใช้ในการท�างาน  

เช่น การประชุมผ่าน MS Teams การใช้กล้อง GoPro ถ่ายทอดสดจาก 

สายการผลิต และการเข้าร่วมการประชุมทั่วโลกผ่านทางช่องทางดิจิทัล  

โดยในปี 2564 นี้ การติดต่อสื่อสารแบบเสมือนจริงจะถูกพัฒนา และ 

น�ามาใช้อย่างแพร่หลายมากขึน้  อกีเครือ่งมอืหนึง่ทีจ่ะมบีทบาทต่อการท�างาน

ในปัจจุบัน คือ การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ 

และคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจได้แม่นย�ามากขึ้น

The Future of Food
Air protein : โปรตนีจากอากาศ” ซึง่สงัเคราะห์ได้จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

สตาร์ทอัพ ชื่อว่า Air Protein ได้รับเงินทุนมากกว่า 32 ล้านดอลล่าสหรัฐ  

จาก ADM Ventures Barclays และ Google Ventures ในการพัฒนา 

เพื่อขายให้แก่ผู้บริโภค

Cell-based food : การผลิตพืชและเนื้อจากห้องแล็บ โดยการเพาะเล้ียง

เนื้อเยื่อจากเซลล์พืช หรือสัตว์ เพื่อ ความยั่งยืนของวัตถุดิบในการผลิตอาหาร

ในอนาคต

Plant-based meat : ตลาดเนื้อสังเคราะห์ถูกคาดการณ์ว่าจะเติบโตถึง 

ร้อยละ 14 เนื่องมาจากการบริโภคมากขึ้น โดยปัจจัยส�าคัญคือ ดีต่อสุขภาพ

และร่างกาย มากกว่าการบริโภคเนื้อสัตว์จริง

Regenerative agricultural 
ระบบเกษตรกรรมฟ้ืนฟ ูเป็นระบบการเกษตรทีม่กีารเพิม่พนู ความอดุมสมบรูณ์

ของดินและฐานทางชีวภาพของดิน ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพทางการ

ผลิต และเป็นระบบเกษตรกรรมท่ีมเีสถียรภาพทางเศรษฐกิจและทางชีวภาพสูง 

ลดระดับการท�าลายระบบนิเวศนอกฟาร์ม ลดการใช้ปุ๋ยเคมี 

การท�าเกษตรกรรมฟื้นฟู สามารถที่จะเชื่อมโยงไปถึงการพัฒนาในด้านความ

รับผิดชอบขององค์กรต่อกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 

(Social responsibility)
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• ผลิตภัณฑ์สินค้ำออร์แกนิค

 ยุค New Normal ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป หันมาดูแลรักษาสุขภาพกันมากข้ึน  

มีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของครอบครัว และมองหาอาหารท่ีปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ ส่งผลให้การบริโภค

และเลือกซื้อสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคก�าลังเติบโตและเป็นที่นิยมในหมู่ผู้บริโภคอย่างเห็นได้ชัดในปัจจุบัน 

และยังมีแนวโน้มท่ีจะได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้นอีกเรื่อยๆ โดยหันมาเลือกรับประทานอาหารออร์แกนิคหรืออาหาร

ที่มาจากธรรมชาติและปราศจากสารเคมีกันมากข้ึน เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพท่ีเก่ียวข้องกับการเลือกสินค้า 

ในการบริโภค และด้วยกลยุทธ์หลักของเราคือ “มุ่งมั่นตั้งใจส่งมอบสิ่งท่ีดีท่ีสุดให้กับผู ้บริโภค” ไทยวาจึง 

ให้ความส�าคัญกับการผลิตสินค้าที่ดีต่อสุขภาพและถูกหลักโภชนาการอย่างต่อเนื่อง

 ไทยวา เราเชือ่ว่าข้าว มนัส�าปะหลัง และส่วนผสมทีเ่กีย่วข้องนัน้เป็นมากกว่าผลผลติทางการเกษตร ถอืเป็น

สิ่งจ�าเป็นพื้นฐานส�าหรับการด�ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตของผู้คน เป็นส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ และ

ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมอาการเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่ีสะอาด ถูกหลักโภชนาการ 

เพื่อการบริโภคที่ยั่งยืน ตามพันธกิจของไทยวา ปัจจุบันทางไทยวาได้รับการรับรอง ECOCERT® Organic  

certification ส�าหรับสินค้าแป้งข้าวเหนียว แป้งข้าวจ้าว เส้นหมี่แห้ง วุ้นเส้นแห้ง แป้งมันส�าปะหลัง เพื่อการส่ง

ออกไปยังสหรัฐอเมริกา และยุโรป โดยการรับรองออร์แกนิคจะช่วยเพิ่มโอกาสของ “ไทยวา” กับการแข่งขันใน

ตลาดโลก เช่น

 •  เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร

 •  เติบโตในตลาดใหม่ เช่น ตลาดอาหารออร์แกนิค อาหารเพื่อกลุ่มลูกค้าผู้รักสุขภาพและใส่ใจเรื่อง 

  ความปลอดภัยของอาหาร

 •  ขยายฐานลูกค้าไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา และยุโรป

 •  สร้างความเชื่อใจและมั่นใจให้กับลูกค้าและผู้บริโภค
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 ผลติภณัฑ์ออร์แกนคิหมายถึงผลติภัณฑ์ทีท่�ามาจากวตัถุดิบหรอืผลผลติ

จากเกษตรอินทรีย์ หรือการเกษตรที่ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีชนิดที่เป็นอันตราย

ต่อมนษุย์และสิง่แวดล้อม รวมถงึไม่ผ่านการตดัต่อทางพนัธกุรรม (Non-GMOs) 

ซึ่งมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้จ�าเป็นต้องได้รับ 

การรับรองมาตรฐาน ตั้งแต่ข้ันตอนการผลิต การเก็บเก่ียว การแปรรูป  

และการบรรจุภัณฑ์

ไม่ใช้
ปุ๋ย ,สำรเคมี

ไม่ใช้
ยำฆ่ำแมลง

ไม่ใช้
ฮอร์โมน

ท�าไม
สินค้าออร์แกนิก
จึงดีกับเรา ลดกำรสะสมสำรเคมี

ช่วยรักษำสิ่งแวดล้อม

ปลอดภัยจำกสำรพิษตกค้ำง

“Building sustainability from 
the ground up”

ORGANIC
คือ 
เกษตรอินทรีย์
เพำะปลูก ,ผลิตสินค้ำ
แบบพึ่งพำธรรมชำติ
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• ผลิตภัณฑ์อำหำรเพื่อสุขภำพและสิ่งแวดล้อม

วุ้นเส้นตรำมังกรคู่ บำลำนซ์

คุณสมบัติ
-  ผลิตจากถั่วเขียวเกรดพรีเมี่ยม

-  ค่าดัชนีน�้าตาลต�่า (Low GI)

-  ไม่ฟอกสี ไม่มีกลูเตน ปราศจากสารเคมีในการผลิต

-  ช่วยรักษาสมดุลของระดับน�้าตาลในเลือด ดีต่อสุขภาพ

-  ได้รับการรับรองความเป็นเลิศในเรื่องรสชาติระดับ 3 ดาวจาก 

  International Taste Institute ประเทศเบลเยี่ยม ตั้งแต่ปี 2562

ผลิตภัณฑ์ใหม่วัตถุดิบอำหำร

คุณสมบัติ
-  แป้งฟลาวผสมส�าหรับขนมอบ และทอด

   ชนิดไม่มีกลูเตน

-  ไฟเบอร์จากพืช ช่วยรักษาสมดุลของ

  ระดับน�้าตาลในเลือด ดีต่อสุขภาพ

Waxy Tapioca Starch

คุณสมบัติ
-  เป็นอาหารจากพืช 100% 

-  ไม่มีกลูเตน

-  Non-GMO และปราศจากสารเคมีในการผลิต

-  ให้ความยืดหยุ่นที่ดีเยี่ยม มีลักษณะใส และเป็นมันเงา สามารถใช ้

  แทนการใช้แป้งมนัส�าปะหลงัดดัแปรทางเคม ี(Modified Starch) ได้

-  มอีะไมโลเพกทิน (amylopectin) สงู มคีวามหนดืสงูกว่าแป้งท่ัวไป 

-  ใช้อุณหภูมิต�่าในการผลิต ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดของเสีย และ 

  ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการการผลิต

https://www.rosestarch.com/expertise/Waxy-tapioca-starch  

“An excellent texturizer with its high moisture retention and 
expansion properties”
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ขนมอบ
ประสิทธิภาพสูงส�าหรับอาหารที่ต้องการ

ความละเอียดอ่อน

Our Expertise

แป้งเค้ก และเกล็ดขนมปัง
เพิ่มภาพลักษณ์อาหารให้น่ารับประทาน 

พร้อมคุณสมบัติพิเศษในตัว

CASSBAKETM 101
CASSMAXTM 20

AMYROSETM 738RF
CASSBINDTM 321P

เนื้อสัตว์
ทางเลือกที่คุ้มค่าส�าหรับอาหาร

และเนื้อสัมผัส
CASSTEXTM 13
CASSBINDTM 365P
AMYROSETM HV600

เมนูเส้น
สร้างความพึงพอใจให้ผู้บริโภค 

ด้วยความสะดวกในการใช้งาน
CASSTEXTM 22
CASSTEXTM 54
AMYROSETM 200GF

ผลิตภัณฑ์จากนม
ความคงตัวที่ทุกคนวางใจ 

พร้อมรสชาติที่อร่อย
CASSFLOTM 500
AMYROSETM 184RS
CASSMAXTM 23

ขนมขบเคี้ยว
ส�าหรับขนมขบเคี้ยว 

เพื่อความโดดเด่นและ

เนื้อสัมผัสที่แปลกใหม่
CASSTEXTM 31
CASSLITETM 100
AMYROSE CRISPTM

ซุป ซอส และน�้าสลัด
คุณสมบัติเฉพาะ 

เพื่อเนื้อสัมผัสที่สมบูรณ์แบบ
CASSFLOTM 500
AMYROSETM 184RS
CASSMAXTM 23

อื่นๆ
ส�าหรับเครื่องดื่ม เพื่อรสชาติที่อร่อย 

พร้อมไข่มุกจากมันส�าปะหลัง 

ช่วยเพิ่มเนื้อสัมผัสให้กับชานมไข่มุก
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• ผลิตภัณฑ์พลำสติกชีวภำพจำกแป้งมันส�ำปะหลัง

 นอกจากการวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์อาหารแล้ว บรษิทัฯ มกีารวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ซึง่มุง่เน้นพฒันาสงัคม

ทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม และตอบโจทย์พฤติกรรมการบรโิภคในปัจจบัุนทีใ่ช้บรรจภุณัฑ์อาหารมากข้ึน บรษิทัฯ ได้เริม่ด�าเนนิ

การธรุกจิใหม่ คอื พลาสตกิชวีภาพ ซึง่เป็นผลผลติต่อยอดจากแป้งมนัส�าปะหลงั และสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาตร้ิอย

ละ 100 โดยพลาสติกชีวภาพสามารถน�าไปผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร หรือของใช้ในการเกษตรได้ เพื่อลดขยะจากพลาสติก

ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้

 ซ่ึง ไทยวา ถอืเป็นผูผ้ลติรายแรกทีพ่ฒันาผลติภณัฑ์พลาสตกิชวีภาพจากมนัส�าปะหลงั หรอื Bioplastic ภายใต้แบรนด์ 

ROSECO ผลิตภณัฑ์นีอ้อกมาจดุประสงค์หลกัเพือ่เพิม่มลูค่าให้กบัสนิค้าเกษตร สอดคล้องกบักลยทุธ์หลกัในการมุ่งมัน่ในการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมมีส่วนร่วมในวิธีการแก้ปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขยะพลาสติก รวม

ถึงปัญหาภาวะโลกร้อน โดยพลาสติกชีวภาพจะถือเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ส�าคัญในการมีส่วนร่วมในระบบนิเวศทางชีวภาพ 

เพื่อจัดการกับปัญหาการลดของเสียและการแก้ปัญหาบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

• เพิ่มปริมาณการน�าวัสดุกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้มากกว่าร้อยละ 50

• ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ ลดการก�าจัดของเสีย

• ช่วยลดต้นทุน

 นอกจากนี ้เทคโนโลยนีวตักรรมของพลาสติกชวีภาพยงัสอดคล้องกบั “เศรษฐกจิหมนุเวยีน” หรอืหนึง่ในโมเดลส�าคญั

ขับเคล่ือน BCG Economy เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ท่ีจะน�าไปสู่การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนในอนาคต เทคโนโลยีพลาสติกชีวภาพนี้ ยังก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย สามารถน�ามาผลิตเป็น

ผลิตภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายด้วยวิธีทางชีวภาพ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ส�าหรับใช้แล้วทิ้ง เช่น ถุงใส่สินค้า แก้ว หลอด และใช้ใน

อุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ พลาสติกคลุมดินแบบย่อยสลายได้
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ผูผ้ลติสนิค้าอปุโภคบริโภคระดับโลกจ�านวนมากได้ให้ค�ามัน่ทีจ่ะลดการใช้พลาสตกิจากฟอสซลิให้เหลอืน้อยทีส่ดุ เพือ่สนบัสนนุ

พลาสติกชีวภาพและพลาสติกที่ย่อยสลายได้ ความต้องการสินค้าเหล่านี้ก�าลังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง กระตุ้นการลงทุนและ

การขยายตัวไปทั่วโลกโดยเฉพาะเอเชีย จีน เกาหลี และญี่ปุ่นพร้อมที่จะเป็นผู้น�าในเอเชีย โดยมีผู้ลงทุนหลายล้านคนในการ

ขยายขีดความสามารถในการผลิตพลาสติกชีวภาพในท้องถิ่น 

“A Sustainable zero-waste solution
for the better world”

An effective way to reduce Food Insecurity and Plastic Waste

ฟิล์มคลุมดิน ชุดช้อนส้อม ถุงขยะ กล่องใส่อำหำร 

หลอด ถุงตำข่ำย ถุงใส่ของ ถ้วย 
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• ศููนย์วิจัยนวัตกรรม 

 ระยะเวลากว่า 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับศููนย์วิจัยนวัตกรรมที่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เพื่อพัฒนางานด้านการวิจัยเพื่ออาหารสุขภาพ และงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน ทั้งในรูปแบบการสนับสนุนให้

ทุนวิจัยหรืองานวิจัยร่วม กับคณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้ทีมนักวิจัยที่่มีเชี่่ยว

ชาญเฉพาะด้านท�างานในหวัข้อทีต่รงกบัความต้องการของบรษิทัฯมากขึน้ และสามารถน�าผลงานวจิยัมาต่อยอดในเชงิการค้า

ได้รวดเร็วมากขึ้น นอกจากศูนย์วิจัยดังกล่าว บริษัทฯ มี Ideation Hub ที่ส�าหนักงานใหญ่ สาทร และ Application Hub ที่

เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ส�าหรับความร่วมมือกับองค์กรภายนอกอื่นๆ ไทยวาได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันวิจัยต่างๆ

ของ ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่่อร่วมกันวิจัย คิดค้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่่อสุุขภาพใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่่อง 

Innovation Hub ที่จุฬำ Application Hub ที่เซี่ยงไฮ้ Ideation Hub ที่สำธร 

2562 2563

ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา 

(ล้านบาท)

22.8 24.5

2564 เป้ำหมำยปี 2565

33.8 37.2

จ�านวนบุคคลากรด้านการวิจัยและ

พัฒนา (คน)

11 14 14 15

จ�านวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

(ใบ)

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 1-2
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• เทคโนโลยีด้ำนกำรตลำดดิจิทัลและควำมยั่งยืน 

 หน่ึงในการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็ในปัจจบุนัคอืความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีรวมถงึความเร่งรดัทีเ่กดิขึน้

การสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 และมาตรการเว้นระยะห่างทางสงัคม (Social distancing) สงัคมต้องปรบัตวัสู่

การด�าเนินชีวิตสู่ความปกติใหม่ หรือ new normal ส่งผลให้กระแสโลกที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว 

และส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด โดยโควิด-19 เป็นเหมือนตัวเร่งให้ทุกภาคส่วนต้องปรับ

ตัว เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ�าวัน การท�างาน บริโภค จับจ่ายใช้สอย ผู้บริโภคส่วนใหญ่หันมาซื้อสินค้าผ่านช่องทาง

ออนไลน์มากขึน้เพือ่ตอบโจทย์เรือ่งความปลอดภยัและความสะดวกสบาย รวมถงึใส่ใจสขุภาพและส่งเสรมิพฤตกิรรมทีส่ร้าง

ความยั่งยืนในสังคมมากขึ้น

 ด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของการด�าเนินธุรกิจและธุรกรรมผ่านโซเชียลคอมเมิร์ซ ไทยวาได้ปรับเปลี่ยน

แนวทางในการด�าเนนิธรุกจิ การให้บรกิาร เพือ่ให้สอดรบักบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป ซึง่ช่วยลดต้นทุนและค่าใช้

จ่าย รวมถงึแสดงความโปร่งใส ความรบัผดิชอบต่อผลกระทบทางด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม และด�าเนนิธรุกจิด้วยความรับผิด

ชอบ โดยมกีารเผยแพร่โฆษณาผลติภณัฑ์ผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยีต่างๆ เช่น Website, Facebook, YouTube, LinkedIn, 

และ Line@ เพื่อสื่อสารและรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากผู้บริโภคได้โดยตรง และผลักดันการมีส่วนร่วมของลูกค้า

ผ่านการตลาดดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถของแพลตฟอร์มการสื่อสารให้หลากหลายมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

เป็นทีรู้่จกัและการเติบโตของแบรนด์ทัง้ในด้านภาพลักษณ์ขององค์กรและยอดขายทีเ่พ่ิมข้ึน รวมถึงมกีารวางแนวทางกลยทุธ์

ทางการตลาดให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ขยำยช่องทำง
กำรมีปฏิสัมพันธ์

กับลูกค้ำ

เส้นทำงของผู้บริโภค
ตั้งแต่

ก่อนจะเป็นลูกค้ำ 
จนตัดสินใจซื้อ 

จัดกำรและสร้ำง 
Ecosystem 
ที่แข็งแกร่ง 

สร้ำงสรรค์เนื้อหำที่
เกี่ยวข้องและ
มีคุณภำพ 

กำรท�ำกำรตลำด
ผ่ำนเครื่องมือค้นหำ

บนอินเตอร์เน็ต 

แนวทำงกลยุทธ์
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www.thaiwah.com/

เว็บไซต์หลัก

https://web.facebook.com/
Thaiwahofficial

Facebook

www.youtube.com
Thai Wah Public Company 
Limited

Youtube

www.linkedin.com
Thai Wah Public Company 
Limited

Linked in

www.rosestarch.com/

เว็บไซต์
Rose Starch

เว็บไซต์
Double 
Dragon

Thai Wah 
Food Online

เว็บไซต์
เวียดนาม

เว็บไซต์
Thai Wah
Ventures Line@ TW Knowde

https://doubledragonbrand.com/ 
สั่งซื้อออนไลน์ ส่งถึงบ้าน 
ลดความเสี่ยงได้ที่ 
Lazada และ Shopee

https://vn.doubledragonbrand.
com/en/

www.thaiwahventures.com/ @ThaiwahStarch
@Thaiwahlovenoodles

www.knowde.com/stores/
Thai Wah
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การยกระดับคุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
อาหาร
 บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความปลอดภัยตลอดกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร และเน้นย�้าให้พนักงานค�านึงถึงความ

ปลอดภยัในทกุขัน้ตอนการผลติ บรษัิทฯ ได้ด�าเนินการให้มรีะบบการสอบกลบัทีม่ปีระสทิธภิาพ และพสิจูน์ยนืยนักระบวนการ

ผลิตด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือที่มีความทันสมัยได้มาตรฐาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นในการผลิต

อาหารตามระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร ตามหลัก HACCP และ GMP เพื่อควบคุมสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความ

ปลอดภยัของผลิตภณัฑ์อาหารและปฏบิติัตามข้อก�าหนดและกฎหมายท่ีเกีย่วกบัความปลอดภยัของอาหารท้ังในประเทศและ

ประเทศคู่ค้า  นอกจากนี้ เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2564 โรงงานผลิตวุ้นเส้นและก๋วยเตี๋ยว ที่บางเลน จังหวัดนครปฐม ผ่าน

การรับรองมาตรฐาน IPHA – Industrial and Production Hygiene Administration เพื่อเป็นการตอกย�้าความมั่นใจด้าน

ความปลอดภัยในมาตรการป้องกันโรคโควิด-19

 บริษัทฯ มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อก�ากับดูแลการบริหารข้อมูลให้มีความ

ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถเปิดเผยแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน บริษัทฯ มีนโยบายในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและ

มาตรฐานสงูด้วยเทคโนโลยกีารผลติทีท่นัสมยัและมปีระสทิธภิาพ มรีะบบการตรวจสอบคณุภาพสนิค้าทกุขัน้ตอน ท�าให้สินค้า

ของบริษัทฯ ได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ดังนี้ 

โรงงำนแป้ง 

โรงงำนอำหำร

 นอกจากนี้  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลให้แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคท่ัวโลกเปลี่ยนไปและ

สะท้อนถึงการให้ความส�าคัญกับอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยมากขึ้น เน้นการบริโภคอาหารมีโภชนาการที่ดี และผ่าน

กระบวนการผลิตที่ปลอดภัย นอกเหนือไปจากรสชาติ ความหลากหลาย และความสะดวกสบาย ดังนั้น งานวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จึงมีความส�าคัญเป็นอย่างย่ิงในการพัฒนาสินค้าท่ีมีคุณภาพและมีความปลอดภัย รวมถึงตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภค และการเข้าถึงอาหารได้อย่างเพียงพอและถูกหลักโภชนาการ จากสถานการณ์ความท้าทายดัง

กล่าว ถือเป็นโอกาสส�าคัญทีบ่รษัิทฯ ต้องพฒันาผลติภณัฑ์อย่างต่อเนือ่งอยูเ่สมอ ตลอดจนการเพิม่ขดีความสามารถของห้อง

ปฏิบัติการ ดังเช่นบริษัทฯ ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านอาหารตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

จากกระทรวงสาธารณสุข

  ไทยวา มุง่มัน่ทีจ่ะรกัษาและพฒันาระบบบรหิารคณุภาพทัว่ทัง้องค์กร เพือ่ผลติสนิค้าทีม่คีณุภาพและมคีวามปลอดภยั

ในการบรโิภค ตรวจสอบคณุภาพตลอดห่วงโซ่คณุค่า และการเสรมิสร้างความรูแ้ละโภชนาการทีด่ใีนสงัคม เพือ่ก้าวให้ทนัต่อ

การเปลี่ยนแปลง
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กำรแสดงฉลำกผลิตภัณฑ์และบริกำร

 บริษทัฯ ตระหนกัถงึความส�าคญัในการแสดงข้อมลูของผลติภณัฑ์ รวมถงึการให้ข้อมลูความรูเ้กีย่วกบัการอปุโภคและ

บริโภคทีถ่กูต้อง ครบถ้วน และชดัเจน จงึก�าหนดให้มกีารแสดงข้อมลูด้านโภชนาการบนซองและ/หรอืฉลากของผลติภณัฑ์ วธิี

การปรุงสินค้าที่ถูกต้อง วิธีการใช้และเก็บรักษา และข้อมูลอื่นๆ ที่สอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐาน

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับอรรถประโยชน์สูงสุดในการบริโภคสินค้า รวมถึง

บริษัทฯ ได้มีการจัดการอบรมให้แก่บุุคลากรเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานและความส�าคัญของการแสดงข้อมูล

ผลิตภัณฑ์ อันเป็นการส่งสเสริมให้บุุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 นอกจากน้ี บรษัิทฯ ยงัคงมุง่มัน่ผลติสนิค้าด ีมคีณุภาพ ถกูสขุลกัษณะ ปลอดภัย ส่งมอบตรงเวลา สร้างความพึงพอใจ

ให้แก่ผูบ้รโิภคและหมัน่ปรบัปรงุระบบคุณภาพอย่างต่อเนือ่ง มกีารควบคมุการผลติทีเ่ป็นมาตรฐานสากล ความพงึพอใจจาก

ลูกค้าจะเป็นตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อน�ามาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและการบริการให้ดียิ่งๆ 

ขึ้นไป

ชื่อเสียง และควำมไว้วำงใจต่อแบรนด์ (Brand Equity)

 บริษัทฯ เชื่อว่าภารกิจของเราคือการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์ ผ่านกระบวนการ

วิเคราะห์คณุภาพของอาหาร พร้อมส่งมอบผลติภณัฑ์ทีด่สีูม่อืลกูค้าและผูบ้ริโภค รวมถงึได้รบัความไว้วางใจจากลกูค้าทัว่โลก 

นอกจากน้ี เพือ่ให้ผลติภณัฑ์ของบรษัิทฯ คงความน่าเชือ่ถอืและความเป็นผลติภณัฑ์ชัน้น�าอย่างยัง่ยนื เราร่วมมือกับคู่ค้าทาง

ธุรกิจในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องเพื่อค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมอย่างหลากหลายอยู่เสมอ

• การสื่อสารการตลาดและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
 

  บริษทัฯ มุง่มัน่ผลติสนิค้าทีดี่ มคีณุภาพ ถกูสขุลกัษณะ ปลอดภยั ส่งมอบตรงเวลา และยงัมกีารพฒันาปรบัปรงุ 

 ระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีการควบคุมการผลิตที่เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงมีระบบรักษาความปลอดภัยของ 

 ข้อมลูทีด่ ีเพือ่สร้างความไว้วางใจให้กบัผูบ้รโิภค โดยคะแนนความพงึพอใจจากลกูค้าจะเป็นตวัชีวั้ดผลการด�าเนนิงาน 

 ของบริษัทฯ เพื่อน�ามาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและการบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป 

  บริษัทฯ มีการประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์และด้านท่ีเก่ียวข้องในทุกๆ ปี โดยมี 

 การรายงานผลคะแนนให้ฝ่ายบรหิารรบัทราบเป็นประจ�าทกุปี เพือ่พฒันาแผนการด�าเนนิธรุกจิและปรบัปรงุผลติภณัฑ์ 

 หรือบริการ รวมถึงรายงานส่งเสริมการขายของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต โดยจากผลการประเมิน 

 ความพึงพอใจและข้อคิดเห็นของลูกค้าในปี 2564 สามารถสรุปแผนการพัฒนาและปรับปรุงได้ คือ ปรับบรรจุภัณฑ ์

 ให้มคีวามสะดวกและตอบโจทย์การใช้งาน พฒันาผลติภัณฑ์เดมิและผลติภัณฑ์ใหม่ให้ตอบโจทย์การใช้งานของลกูค้า 

 มากข้ึน ปรับรูปแบบกจิกรรมทางการตลาดให้ตรงกบัความต้องการมากขึน้ ท้ังในเรือ่งราคาและก�าไร จัดสรรกจิกรรม 

 ให้เหมาะสมกับแต่ละช่องทางและพิจารณาปรับความสมดุลของกิจกรรมให้ดีขึ้น 

ปรับบรรจุภัณฑ์
ให้มีควำมสะดวกและ
ตอบโจทย์กำรใช้งำน

พัฒนำผลิตภัณฑ์เดิม
และผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตอบ
โจทย์กำรใช้งำนของลูกค้ำ

มำกขึ้น

ปรับรูปแบบกิจกรรม
ทำงกำรตลำดให้ตรงกับ
ควำมต้องกำรมำกขึ้น 

ทั้งในเรื่องรำคำและก�ำไร

จัดกิจกรรมให้เหมำะสม
กับแต่ละช่องทำง 

และปรับควำมสมดุล
ให้ดีขึ้น

แผนกำรพัฒนำและปรับปรุงปี 2565
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 นอกจากนีบ้รษัิทฯ ยงัมช่ีองทางออนไลน์เพือ่ใช้ในการสือ่สารถงึผูบ้รโิภคผ่านทางเฟสบุค๊เพจมงักรคูแ่ละกเิลนคู ่ และ

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการปรับรูปแบบกิจกรรมลุ้นของรางวัลเป็นแบบสะสมแต้มผ่านทาง Line official account ที่มีชื่อ

ว่า “ไทยวา คนรักเส้น” เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น และ Line official นี้ยังเป็นอีกหนึ่ง

ช่องทางทีบ่ริษทัฯ ใช้ในการสือ่สารและประชาสมัพนัธ์เรือ่งราวต่างๆให้กบัลกูค้าอกีด้วย โดยข้อมลูความเป็นส่วนตวัของลกูค้า

ทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด 

• กำรปรับปรุงคุณภำพสินค้ำและบริกำรจำกผลกำรประเมิน

 จากผลการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าในหัวข้อท่ีลูกค้าอยากให้ปรับปรุงเรื่องระยะเวลาท่ีต้องมารอรับสินค้า 

ที่โรงงานนาน ทางฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายขายได้มีการวางแผนปรับปรุงโดยสร้างระบบในการนัดหมายล่วงหน้า ระบุวันที่

และเวลาเพ่ือให้การมารับสินค้าไม่ต้องรอคอย จัดก�าลังคนให้เหมาะสมกับปริมาณของสินค้าที่ต้องขึ้นรถในแต่ละวัน และ

กรณทีีต้่องรอจรงิๆ มกีารจดัห้องรบัรองเป็นสดัส่วนให้ความสะดวกสบายใช่วงระหว่างการรอขึน้สนิค้า ในส่วนของบรรจภุณัฑ์

ประเภทถุงที่มีปัญหาเรื่องขาดหรือแตก มีการน�ามาทดสอบการขนส่ง การท�า drop test อีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถทน

กับสภาพการใช้งานจริงได้

ในปี 2564 กลุ่มลูกค้าที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ แบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 

เขตกำรขำยส่ง 
(Wholesales)

เขตกำรขำย
หน่วยรถเงินสด 

(Van Sales)

เขตกำรขำย
อุตสำหกรรม 
(Industrial)

เขตกำรขำย
เพื่อกำรส่งออก 

(Indirect – Export)

เขตกำรขำย
สมัยใหม่ 

(Modern Trade)

หัวข้อแบบสอบถาม

ควำมพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อผลิตภัณฑ์

คุณภำพโดยรวมของผลิตภัณฑ์ 

คุณภำพโดยรวมของบรรจุภัณฑ์ 

ควำมพึงพอใจโดยรวมต่อกำรจัดส่งสินค้ำ 

ควำมพึงพอใจโดยรวมต่อกำรบริกำรและกำรประสำนงำนจำกพนักงำนขำย 

ควำมพึงพอใจโดยรวมต่อกิจกรรมทำงกำรตลำด

ควำมพึงพอใจโดยรวมต่อรำยกำรส่งเสริมกำรขำย

กิจกรรม ลุ้นของรำงวัล ยิ่งซื้อยิ่งได้ ยิ่งขำยยิ่งคุ้ม ปี 2564  
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2562 2563

ธุรกิจแป้ง 

(%)

90 83

2564 เป้ำหมำยปี 2565

83 84

ธุรกิจอาหาร

 (%)

84 8686 เพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้า

ให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นไปโดยให้

อยู่ในระดับ ไม่ต�่ากว่า 88.5%

2561

86

85

• คะแนนควำมพึงพอใจของลูกค้ำ

2562 2563

Brand Awareness 35% / 20%** 33% / 19%***

2564 เป้ำหมำยปี 2565

37%/23%**** Maintain

TOM Brand Penetration (share) 47% / 33%** 56% / 40%*** 70%/39%**** Maintain

2561

43% / 22%*

66% / 31%*

• ธุรกิจอำหำร

* 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

***  Double Kirin in fresh vermicelli / Double Dragon in dry vermicelli brand measure from U&A  

 Consumer Study by Nielsen Research in 2021

• กำรเพิ่มกำรมีส่วนร่วมของลูกค้ำ เพื่อกำรเติบโตที่ย่ังยืน 

กำรช่วยประชำสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำร

 ในปี 2564 แบรนด์กิเลนคู่ภายใต้บรษิทัไทยวา มแีนวคดิท่ีอยากช่วยส่งเสริมให้ร้านอาหารสตรีทฟูด้ (Food operators) 

ที่เป็นลูกค้าของเราได้ร่วมแบ่งปันเรื่องราวการฟันฝ่าอุปสรรคท้ังในช่วงวิกฤติโควิด และเคล็ดลับแห่งความส�าเร็จในการท�า 

ร้านอาหารเพื่อเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ของตนเอง ช่วยสร้างก�าลังใจซึ่งกันและกัน เนื่องจากบริษัทฯ เชื่อว่าการเรียนรู ้

จากประสบการณ์จริงจะช่วยให้ผู้ประกอบการท่านอ่ืนสามารถน�าไปใช้ต่อยอดธุรกิจส�าหรับร้านสตรีทฟู้ดของตนเองได้  

อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับทางร้านให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นได้อีกด้วย
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 หนึ่งในคลิป success case ที่ไทยวาได้เข้าไปช่วยสนับสนุนคือร้าน “ผัดไทยไร้เสียง” ซึ่งทางเจ้าของร้าน 

เป็นผู้พิการทางการได้ยินและพูดไม่ได้ แต่ทางเจ้าของร้านสามารถเปิดร้านผัดไทยและประสบความส�าเร็จมากว่า 8 ปีแล้ว  

เป็นประสบการที่น่าจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบกิจหรือด�าเนินธุรกิจในยามวิกฤติได้เป็นอย่างดี

https://www.facebook.com/DoubleKirinThailand/videos/143958500589619
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กำรจัดสัมมนำออนไลน์ “Webinar by Rose Brand”

 ไทยวาได้จัดสัมมนาออนไลน์ข้ึนเป็นปีแรก จุดประสงค์เพื่อร่วมแบ่งปันความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมไปกับคู่ค้า 

ตลอดจนสนับสนุนทมีขายให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ มากข้ึน โดยในปี 2564 ได้มีการจดัสมัมนาท้ังหมด 

3 ครั้งตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้

- Waxy Tapioca Starch: ROSE BRAND AMYROSE series, the most sustainable and versatile, natural 

  ingredient around

- Rice Flour & Rice Starch: A natural based ROSE BRAND AMYROSE rice product series

- The Future Alternative of Free-From: ROSE BRAND simple & natural cassava flour, CASSBAKE101

 การสัมมนาออนไลน์ปีแรกของไทยวา ได้รับความสนใจจากลูกค้าของเราทั่วโลก ทั้งจากสหรัฐอเมริกา ไทย เวียดนาม 

มาเลเซีย กัมพูชา แคนาดา อินโดนีเซีย เนเธอร์แลนด์ สิงคโปร์ และฝรั่งเศส โดยงานสัมมนานี้จัดข้ึนเพื่อให้ลูกค้าได้รับ 

ความเข้าใจเก่ียวกับคุณสมบติัและประโยชน์ของแป้งมนัส�าปะหลงัดดัแปร (Waxy Tapioca Starch) แป้งข้าวเจ้า (Rice Flour 

& Rice Starch) รวมไปถึงแป้งมันส�าปะหลัง (Cassava flour) ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ผลิตมาจากวัตถุดิบธรรมชาติและ 

สอดคล้องกับความยั่งยืนของไทยวา ซึ่งการจัดงานสัมมนานี้ จะท�าให้ลูกค้าเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มากขึ้น  

เป็นการช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้าและผู้บริโภค รวมถึงบริษัทฯ สามารถน�าข้อเสนอแนะมาร่วมวิจัยและพัฒนาสินค้า

ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคไปด้วยกัน

 นอกจากนี ้ไทยวายงัไดแ้ลกเปลีย่นข้อมลูเชงิลกึเกีย่วกับนวตักรรม แนวโน้ม และโอกาส ซึง่เป็นขอ้มลูทีม่คีวามส�าคญั 

ต่ออุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม เราได้รับความเข้าใจในเชิงลึกเพื่อน�ามาใช้ขับเคลื่อน ธุรกิจของเราให้ไปข้างหน้า 

ต่อไป นอกจากนีเ้รายงัมกีารเชือ่มความสมัพนัธ์มากขึน้กบัผูร่้วมงาน ผูแ้สดง สนิค้ารายอืน่ รวมไปถึงเราได้มผีูท่ี้สนใจผลติภณัฑ์

ของเรา พวกเราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ ROSE BRANDS ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ต่อไป และจะยังเปิดตัวโปรแกรมการสัมมนา

ออนไลน์อย่างต่อเนื่องเพื่อแบ่งปันความรู้ของเรากับลูกค้าและเพื่อเป็นการสนับสนุนการขายให้บริษัทของเรา
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กำรมีส่วนร่วมในงำนระดับโลก
 

 นอกจากงานที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ เองแล้ว ไทยวายังได้เข้าร่วมงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ  

เพ่ือมส่ีวนร่วมในการพฒันาและสร้างสรรค์นวตักรรมด้านอาหาร แลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์กบัผูเ้ช่ียวชาญมากมาย 

รวมถึงการสร้างระบบนิเวศและขยายเครือข่ายของธุรกิจอาหารเพื่อร่วมกันก้าวไปสู่การพัฒนาด้านอาหารอย่างยั่งยืน  

และความมั่นคงทางด้านอาหารทั่วโลก
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ภาคผนวก

เกี่ยวกับรำยงำนควำมยั่งยืนฉบับนี้ 

 บริษทั ไทยวา จ�ากดั (มหาชน) จัดท�ารายงาน
ความยั่งยืนเป็นประจ�าทุกปี โดยมีจุดปร ะสงค์
เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารความ มุ่งมั่น
ในการด�าเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืนต่อสาธารณชน 
ผ่านการเผยแพร่การด�าเนินงานของบริษัทฯ 
ในประเด็นที่ส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครอบคลุมผลกระทบด้าน 
มติเิศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม โดยบริษัทฯ 
ได้เปิดเผยตวัชีว้ดัหลกั เป้าหมาย และการพฒันา
ผลการด�าเนินงานจากการผสมผสานกลยุทธ ์
ด ้านความยั่ ง ยืนเข ้ากับการด�า เนินธุร กิจ 
อย่างรับผิดชอบ ตามค่านิยมหลักของไทยวา 
คือ การพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ส่งเสริม
การสร้างความยั่งยืนตั้งแต่กระบวนการปลูก 
ไปจนถึงมือผู้บริโภค
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ระยะเวลำและขอบเขตของรำยงำน

รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยนื 2564 มเีน้ือหาครอบคลมุการด�าเนนิงานทัง้ปีของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 
2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ครอบคลุมทั้งสามธุรกิจหลักของบริษัทซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจแป้งและที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจวุ้นเส้น
และก๋วยเตี๋ยว และธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

ควำมถี่ในกำรรำยงำน

ประจ�าปี

รำยละเอียดและกำรอ้ำงอิงแนวทำงกำรรำยงำน

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจ�าปี ฉบับที่ 4 ของบริษัท ไทยวา จ�ากัด (มหาชน) การจัดท�ารายงาน
ฉบับนี้ ได้จัดท�าเนื้อหาสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของ Global Reporting Initiative (GRI) Standards แบบทางเลือกหลัก 
(In Accordance with Core Option) มาเป็นกรอบในการจัดท�ารายงาน และมีการพิจารณาการด�าเนินงานขององค์กร 
เทียบกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

หลักเกณฑ์ในกำรก�ำหนดเนื้อหำรำยงำน

กระบวนการในการก�าหนดเนื้อหาของรายงานฉบับนี้ เชื่อมโยงกับกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับประเด็น
ด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญของไทยวา โดยบริษัทฯ ยึดหลักการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบริบทด้านความยั่งยืนเป็น
ส�าคัญในกระบวนการระบุประเด็นส�าคัญเพื่อการก�าหนดเนื้อหารายงาน มีทั้งหมด 4 ขั้นตอนดังนี้
1. คดัเลอืกและปรบัปรงุประเดน็ในการรายงานจากการจดัประชมุเชงิปฏบิตัร่ิวมกบัผูบ้ริหารระดบัสงู พิจารณาถึงปัจจยั 
 ส�าคัญ โดยค�านึงถึงความสนใจจากผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงประเด็นส�าคัญของบริษัท 
 ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน 
2. น�าประเด็นต่างๆ ที่ได้มาวิเคราะห์และจัดล�าดับความส�าคัญ โดยพิจารณาใน 2 มิติ คือ ความส�าคัญของผลกระทบ 
 จากการด�าเนินธุรกิจต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และความส�าคัญของผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจ 
 ต่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 
3. เสนอประเด็นที่ได้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบบริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแลกิจการ (ARCG) เพื่อพิจารณายืนยัน 
 และอนุมัติประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยส�าคัญภายใต้ขอบเขตผลกระทบทั้งภายในและภายนอกองค์กรในทุกปี
4. เปิดเผยข้อมูลในรายงานความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดเตรียมช่องทางที่หลากหลายเพื่อรับฟังความคิดเห็น  
 มุมมอง และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร พร้อมทั้้งข้อเสนอแนะต่อแนวทางการด�าเนินงาน 
 ด้านความยั่่งยืนขององค์กรส�าหรับการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการด�าเนินงานขององค์กรต่อไป 

กำรรับรองโดยหน่วยงำนภำยนอก

ในส่วนของผลการด�าเนินงานด้านการเงินได้รับการสอบทานโดยบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ดังแสดงรายละเอียด 
ไว้ที่รายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจ�าปี 2564 ของบริษัทฯ

กำรเข้ำถึงรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยนื ประจ�าปี 2564 และปีอืน่ๆ รวมถงึ GRI Content Index และ Sustainability Performance 
Data ของบริษัทฯ ได้ถูกจัดให้อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท ในส่วน การพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2564
บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน) 117



• ฝ่ำยกำรสื่อสำรองค์กรและพัฒนำควำมยั่งยืน 

 บริษัท ไทยวา จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์ :  02-285-0040
 อีเมล :  sd@thaiwah.com

• แบบสอบถำมเกี่ยวกับรำยงำนกำรพัฒนำควำมยั่งยืน 

สแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถาม แนะน�าหรือแสดงคว ามคิดเห็นเก่ียวกับการจัดท�า
รายงานการพัฒนาความยั่งยืน

รำยงำนกำรพัฒนำควำมยั่งยืน 2564 

ช่องทำงกำรติดต่อ

บรษิทัฯ ยนิดรีบัฟังความคดิเหน็และข้อเสนอแนะเพือ่ให้บรษิทัฯ ได้น�าไปพฒันาและปรบัปรุงการด�าเนนิงานขององค์กรและ
การรายงานผลการด�าเนินงานในปีต่อๆ ไป โดยท่านสามารถติดต่อได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้

https://sdjourney.thaiwah.com/th/downloads/sd-report
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GRI
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GRI Disclosures Page / Website / Omission

GRI 102: 

General Disclosures

GRI 102: 

General Disclosures

GRI 102: 

General Disclosures

GRI 102: 

General Disclosures

GRI 102: 

General Disclosures

102-1 Name of the organization

102-2 Activities, brands, products, 

and services

102-3 Location of headquarters

102-4 Location of operations

102-5 Ownership and legal form

102-6 Markets served

102-7 Scale of the organization

102-8 Information on employees and 

other workers

102-9 Supply chain

102-10 Significant changes to the  

organization and its supply chain

102-11 Precautionary principle or 

approach

102-12 External initiatives

102-13 Membership of associations

102-14 Statement from senior 

decision-maker

102-15 Key impacts, risks, and 

opportunities

102-16 Values, principles, standards, 

and norms of behaviour

102-18 Governance structure

102-40 List of stakeholder groups

102-41 Collective bargaining 

agreements

102-42 Identifying and selecting

stakeholders

102-43 Approach to stakeholder 

engagement

GRI Content Index

Organizational Profile

External Assurance

Strategy 

Ethics and Integrity 

Governance 

Stakeholder Engagement

GRI 102: General Disclosures

Front cover and back cover

8

Annual Report 7

9

Annual Report 7

9

16-17, Annual Report 9

93, 95

10-11

8, 12, 13-14

34-38, 42

16, 71

16

4-6

24-26

After cover page 

31, Annual Report 106

https://www.thaiw ah.com/en/

about-thai-wah/

organization-structure

10-11, 24-26 

Thai Wah does not have a trade 

union. However, Thai Wah has 

its welfare committee which is 

composed of r epresentatives 

from all leve ls of employees 

with similar responsibilities to a 

trade union

10-11, 22-23

24-26
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Material Topics

GRI Disclosures Page / Website / Omission

GRI 103: 

Management Approach 

2016

GRI 201: 

Economic 

Performance 2016

GRI 103: 

Management Approach 

2016

GRI 203: Indirect 

Economic Impacts 

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

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

Economic Performance

External Assurance

Indirect Economic Impacts 

GRI Disclosures Page / Website / Omission

GRI 102: 

General Disclosures

102-44 Key topics and concerns raised

102-45 Entities included in the 

consolidated financial statements

102-46 Defining report content and 

topic boundaries

102-47 List of material topics

102-48 Restatements of information

102-49 Changes in reporting

102-50 Reporting period

102-51 Date of most recent report

102-52 Reporting cycle

102-53 Contact point for questions 

regarding the report

102-54 Claims of reporting in 

accordance with the GRI Standards

102-55 GRI content index

102-56 External assurance

External Assurance

Reporting Practice
24-26

Annual Report 133-136

116-118

22

No restatements of information 

given in previous report

24-26

117

March 2021

117

118

117

120-126

117

Annual Report 10-14

Annual Report 10-14

Annual Report 10-14

16

Annual Report 10-14

43-62

43-62

43-62

47-49, 62
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GRI Disclosures Page / Website / Omission

GRI 103: 

Management Approach 

2016

GRI 204: 

Procurement practices 

2016

GRI 103: 

Management Approach 

2016

GRI 205: 

Anti-corruption 2016

GRI 103: 

Management Approach 

2016

GRI 303: 

Water and Effluents 

2018

GRI 103: 

Management Approach 

2016

GRI 305: 

Emissions 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

204-1 Proportion of spending on local 

suppliers

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 

corruption and actions taken

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

303-1 Interactions with water as a 

shared resource

303-2 Management of water 

discharge-related 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

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG 

emissions

305-3 Other indirect (Scope 3) GHG 

emissions

Procurement Practices

External Assurance

40-41

40-41

40-41

41

37-39

37-39

37-39

38

38

77-78, 81-82

77-78, 81-82

77-78, 81-82

77-78, 81-82

77-78

68-77

68-77

68-77

72

72

Sustainability Performance Data 

2021

Anti-corruption 

Water and Effluents

Emissions
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GRI Disclosures Page / Website / Omission

GRI 103: 

Management Approach 

2016

GRI 306: 

Waste 2020

GRI 103: 

Management Approach 

2016

GRI 308: Supplier 

environmental 

assessment 2018

GRI 103: 

Management Approach 

2016

GRI 401: 

Employment 2016

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

306-1 Waste generation and significant 

waste-related impacts

306-2 Management of significant 

waste-related 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

308-1 New suppliers that were 

screned using environmental criteria

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

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 Hazard identification, risk 

assessment, and incident investigation

403-3 Occupational health services

403-4 Worker participation, 

consultation, and communication on 

occupational health and safety

Waste

External Assurance

78-80

78-80

78-80

78-80

78-80

40-41

40-41

40-41

41

84-96

84-96

84-96

93

Sustainability Performance Data 

2021

63-68

63-68

63-68

64

65

64-66

65-66

Supplier environmental assessment

Employment

Occupational Health and Safety
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GRI Disclosures Page / Website / Omission

GRI 103: 

Management Approach 

2016

GRI 404: 

Training and Education 

2016

GRI 103: 

Management Approach 

2016

GRI 405: 

Diversity and Equal 

Opportunity 2016

GRI 103: 

Management Approach 

2016

403-5 Worker training on occupational 

health and safety

403-6 Promotion of worker health

403-7 Prevention and mitigation 

of occupational health and safety 

impacts directly linked by business 

relationships

403-8 Workers covered by an 

occupational health and safety 

management system 

403-9 Work-related injuries

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

404-1 Average hours of training per 

year per employee

404-2 Programs for upgrading 

employee skills and transition 

assistance programs

404-3 Percentage of employees 

receiving regular performance and 

career development reviews

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

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

External Assurance

65-66

66

65-66

64

64-65

Sustainability Performance Data 

2021

85-93

85-93

85-93

92

Sustainability Performance Data 

2021

89-93

Sustainability Performance Data 

2021

84-96

84-96

84-96

93

Sustainability Performance Data 

2021

46-49

46-49

46-49

Training and Education 

Diversity and Equal Opportunity

Local Communities
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GRI Disclosures Page / Website / Omission

GRI 413: 

Local Communities

2016

GRI 103: 

Management Approach 

2016

GRI 416: 

Customer Health and 

Safety 2016

GRI 103: 

Management Approach 

2016

GRI 417: 

Marketing and Labeling 

2016

413-1 Operations with local 

community engagement, impact 

assessments, and development 

programs

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

416-2 Incidents of non-compliance 

concerning the health and safety 

impacts of products and services

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

External Assurance

47-49

109-112

109-112

109-112

109-112

None

109-110

109-110

109-110

15, 110

Customer Health and Safety

Marketing and Labeling
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SDGs Page/Links

SDGs Content Index

โครงการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ E-Money Card หน้า 62

แผนกลยุทธ์และแนวทางสู่การเกษตรอย่างยั่งยืน หน้า 44

ความร่วมมือการท�างานไทยวาเกษตรยั่งยืน หน้า 47-53

แผนกลยุทธ์และแนวทางสู่การเกษตรอย่างยั่งยืน หน้า 44

โครงการให้ความรู้ชุมชนผู้ปลูกมันส�าปะหลัง หน้า 48

การสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ หน้า 94

การบริหารจัดการน�้า หน้า 77

มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) หน้า 71-76

สัดส่วนการจ้างงาน และการจ้างงานบุคคลทุพพลภาพ หน้า 95

มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) หน้า 71-76

ศูนย์วิจัยนวัตกรรม หน้า 106

การสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ และการจ้างงานบุคคลทุพพลภาพ หน้า 94-95

นโยบายจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน หน้า 40-41

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2564
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SDGs Page/Links

มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) หน้า 71-76

พันธมิตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 16-17

ความร่วมมือการท�างานไทยวาเกษตรยั่งยืน 47-53

มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) 71

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2564
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Sustainability Performance Data 2021
Human Capital

GRI

102-7, 

405-1

405-1

102-8

405-1

2018 2019Disclosures 2020 2021Unit

Number of Employee

Total employee

Bangkok

Other provinces

Permanent contract

 Bangkok

 Other provinces

Temporary contract

 Bangkok

 Other provinces

Full-time

Part-time

<30 years

30-50 years

>50 years

Executive

Management

Person

Person

Person

Person

Person

Person

Person

Person

Person

Person

Person

Person

Person

% of total 

employee

Person

% of total 

employee

Person

% of total 

employee

Person

% of total 

employee

Person

% of total 

employee

Person

% of total 

employee

Person

% of total 

employee

Person

% of total 

employee

Male Female Male Female Male Female Male Female

1,643

75

 1,598

1,574 

 75 

 1,499 

99

0

99

1,574 

0

453

51.95

914

49.67

276

48.42

5

0.15

43

1.31

 3,282

1,639

112

 1,497

1,566 

 112 

 1,454 

43

0

43

1,566 

0

872

26.57

419

48.05

1,840 

56.06

926

50.33

570

17.37%

294

51.58

3

0.09

34

1.04

1,589

90

 1,499

1,445 

 90 

 1,355 

144

0

144

1,445 

0

427

48.36

889

49.20

273

48.40

4

0.12

39

1.19

3,254

1,665

135

 1,530

1,583 

 135 

 1,448 

82

0

82

1,583 

0

883

26.90

456

51.64

1,807

55.53

918

50.80

564

17.33%

291

51.60

2

0.06

37

1.13

1,627

97

 1,530

1,440 

 97 

 1,343 

187

0

187

1,440 

0

475

48.57

878

47.51

274

51.02

4

0.12

42

1.28

3,363

1,736

130

 1,606

1,626 

 130 

 1,496 

110

0

110

1,626 

0

978

29.80

503

14.96

1,848

54.95

970

52.49

537

15.97%

263

48.98

2

0.06

38

1.16

Total employee by area

Total employee by employment contract and by area

Total employee by employment type

Total employee by age group

Total employee by employee category (level)
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บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)128



GRI

401-1

2018 2019Disclosures 2020 2021Unit

Senior

Employee

People with disability

New employee

New hire rate

Bangkok

Other provinces

<30 years

30-50 years

>50 years

Person

% of total 

employee

Person

% of total 

employee

Person

% of total 

employee

Person

% of total

Person

% of total 

employee

Person

% of total 

employee

Person

% of total 

employee

Person

% of total 

employee

Person

% of total 

employee

Person

% of total 

employee

Person

% of total 

employee

Person

% of total 

employee

Male Female Male Female Male Female Male Female

102

3.11

1493

45.49

10

0.30

383

11.67

NA

-

383

 11.67

224

 6.83

158

 4.81

1

 0.03

123

3.75

1479

45.06

7

0.21

775

392

0.24

11.94

NA

-

392

 11.94

476

14.50

252

 7.68

298 

 9.08 

140

 4.27

1

0.03

0

-

132

4.02

1414

43.08

10

0.30

343

10.45

NA

-

343

 10.54

277

 17.43

66

 4.15

0

-

160

4.88

1466

44.67

6

0.18

557

214

0.17

6.52

NA

-

214

 6.58

386

11.86

109

 6.86

171 

 5.26 

105

 6.61

0

-

0

-

146

4.45

1435

43.72

9

0.27

385

11.73

21

 0.01 

364

 10.82

274

 8.15

111

 3.30

0

-

158

4.81

1538

46.86

5

0.15

848

463

0.25

14.11

27

 0.01 

436

 12.96

581

17.28

307

 9.13

267 

 7.94

156

 4.64 

0

-

0

-

People with disability

New employee

New employee by area

New employee hire by age group
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GRI

401-3

404-1

2018 2019Disclosures 2020 2021Unit

Turnover   

Total employee turnover 

rate

<30 years

30-50 years

>50 years

Bangkok

Other provinces

Number of employees 

entitled to parental leave

Number of employees 

taking parental leave

Number of employees 

returning to work after 

parental leave

Number of employees 

returning to work after 

parental leave who were still 

employed for 12 months 

after returning

Employee returning to work 

retention rate

Average hours of training by 

management level

 Executive

 Management

Person

% of total 

employee

Person

% of total 

employee

Person

% of total 

employee

Person

% of total 

employee

Person

% of total 

employee

Person

% of total 

employee

Person

% of total 

employee

Person

Person

Person

Person

%

Hour/

person/year

Hour/

person/year

Male Female Male Female Male Female Male Female

367

 11.18

209

 6.37 

147

 4.48 

11

 0.34

0

0

0

0

0

0

0

0

-

NA

116

1031

 31.41 

332

 10.12

210

 6.40 

112

 3.41 

10

 0.30

0

0

0

0

3

3

2

2

66.67

NA

116

297

 18.69

225

 6.91 

62

 1.91 

10

 0.31

0

0

0

0

0

0

0

0

-

NA

140

664

20.41

334

21.02

220

 6.76 

99

 3.04 

15

 0.46

0

0

0

0

5

5

4

4

80.00

NA

140

367

10.91

238

 7.08 

120

 3.57 

9

 0.27

0

0

0

0

0

0

0

0

-

NA

95

367

10.91

395

11.75

245

 7.29 

134

 3.98 

16

 0.48

0

0

0

0

6

7

6

6

100

NA

95

Turnover rate by age group

Turnover by area

Parental leave

Employee training
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GRI

404-3

2018 2019Disclosures 2020 2021Unit

 Senior

 Employee

Executive

Management

Senior

Employee

Hour/

person/year

Hour/

person/year

Person

%

Person

%

Person

%

Person

%

Male Female Male Female Male Female Male Female

70

33

NA

-

NA

-

NA

-

970

29.56

70

32

NA

-

NA

-

NA

-

621

18.92

50

26

NA

-

NA

-

NA

-

904

27.54

62

30

NA

-

NA

-

NA

-

906

27.61

62

31

NA

-

NA

-

NA

-

631

19.23

50

24

NA

-

NA

-

NA

-

610

18.59

Employee receiving regular performance and career development reviews
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GRI

403-8

403-9

2018 2019Disclosures 2020 2021Unit

Work-related fatalities

Employee

 Covered by an occupational health and safety  

 management system

 Covered by such as system that has been  

 internally audited

 Covered by such a system that has been  

 audited or certified by an external party

Contractor

 Covered by an occupational health and safety  

 management system

 Covered by such as system that has been  

 internally audited

 Covered by such a system that has been  

 audited or certified by an external party

Fatalities as a result of work-related injury

Employees

 Bangkok

 Other provinces

Contractors

 Bangkok

 Other provinces

Employee and Contractor 

 Bangkok

 Other provinces

Person

%

Person

%

Person

%

Person

%

Person

%

Person

%

Case

Case/1 million 

manhours

Case

Case/1 million 

manhours

Case

Case/1 million 

manhours

Case

Case/1 million 

manhours

Case

Case/1 million 

manhours

Case

Case/1 million 

manhours

Case

Case/1 million 

manhours

Case

Case/1 million 

manhours

Case

Case/1 million 

manhours

High-consequence work-related injuries (excluding fatalities)

0

NA

0

NA

0

NA

0

NA

0

NA

0

NA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

13.45

0

0

9

13.45

0

NA

0

NA

0

NA

0

NA

0

NA

0

NA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

20.93

0

0

14

20.93

0

NA

0

NA

0

NA

0

NA

0

NA

0

NA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

23.92

0

0

16

23.92

0

NA

0

NA

0

NA

0

NA

0

NA

0

NA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

16.44

0

0

11

16.44

SHE
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GRI 2018 2019Disclosures 2020 2021Unit

Employees Employee and Contractor

 Bangkok

 Other provinces

Employee and Contractor 

Employee and Contractor

Case

Case/1 million 

manhours

Case

Case/1 million 

manhours

Case

Case/1 million 

manhours

Manhours

Case

Case/1 million 

manhours

% of revenue

Recordable work-related injuries

Number of Hours Worked

Loss Time Injury Frequency Rate: LTIFR

48

71.75

0

0

48

71.75

NA

57

65.4

NA

30

44.84

0

0

30

44.84

NA

44

13.1

NA

17

25.41

0

0

17

25.41

7,201,916 

33

39.9

NA

20

29.9

0

0

20

29.9

7,558,742 

31

65.9

NA
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GRI

305-1

305-2

305-3

308-1

2018 2019Disclosures 2020 2021Unit

Greenhouse Gas Emission*

Total GHG emissions (scope 1 + 2)

Direct GHG emissions (scope 1)

Indirect GHG emissions (scope 2)

Other Indirect GHG emissions (scope 3)

Percentage of new suppliers that were screened 

using environmental criteria

tons CO2 equivalent

tons CO2 equivalent

tons CO2 equivalent

tons CO2 equivalent

% of new suppliers
Supply Chain

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

31,404 

 21,175 

 10,229

47,799

11

40,022 

 26,429 

 13,593

NA

16

* Banglen Factory and Thai Nam Factory

Environment
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