ก้าวหน้า...อย่างยัง่ ยืน

จากปก: รายงานฉบับนี้นาเสนอกิจกรรมความยัง่ ยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อธิบายรู ปแบบการ
ดาเนินงานอย่างยัง่ ยืนขององค์กร ซึ่ งทางบริษัทฯ จัดทารายงานฉบับนี้เป็ นฉบับแรก นาเสนอในรูปแบบ
Presentation ด้ว ยแนวคิ ด “ เชื่ อ ในสิ่ ง ที่ ต ั ว เองมี ดี Tipco…เชื่ อ ในค ณ
ุ ภาพน้ า ผลไม้ ”
โดยคณะผูจ้ ดั ทาหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า ผูอ้ ่านจะได้รับข้อมูลในด้านการพัฒนาความยัง่ ยืนอย่างครบถ้วน และ
จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผูอ้ ่านต่อไป

สารบัญ

(GRI 102-46)
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19
54

การบริหารจัดการความยัง่ ยืน
มิติดา้ นเศรษฐกิจ{db0

74

มิติดา้ นสังคม

99

มิติดา้ นสิ่งแวดล้อม

119

ตารางข้อมูลเพิ่มเติมด้านความยัง่ ยืน

สร ุปผลการดาเนินงานที่สาคัญ ปี 2562
เศรษฐกิจ

(GRI 201-1)

สังคม
สัดส่วนพนักงานหญิง : ชาย

รายได้รวม

กาไรส ุทธิ

3,687
ล้านบาท

208
ล้านบาท

59% : 41%

EBITDA

จานวนหน้ ุ

ความพึงพอใจของล ูกค้า

588
ล้านบาท

482
ล้านหน้ ุ

96%

สิ่งแวดล้อม
ปริมาณการใช้พลังงาน

14.5%
เมื่อเทียบกับปี 2561
ปริมาณการใช้น้าจากแหล่งต่างๆ

18.4%
เมื่อเทียบกับปี 2561
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เงินปันผลต่อหน้ ุ
0.34
บาทต่อหน้ ุ

สินทรัพย์รวม
6,669
ล้านบาท

อ ุบัติเหต ุจากการดาเนินงาน

0 ครัง้
ต่อ 1 ล้านชัว่ โมง

25.2%
เมื่อเทียบกับปี 2561
บริษทั ทิปโก้ฟดู ส์ จากัด (มหาชน)

4

รางวัลความสาเร็จ

(GRI 102-12, 102-13)

บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล “The HR Asia Best Companies to Work for
in Asia 2019 – Thailand Chapter” จัดขึ้นโดยนิตยสาร HR Asia

โรงงานวังน้อยได้รบั รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความ
ปลอดภัย อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน ประจาปี 2562
ระดับประเทศ (ระดับทอง) 3 ปี ติดต่อกันจากกระทรวงแรงงาน

บริษทั ฯ ได้รบั รางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจาปี 2562 จาก
กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม เพื่ อ แสดงว่ า “มี ผ ลงานด้า น
สิ่ ง แวดล้อมและเป็ นที่ ป ระจักษ์แ ก่ส าธารณชน” จากการเป็ นผูร้ ิเ ริ่ ม โครงการ
Aura PES (Payment for Ecosystem Service) และโครงการปล ูกป่า 5 ภาค

บริ ษ ัท ฯ ได้ร ับ รางวัล เชิ ด ชูเ กี ย รติ ก ล มุ่ สมาชิ ก เครื่ อ ข่ า ยอ ตุ สาหกรร มรัก ษ์
สิ่ ง แวดล้อ ม และสถานประกอบการที่ ผ่ า นเกณฑ์ โครงการธรรมาภิ บ าล
สิ่งแวดล้อม ประจาปี 2562 โดยกระทรวงอ ุตสาหกรรม
5
บริษทั ทิปโก้ฟดู ส์ จากัด (มหาชน) 5

สารจากกรรมการผูจ้ ดั การ

(GRI 102-14)

บริ ษั ท ฯ จั ด ท ากลยุท ธ์ด ้า นความยั ่ง ยื น จากการประเมิ น ด้า นความยั ่ง ยื น ที่ ส าคั ญ
“
(Materiality) โดยการสารวจความคิดเห็นของผูม้ ีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และผูม้ ี
ส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผูบ้ ริโภค คู่คา้ ผูจ้ ดั จาหน่าย พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุน้ นักวิเคราะห์ และ
หน่วงงานราชการ และกาหนด 5 เป้าหมายที่สาคัญด้านความยัง่ ยืน ดังนี้ 1. การสร้างสรรนวัตกรรม
ในกระบวนการการผลิ ต การขนส่ง และพัฒ นาผลิ ต ภัณฑ์อย่ างยัง่ ยื น 2. การบริ ห ารจัด การด้า น
สิ่งแวดล้อมที่ดี 3. การรักษาคุณภาพของสินค้า 4. การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภั ยของ
พนักงาน 5. มุ่งเน้นในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค โดยบริษัทฯ จะให้ความสาคัญกับ
การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืนร่วมกับผูม้ ีสว่ นได้เสียของบริษทั ฯต่อไป
ในปี 2562 บริษทั ฯ จัดกิจกรรมลดปั ญหาด้านสิ่งแวดล้อมและปั ญหาขยะพลาสติก ซึ่งเป็ น
ปั ญ หาใหญ่ ร ะดับ โลก สาหรับ ประเทศไทยแล้ว แนวโน้ม ปริ มาณขยะพลาสติ กเพิ่ม ขึ้นทุกปี จึ ง ริ เริ่ ม
โครงการ "ออรารักษ์โลกเพื่อคนรักษ์ป่า...UPCYCLING PLASTIC WASTE by Aura" โดยกาหนด
เป้าหมายหลัก เพื่อลดปั ญหาขยะพลาสติกด้วยการเรียกคืนขวดบรรจุนา้ ดื่ม และแปลงขวดพลาสติกสู่
ผ้าห่มกันหนาวและเสื้อรีไซเคิลเพื่อบริจาคให้กับคนดูแลป่ าทั้ง 5 ภาคทัว่ ประเทศไทย พร้อมปลูกฝั ง
จิตสานึกและเปลี่ยนค่านิยมของการ "ทิ้ง" เพื่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ สังคม นอกจากนัน้ ในปี ที่ผา่ นมามีการ
ปรั บ เปลี่ ย นรูป แบบบรรจุภั ณ ฑ์น้า ผลไม้พ ร้อ มดื่ ม ด้ว ยรูป ลั ก ษณ์ใ หม่ แ ละใช้วั ส ดุ ที่ เ ป็ นมิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม

”

กรรมการผูจ้ ดั การ
เอกพล พงศ์สถาพร

6
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บริษทั ทิปโก้ฟดู ส์ จากัด (มหาชน)

(GRI 102-1)

TIPCO
พ.ศ. 2519
อาหารและเครื่องดืม่
ผลิตและจาหน่ายสับปะรดกระป๋ อง
นา้ สับปะรด นา้ ผลไม้รวม แลเครื่องดื่ม
เลขทะเบียนบริษทั :
0107535000052
สานักงานใหญ่ :
118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กทม.
เบอร์โทรศัพท์ :
0-273-6200
เบอร์โทรสาร :
0-2271-4304, 0-2271-1600
ท ุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว : 482,579,640 บาท
เว็บไซต์ :
http://www.tipco.net
ชื่อในตลาดหน้ ุ :
ก่อตัง้ เมื่อ :
ประเภทธ ุรกิจ :
ธ ุรกิจหลัก :

บริษทั ทิปโก้ฟดู ส์ จากัด (มหาชน)
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สาคัญ
จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ภ า ย ใ ต้ ส ั ญ ลั ก ษ ณ์
“ TIPCO”

2519

ขยายธร ุกิจเข้าสู่ธ รุ กิจ
ค้า ปลี ก ร้า นน้ า ผลไม้
สดปั่ น ภายใต้แ บรนด์
“Squeeze”

2532

2536

ขยายธ รุ กิ จ เข้า สู่ธ รุ กิ จ น้ า
ผลไม้พ ร้อ มดื่ ม ผ่ า นทาง
บริ ษ ัท ทิ ป โก้ เอฟแอนด์ บี
จากัด
เ ริ่ ม ต้ น จ า ก บ ริ ษั ท
สั บ ป ะ ร ด ไ ท ย จ า กั ด
ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เ มื่ อ วั น ที่
22 มี น าคม 2519 ท นุ
จดทะเบี ยน 10 ล้ า น
บาท

2547

(GRI 102-2)

บริษ ทั ทิ ป โก้ ไบโอเท็ ค
จ า กั ด เ ริ่ ม จ า ห น่ า ย
สั บ ป ะ ร ด พั น ธ์ ทุ ิ ป โ ก้
หอมส วุ รรณ ซึ่ ง เกิ ด
จ า ก ก า ร พั ฒ น า โ ด ย
ห้องปฏิบตั ิการชีววิทยา

2550

2552

ลงท ุนในบริษทั ทิปโก้ ไบโอเท็ค จากัด
ซึ่ ง มี พ้ ื น ที่ เ พาะปลกู ห้องปฏิ บัติ การ
ชี ว วิ ท ยาส าหรับ คัด เลื อ กและขยาย
สายพัน ธ พ
ุ์ ื ช และโรงงานสกัด สาร
จากพืช

จัดตัง้ บริษทั ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ ล จากัด
เพื่ อ รับ โอนธ รุ กิ จ ผลิ ต และจ าหน่ า ย
ผลไม้แปรรูปจากบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ
เป็ นผูถ้ ือหน้ ุ 100%

2557

ขยายกาลังการผลิตน้ า แร่
ธรรมชาติ อ อราเพิ่ ม ขึ้ น
เป็ น 120 ล้านขวดต่อปี

2560

2561

ขยายก าลั ง การผลิ ต
น้ า แร่ ธ รรมชาติ อ อรา
เ ปิ ด ตั ว แ ห ล่ ง น้ า แ ร่
ธรรมชาติ “ภูน้าหยด”
แห่งใหม่ที่ จ.เพชรบูรณ์
มี ก า ลั ง ก า ร ผ ลิ ต
ประมาณ 140 ล้านขวด
ต่อปี

บริษทั ทิปโก้ฟดู ส์ จากัด (มหาชน)
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รจ้ ู กั กลมุ่ ธ ุรกิจอาหารทิปโก้: สานักงานใหญ่และโรงงานผลิตในประเทศไทย

(GRI 102-14)

โรงงานผลิตน้าแร่ออรา แม่รมิ
เลขที่ 205/1 หมูท่ ี่ 2 ตาบลโป่ งแยง
อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

สานักงานใหญ่ อาคารทิปโก้ 1
เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โรงงานผลิตสารสกัดและการเกษตร
เลขที่ 504 ตาบลประจวบคีรีขนั ธ์
อาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 77210

โรงงานผลิตน้าแร่ออรา ภ ูน้าหยด
เลขที่ 999 หมูท่ ี่ 7 ตาบลพุขาม
อาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180

โรงงานผลิตน้าผลไม้ทิปโก้
เลขที่ 90/1 หมูท่ ี่ 7 ตาบลสนับทึบ
อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

โรงงานผลิตผลไม้แปรร ูป
เลขที่ 212 หมูท่ ี่16 ตาบลอ่าวน้อย
อาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 77210

บริษทั ทิปโก้ฟดู ส์ จากัด (มหาชน)
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รจ้ ู กั กลมุ่ ธ ุรกิจอาหารทิปโก้ 4 ธ ุรกิจ

(GRI 102-7)

ธ ุรกิจคอนซ ูมเมอร์

ธ ุรกิจผลไม้แปรรูป

(Consumer)

(Processed Fruit)

ธ ุรกิจค้าปลีก

ธ ุรกิจสารสกัดและการเกษตร

(Retail)

(Ingredient)

บริษทั ทิปโก้ฟดู ส์ จากัด (มหาชน) 10

ธ ุรกิจคอนซ ูมเมอร์ (Consumer)

(GRI 102-7)

ธรุ กิจ คอนซมู เมอร์ ดาเนินงานโดยบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จากัด เป็ นการร่วมทุนกันกับ บริ ษัท ทิปโก้ฟูดส์ จากัด (มหาชน)
เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายเครื่องดืม่ พร้อมดืม่ ซึ่งประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ดงั นี้

น้าผลไม้และน้าผักพร้อมดื่ม

ทิปโก้ น้าผลไม้
100%

ทิปโก้ ซ ุปเปอร์ฟร ุต
เอสเซนส์

ทิปโก้ คูลฟิต
40%

น้าแร่ธรรมชาติ ออรา

ทิปโก้ สควีซ 100%
แบบพาสเจอร์ไรส์

ทิปโก้ เวจจี้
100%

ทิปโก้ มี

ทิปโก้โปรไฟเบอร์
100%

ทิปโก้ ฟรต๊ ุ ตี้ มิกซ์
40%

ทิปโก้ ซ ุปเปอร์คิด
100% สาหรับเด็ก

ออรา เครื่องดืม่ นา้ แร่ธรรมชาติบรรจุขวดขนาด 330 มิลลิลิตร 500 มิลลิลิตร และ
1.5 ลิตร ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีแหล่งผลิตนา้ แร่ธรรมชาติ จานวน 2 แหล่ง ดังนี้
1. แหล่งน้าแร่ธรรมชาติที่ ตาบลโป่งแยง อาเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง
เป็ นแหล่ง “นา้ พุเย็น” ขนาดใหญ่ที่เกิดขึน้ เองตามธรรมชาติ
2. แหล่งน้าแร่ธรรมชาติที่ ตาบลพุขาม อาเภอวิเชียรบ ุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
ซึ่งเป็ นต้นกาเนิดนา้ แร่ธรรมชาติที่ชอื่ ว่า “ภูนา้ หยด”

บริษทั ทิปโก้ฟดู ส์ จากัด (มหาชน) 11

ธ ุรกิจผลไม้แปรร ูป (Processed Fruit)

(GRI 102-7)

ธ ุรกิจผลไม้แปรรูป ดาเนินงานโดย บริษทั ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ ล จากัด เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ดงั นี้
1. สับปะรดกระป๋ อง (Canned Pineapple)
2. นา้ สับปะรดเข้มข้น (Pineapple Juice Concentrate)
3. สับปะรดบดละเอียดบรรจุถงุ ปลอดเชือ้ (Aseptic Crushed)
4. สับปะรดบรรจุในถ้วยพลาสติก (Pineapple in plastic cup)
5. สับปะรดบรรจุในถุง retort pouch (Pineapple in retort pouch)
6. ผลไม้รวม (Canned Tropical Fruit Salad)
7. ผลไม้รวมบรรจุในถ้วยพลาสติก (Tropical fruit salad in plastic cup)
8. ว่านหางจระเข้กระป๋ อง (Canned Aloe Vera)
9. ว่านหางจระเข้บดละเอียดบรรจุถงุ ปลอดเชือ้ (Aseptic Crush)
10. ผลิตภัณฑ์กะทิ และ นา้ มะพร้าวบรรจุกระป๋ อง
(Coconut milk and Canned coconut water)
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ธ ุรกิจค้าปลีก (Retail)

(GRI 102-7)

ธ ุรกิจค้าปลีก ดาเนินงานโดย บริษทั ทิปโก้ รีเทล จากัด เป็ นบริษทั ย่อย เป็ นการร่วมทุนกัน ระหว่ าง บริษทั ทิปโก้ฟูดส์
จากัด (มหาชน) กับ บริษทั ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จากัด ดาเนินธุรกิจค้าปลีก ภายใต้ตราสัญญลักษณ์ “Squeeze Juice
Bar by Tipco” และ “SQ Squeeze”

“Squeeze Juice Bar by Tipco”
สควีซ จูซ บาร์ บาย ทิปโก้

“SQ Squeeze”เอส คิว สควีซ
13
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ธ ุรกิจสารสกัดและการเกษตร (Ingredient)

(GRI 102-7)

ธ ุรกิจสารสกัดและการเกษตร ดาเนินงานโดยบริษทั ทิปโก้ ไบโอเท็ค จากัด ซึ่งเป็นบริษทั ย่อย แบ่งเป็น 2 ธ ุรกิจดังนี้
ธ ุรกิจสารสกัด
ดาเนิ นธรุ กิจด้านสารสกัดจากพื ชประเภทต่ างๆ เพื่ อนามา
เป็นวัตถ ุดิบ ส่วนประกอบของอาหาร เครื่องดื่ม เครื่อ งสาอาง
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยา โดยบริษทั ฯ มีโรงงานสกัดสาร
จากพื ช และสมุน ไพรด้ว ยตัว ท าละลายขนาดใหญ่ ที่ ส ดุ ของ
ประเทศไทยซึ่ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการสกัด และระบบความ
ปลอดภัยในระดับสูง อีกทัง้ ทางบริษทั ยังมีบริการครบวงจรแก่
ล กู ค้า ตั้ง แต่ ก ารจัด หาวัต ถ ดุ ิ บ อบแห้ง บดผงและผลิ ต เป็ น
สารสกัด นอกจากนี้ บริษ ทั ยัง มี บริก ารพัฒ นากระบวนการ
ส กั ด ร่ ว ม กั บ ล กู ค้ า ค ร อ บ ค ลุ ม ตั้ ง แ ต่ ร ะ ดั บ ท ด ล อ ง ใ น
ห้องปฏิบตั ิการตลอดจนผลิตจริงในระดับอ ุตสาหกรรม

ธ ุรกิจการเกษตร
ด าเนิ น ธ รุ กิ จ ด้า นการเกษตรโดยเน้น ด้า นการวิ จ ัย และ
พัฒ นาพัน ธ์พ
ุ ื ช และการเพาะปล กู โดยส่ ว นหนึ่ ง เป็ นการ
สนับสนนุ การพัฒนาวัตถดุ ิ บที่ ใช้ในกลมุ่ ธรุ กิจด้านอาหาร
และเครื่ อ งดื่ ม โดยมี ฟ าร์ม ในการพัฒ นาสายพัน ธ์ แุ ล ะ
เพาะปล กู สับ ปะรดสายพันธ์ปุ ั ตตาเวี ย เพื่ อ ใช้ใ นการผลิ ต
สับปะรดกระป๋อง และ สับปะรดทิปโก้หอมส ุวรรณเป็นสิ นค้า
ที่ จ าหน่ า ยในห้า งสรรพสิ น ค้า และร้า น “Squeeze Juice
Bar by Tipco”
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โครงสร้างการถือหน้ ุ ของกลมุ่ ธ ุรกิจอาหารทิปโก้

(GRI 102-5)

บริษทั ทิปโก้ฟดู ส์ จากัด (มหาชน)
กลมุ่ ธ ุรกิจคอนซ ูมเมอร์

กลมุ่ ธ ุรกิจผลไม้แปรร ูป

กลมุ่ ธ ุรกิจค้าปลีก

(Consumer)

(Processed Fruit)

(Retail)

กลมุ่ ธ ุรกิจสารสกัด
และการเกษตร
(Ingredient)

บริษทั ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จากัด

บริษทั ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ ล จากัด

บริษทั ทิปโก้ รีเทล จากัด

บริษทั ทิปโก้ ไบโอเท็ค จากัด

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

15
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โครงสร้างองค์กร

(GRI 102-18, GRI 102-20, GRI 102-22, GRI 102-23)

คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

กรรมการผูจ้ ดั การ

ธ ุรกิจคอนซ ูมเมอร์

ธ ุรกิจผลไม้แปรรูป

ธ ุรกิจค้าปลีก

ธ ุรกิจสารสกัด
และการเกษตร
16
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(GRI 102-16)

M I S S I ON

: นาส ุขภาวะที่ดีสส่ ู งั คม

ความหมายของส ุขภาวะที่ดี คือการมีส ุขภาพกายและส ุขภาพจิตที่ดีซึ่งต้องได้มาจากการดาเนิน ชีวิตโดยรวม
มิใช่จ ากการเน้นทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งต้องใช้ทั้งวิ นยั และเวลาไม่มีทางลัด ดังนัน้ ทิ ปโก้ จึ ง ไม่ใช่บริษทั ที่ ม่งุ ขาย
ผลิตภัณฑ์เพี ยงอย่างเดี ยวแต่เ ราเป็นบริษทั ที่ เกิด มาเพื่ อเรียนรเ้ ู ข้าใจการใช้ชีวิตของผู้คนและคิ ด ค้น เพื่ อ
นาเสนอรูปแบบการใช้ชีวิตที่นามาซึ่งส ุขภาวะที่ดี โดยใช้ผลิตภัณฑ์และบริการเป็นตัวตอบโจทย์ของการนาส ุข
ภาวะที่ดีสส่ ู งั คม

V I SI ON : เป็นบริษทั ที่ขบั เคลื่อนชี้นาตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผมู้ ีสว่ นร่วมทางธ ุรกิจ
เพื่อให้พนั ธกิจของเราเป็นจริง ทิ ปโก้ไม่สามารถเป็นเพียงแค่ผส้ ู นองตอบความต้องการของผูบ้ ริโภคเท่านัน้
แต่ตอ้ งเป็นผูท้ ี่ช้ ีนาและขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของผูบ้ ริโภค รวมถึง รปู แบบการใช้ชีวิต
ด้ว ย และการขับ เคลื่ อ นชี้ น าตลาดดัง กล่า วจะต้อ งน ามาซึ่ ง มูล ค่ า เพิ่ ม แก่ท กุ ฝ่ ายที่ เ กี่ ย วข้อ งไม่ว่ า จะเป็ น
พนักงาน ล ูกค้า คคู่ า้ พันธมิตร ผูถ้ ือหน้ ุ ผูส้ นับสน ุนทางการเงิน ตลอดจนช ุมชนและสังคม กล่าวคือต้องนามา
ซึ่งชีวิตความเป็นอยูท่ ี่ดีข้ ึนของท ุกฝ่าย
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ค ุณค่าหลักขององค์กร
Core Value

O

T

Teamwork

Openness

เป้าหมายเดียวกัน

สื่อสารจริงใจ

I
Innovation
สร้างสรรค์สิ่งใหม่

P
Passion
TITLE

This is a sample
text. Insert your
ด้desired
วยใจเต็มtext
ร้อยhere.

C

Commitment
ไม่ถอยมุ่งมัน่
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การบริหารจัดการด้านความยัง่ ยืน
SUSTRAINABILITY MANAGEMENT

❑ การประเมินประเด็นสาคัญด้านความยัง่ ยืน
MATERIALITY ASSESSMENT

❑ กลย ุทธ์ดา้ นความยัง่ ยืน
SUSTAINABILITY DEVELOPMENT STRATEGY

❑ การกากับด ูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธ ุรกิจ
CORPORATE GOVERNANCE

บริษทั ทิปโก้ฟดู ส์ จากัด (มหาชน) 19

การประเมินประเด็นสาคัญด้านความยัง่ ยืน
MATERIALITY ASSESSMENT

20

ประเมินประเด็นที่สาคัญด้านความยัง่ ยืน

ผลการดาเนินงานด้านความยัง่ ยืนที่สาคัญ ปี 2562

ประเด็นสาคัญ
บริ ษั ท ฯ ได้จั ด ท าการประเมิ น ด้า นความยั ่ ง ยื น 3 มิ ติ คื อ มิ ติ ด ้า นเศรษฐกิ จ
มิติดา้ นสิ่งแวดล้อม และมิติดา้ นสังคม เพื่อนาเสนอประเด็นสาคัญด้านความยัง่ ยืนในการ
ดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และเพื่อความเข้าใจถึงความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสียทัง้ ภายใน
และภายนอกองค์กร ทางบริ ษัทฯ จึงสื่อสารข้อมูลด้านความยัง่ ยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
ทราบ และผูม้ ีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็นด้านความยัง่ ยืนของบริษัทฯ และทางบริษัทฯ
จะกาหนดกลยุทธ์ดา้ นความยัง่ ยืน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านความยัง่ ยื นของผูม้ ี
ส่วนได้เสียต่อไป

การดาเนินงานในปี 2562
✓ กาหนดกลยุทธ์และเป้าหมายด้านความ
ยั ่ง ยื น จากความต้อ งการและความ
คาดหวังของผูม้ ีสว่ นได้เสีย
✓ การบริหารจัดการและดาเนินงานอย่า ง
ยัง่ ยื น ทั้ง ในด้า นเศรษฐกิจ สัง คม และ
สิ่งแวดล้อม

(GRI 102-31, SDG 16, G1.1C)

เป้าหมายในปี 2564
✓ การประเมินประเด็ น สาคัญด้านความ
ยัง่ ยืน เพื่อยกระดับการดาเนินงานและ
การรายงานความยัง่ ยืนในระดับสากล
✓ วิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ส าคั ญ ด้า นความ
ยัง่ ยื น และพัฒนาการดาเนินงานด้า น
ความยั ่ง ยื น ของผู้มี ส่ ว นได้เ สี ย ของ
บริษทั ฯ

▪ บริษทั ฯ จัดทารายงานประเด็นสาคัญด้านความยัง่ ยืน โดยมีกรอบคาถาม
ที่สอดคล้องกับแนวทางการรายงานขององค์กรความร่วมมือว่าด้วยการ
รายงานสากลด้านความยัง่ ยืน (Global Report Initiative: GRI) และ
ดาเนินงานสอบถามผูม้ ีส่วนได้เสียภายในจานวน 32 ตัวอย่าง และผูม้ ีส่วน
ได้เสียภายนอกจานวน 32 ตัวอย่าง รวมทัง้ สิ้น 64 ตัวอย่าง
▪ สรุปประเด็นที่สาคัญได้ 5 ประเด็ น และนามาพัฒนากลยุทธ์ ดาเนินงาน
ด้านความยัง่ ยืนของบริษทั ฯ ในปี 2562

ประเด็นสาคัญด้านความยัง่ ยืน 5 ประเด็น
ด้านเศรษฐกิจ

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านสังคม

1

1

3

ประเด็น

ประเด็น

ประเด็น
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ประเมินประเด็นที่สาคัญ: ห่วงโซ่ค ุณค่า (Value Chain)
โลจิสติกส์ขาเข้า
การจัดซื้อ
วัตถ ุดิบ

การขนส่ง
วัตถ ุดิบ

การผลิต
การผลิต
สินค้า

โลจิสติกส์ขาออก

คลังสินค้า

การขนส่ง
สินค้า

(GRI 102-9)

ฝ่ายขายและการตลาด
การ
จัดจาหน่าย

ผูบ้ ริโภค

Squeeze by Tipco

วัตถ ุดิบ
ในประเทศ

โรงงานผลิต

ขนส่งสินค้า
ในประเทศ
ร้านสะดวกซื้อ

ร้านค้าปลีกแบบเก่า

วัตถ ุดิบ
ต่างประเทศ

ตรวจสอบ
ค ุณภาพสินค้า

ขนส่งสินค้า
ต่างประเทศ
ร้านค้าปลีกแบบใหม่

บริษทั ทิปโก้ฟดู ส์ จากัด (มหาชน) 22

ประเมินประเด็นที่สาคัญ: ผูม้ ีสว่ นได้เสีย (Stakeholders)

(GRI 102-40)

ผูบ้ ริโภค
ผูจ้ ดั จาหน่าย

ผูม้ ีสว่ นได้เสีย
ภายนอก

ผูถ้ ือหน้ ุ
นักวิเคราะห์
นักลงท ุน

สื่อมวลชน
ประชาสังคม
นักวิชาการ

ผูบ้ ริหาร
พนักงาน

ผูม้ ีสว่ นได้เสีย
ภายใน

คู่คา้
พันธมิตธ ุรกิจ

หน่วยงาน
ภาครัฐ

ช ุมชน
สังคม

เกษตรกร

23
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ประเมินประเด็นที่สาคัญ: ความคาดหวังของผูม้ ีสว่ นได้เสีย
ผูม้ ีสว่ นได้เสีย

ความคาดหวังของผูม้ ีสว่ นได้เสีย
•
•
•

ผูบ้ ริหาร
พนักงาน

•

•

•
•

ผูบ้ ริโภค
•
•
•

ผูถ้ ือหน้ ุ
นักวิเคราะห์
นักลงท ุน

•
•

ภารกิจที่มีต่อผูม้ ีสว่ นได้เสีย

ผลตอบแทน และสวัสดิการที่ดี
ความมัน่ คงในหน้าที่การงาน
การพัฒนาศักยภาพ และความรูใ้ นการ
ทางาน
สุขภาพที่ดีและมีความปลอดภัยในการ
ทางาน

•

การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริโภค
ผลิตสินค้าจากวัตถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพ
สื่อสารและเปิ ดเผยข้อมูลของสินค้าอย่าง
ครบถ้วน
ใส่ใจสุขภาพและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค

•

ข้อมูลสาคัญต่างๆ ของบริษทั เพื่อให้ทราบ
ผลการดาเนินงานของทิปโก้ฟูดส์
การบริหารงาน และความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ
ผลการดาเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
จ่ายเงินปั นผลอย่างสมา่ เสมอ

•

•

•
•
•

•
•

•
•
•

(GRI 102-43)

กิจกรรมการมีสว่ นร่วม

กาหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และวางแผนการ
ทางาน
กาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน เพื่อประเมินผล
งานอย่างโปร่งใส และเท่าเทียมกัน
จัดสรรผลตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม
จัดอบรมพัฒนาศักยภาพในการทางาน
กาหนดมาตรการความปลอดภัยในการทางาน

•

ค้นหาความต้องการของผูบ้ ริโภค และมองหา
นวัตกรรมใหม่ๆ ในการผลิตสินค้า
คัดเลือกวัตถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพ และผลิตสินค้าตาม
มาตรฐานสากล
สื่อสารข้อมูลที่ครบถ้วน และเลือกช่องทางการ
สื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้ลกู ค้าเข้าถึงข้อมูลได้

•
•
•
•

การใช้สื่อโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ช่องทาง
โทรทัศน์ ป้ายโฆษณาสินค้า Facebook เว็บไซด์
ของบริษทั
การสารวจความต้องการของผูบ้ ริโภครายไตรมาส
ประเมินความพึงพอใจของผูบ้ ริโภค
การจัดนิทรรศการ งานแสดงสินค้า

จัดทาและนาเสนอข้อมูลที่สาคัญของบริษทั ที่
ถูกต้องและครบถ้วน
กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และ
เปิ ดเผยให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้องทราบ
สร้างความเติบโตของผลการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน
กาหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่ชดั เจน

•

จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี

•
•

Company Visit
IR Website

•
•
•

รายงานประจาปี
ข่าวสาร/กิจกรรมต่างๆในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ผ่านช่องทาง Facebook
และทางโทรศัพท์
การสัมภาษณ์ตวั แทนกลุม่ ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน

•
•
•
•

•

กรรมการผูจ้ ดั การ พบปะพูดคุยกับพนักงาน
ทุกไตรมาส (Staff meeting)
การจัดกิจกรรมสันทนาการ
การฝึ กอบรมด้านความปลอดภัย
สารวจความผูกพันของพนักงาน
สื่อสารกับพนักงานผ่าน HR Portal และ E-mail
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ประเมินประเด็นที่สาคัญ: ความคาดหวังของผูม้ ีสว่ นได้เสีย
ผูม้ ีสว่ นได้เสีย

ความคาดหวังของผูม้ ีสว่ นได้เสีย
•
•

คู่คา้
พันธมิตธ ุรกิจ

•

•
•
•

เกษตรกร
•
•
•

ผูจ้ ดั จาหน่าย

ภารกิจที่มีต่อผูม้ ีสว่ นได้เสีย

รายได้ของคูค่ า้ ที่เติบโตอย่างสมา่ เสมอ
•
สนับสนุนและยกระดับการดาเนินงานของคู่คา้ •
เพื่อให้การทางานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคูค่ า้ อย่างโปร่งใส •
และเป็ นธรรม
•
รายได้ที่เติบโตอย่างสมา่ เสมอ
ยกระดับกระบวนการเพาะปลูก เพื่อให้ได้
ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพและได้ปริมาณ
ผลผลิตต่อไร่สงู สุด
มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเกษตรกรอย่าง
โปร่งใส และเป็ นธรรม

•
•

ได้รบั สินค้าให้ปริมาณที่เหมาะสมและตรงต่อ
เวลา
สินค้ามีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานที่กาหนด
ราคาขายสินค้าสามารถต่อรองได้อย่างเป็ น
ธรรม

•

•
•

•
•

(GRI 102-43)

กิจกรรมการมีสว่ นร่วม

ชาระเงินค่าสินค้าตรงตามระยะเวลาที่กาหนด
กาหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคูค่ า้ และคัดเลือก
คูค่ า้ อย่างเป็ นธรรม
จัดอบรมให้กบั คูค่ า้ เพื่อให้ยกระดับการดาเนินงาน
ของคูค่ า้
รักษาและป้องกันข้อมูลระหว่างบริษทั ฯกับคูค่ า้

•
•
•
•
•

การจัดอบรมให้กบั คูค่ า้
การประเมินคุณภาพคูค่ า้
การเยี่ยมชมกิจการของคูค่ า้
การสารวจความพึงพอใจของคูค่ า้
การตรวจสอบคูค่ า้ (Supplier Audit)

ชาระเงินค่าผลผลิตให้ตรงตามระยะเวลาที่กาหนด
กาหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเกษตรกร และ
คัดเลือกเกษตรกรอย่างเป็ นธรรม
จัดอบรมให้ความรูแ้ ก่เกษตรกร
รักษาและป้องกันข้อมูลระหว่างบริษทั ฯกับ
เกษตรกร

•
•

•
•

การจัดอบรมวิธีการเพาะปลูกให้กบั เกษตรกร
จัดทาเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming)
ระหว่างเกษตรกรกับบริษทั ฯ
การประเมินคุณภาพของผลผลิต และกระบวนการ
เพาะปลูก
การเยี่ยมชมแปลงเพาะปลูกของเกตรกร
การสารวจความพึงพอใจของเกษตรกร

วางแผนการผลิตสินค้า เพื่อให้สง่ มอบสินค้าได้ตาม
เวลาที่กาหนด
กาหนดมาตรฐานในการผลิตสินค้า และตรวจสอบ
คุณภาพของสินค้าอย่างสมา่ เสมอ
กาหนดราคาขายอย่างเหมาะสม และเป็ นธรรมกับ
ทุกฝ่ าย

•
•
•
•
•

การจัดประชุมสัมมนากับผูจ้ ดั จาหน่าย
การเยี่ยมชมกิจการของผูจ้ ดั จาหน่าย
รายงานประจาปี
ระบบรับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนของบริษทั
สารวจความผูกพันประจาปี

•
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ประเมินประเด็นที่สาคัญ: ความคาดหวังของผูม้ ีสว่ นได้เสีย
ผูม้ ีสว่ นได้เสีย

ความคาดหวังของผูม้ ีสว่ นได้เสีย
•
•
•
•

เคารพสิทธิชมุ ชนใกล้เคียง
ดูแลสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประโยชน์ใน
ด้านต่างๆของชุมชนและสังคม
มีกระบวนการผลิตที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

•
•
•

•
•

หน่วยงาน
ภาครัฐ

•
•
•

•

ช ุมชน สังคม

สื่อมวลชน
ประชาสังคม
นักวิชาการ

ภารกิจที่มีต่อผูม้ ีสว่ นได้เสีย

•

การสื่อสารข้อมูลที่ถกู ต้อง และทันต่อ
สถานการณ์
การมีสว่ นร่วมและสานสัมพันธ์ที่ดี
กับสื่อมวลชน
นาเสนอและรับฟังความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์
กับบริษทั

•

ปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ และนาเสนอ
แนวทางที่ดีเพื่อมุง่ สูก่ ารพัฒนา อย่างยัง่ ยืน
การพัฒนากระบวนการผลิตให้ปลอดภัยและเป็ น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

•

•
•

•
•
•

(GRI 102-43)

กิจกรรมการมีสว่ นร่วม

จัดการของเสียจากกระบวนการผลิตอย่างมี
ประสิทธิภาพ
จัดซื้อวัตถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพจากชุมชนใกล้เคียง
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้มีคณ
ุ ภาพ
และเป็ นมิตกับสิ่งแวดล้อม
รักษาและฟื้ นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ

•
•

จัดกิจกรรมและเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้า
เพื่อสื่อสารข้อมูลที่สาคัญ
นาเสนอข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทางการ
สื่อสารที่มีความหลากหลาย
ส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ และนาเสนอให้
ชุมชนมีสว่ นร่วมในกิจกรรรมต่างๆกับทาง
บริษทั

•

ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
ปรับเปลี่ยนการบวนการผลิตให้มปี ระสิทธิภาพ
และเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในเรื่องต่างๆ

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
ช่องทางรับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะจากชุมชนของ
ฝ่ ายชุมชนสัมพันธ์
สัมภาษณ์กลุม่ ตัวแทนสังคมและชุมชม
จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน
รายงานประจาปี
ประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของชุมชน
เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และเข้าร่วมงานจัด
แสดงสินค้าต่างๆ
การเยี่ยมชมกิจการและโรงงาน
จัดแถลงข่าว
ช่องทางรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น จากสื่อมวลชน
การติดตามข้อมูลผ่านทางโซเชียลมีเดีย
การทางานวิจยั ร่วมกับนักวิชาการ
รายงานประจาปี

การเยี่ยมชมกิจการและโรงงาน
การตรวจสอบกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
อย่างยัง่ ยืน
เข้าร่วมกิจกรรมอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
รายงานประจาปี
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ประเมินประเด็นที่สาคัญ: การจัดกลมุ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียตามบทบาทที่มีผลกระทบ

(GRI 102-42)

สื่อมวลชน
ประชาสังคม
นักวิชาการ

คู่คา้
พันธมิตธ ุรกิจ

ช ุมชน
สังคม

เกษตรกร

ผูม้ ีสว่ นได้เสีย
ผูบ้ ริโภค

กลมุ่ ธ ุรกิจอาหารทิปโก้

ผูบ้ ริหาร
พนักงาน
ผูจ้ ดั จาหน่าย

หน่วยงาน
ภาครัฐ

ผูถ้ ือหน้ ุ
นักวิเคราะห์
นักลงท ุน

ได้รบั ผลกระทบโดยตรง
การบริหารงานเป็นไปอย่างใกล้ชิด

ได้รบั ผลกระทบโดยอ้อม
การบริหารงานเป็นแบบติดตามผล
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ประเมินประเด็นที่สาคัญ: กระบวนการประเมินและกรอบแนวคิด
กระบวนการประเมินประเด็นสาคัญ
กาหนดวัตถ ุประสงค์
และเป้าหมายในการทา

Materiality Matrix

Materiality

สร ุปผลการประเมิน

วิเคราะห์ผล จัดทาตาราง

(GRI 102-46)

กรอบแนวคิดที่สาคัญ
Input
แนวทางปฎิบตั ิสากล Global Reporting Initiative
(GRI Standard) 2016

GRI Standards

สัมภาษณ์เจาะลึก
รายบ ุคคลทัง้ ผูม้ ีส่วนได้
เสียภายในและภานนอก

กาหนดผูม้ ีสว่ นได้เสียที่
เกี่ยวข้องกับ
กลมุ่ ธ ุรกิจอาหารทิปโก้

กาหนดแบบสัมภาษณ์
ในด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม

ศึกษาหลักการและ
รายละเอียดของ

Materiality Matrix

ประเด็นสาคัญด้านความยัง่ ยืน
ของกลมุ่ ธ ุรกิจอาหารทิปโก้
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม
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ประเมินประเด็นที่สาคัญ: ขอบเขต การกาหนด และคัดเลือกกลมุ่ ตัวอย่างสาหรับประเมิน
ผูม้ ีสว่ นได้เสีย
การกาหนด และคัดเลือกกลมุ่ ตัวอย่าง
(GRI 102-46)

ประเมินผูม้ ีสว่ นได้เสีย

ผูม้ ีสว่ นได้เสียภายใน
ผูม้ ีสว่ นได้เสียภายนอก

2
มาตรฐานการรายงาน
สากล (GRI 2016)
- ด้านเศรษฐกิจ

ด้านระยะเวลา

1

ด้านข้อมูล และเนื้อหา

ด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง

ขอบเขตการประเมินประเด็นที่สาคัญของผูม้ ีสว่ นได้เสีย

3

เดือนกันยายน 2562
ถึงเดือนต ุลาคม 2562

ผูม้ ีสว่ นได้เสียภายใน
(Internal Stakeholder)

ผูบ้ ริหาร
16

พนักงาน
16

ผูม้ ีสว่ นได้เสียภายนอก
(External Stakeholder)

ผูบ้ ริโภค
4

ผูถ้ ือหน้ ุ นักวิเคราะห์
4

พันธมิตรทางธ ุรกิจ
4

คคู่ า้
4

ผูจ้ ดั จาหน่าย
4

หน่วยงานภาครัฐ
4

ช ุมชน สังคม
4

สื่อมวลชน นักวิชาการ
4 29

- ด้านสังคม
- ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษทั ทิปโก้ฟดู ส์ จากัด (มหาชน) 29

ประเมินประเด็นที่สาคัญ: ผลการประเมินด้านความยัง่ ยืนที่สาคัญในปี 2562
สาคัญมาก

15
14

ความสาคัญ/ผลกระทบต่อผูม้ ีสว่ นได้เสีย

11
10

3
12
6

8
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

5

9

4

1

7

13

สาคัญน้อย

ผลกระทบน้อย

(GRI 102-47)

การพัฒนานวัตกรรม
การรักษาพนักงานที่มีค ุณภาพ
การจัดการห่วงโซ่อ ุปทานอย่างยัง่ ยืน
การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ
การอนุรักษ์และฟ้ ื นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
การจัดการของเสีย
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน
การพัฒนาศักยภาพพนักงาน
การเคารพสิทธิมนุษยชน
การมีสว่ นร่วมกับช ุมชน สังคม
การมีสว่ นร่วมทางการเมือง
ส ุขภาพและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
ค ุณภาพของสินค้า

ผลกระทบมาก

ผลกระทบต่อกลมุ่ ธ ุรกิจอาหารทิปโก้

ประเด็นที่สาคัญมาก

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม
30
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ประเมินประเด็นที่สาคัญ: สร ุปผลการประเมินด้านความยัง่ ยืนที่สาคัญในปี 2562

(GRI 102-33 ,GRI 102-44)

GRI

ด ูหน้า

รายละเอียด

1. การสร้างสรรนวัตกรรมใหม่ๆ ในกระบวนการการ
ผลิต การขนส่ง และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยัง่ ยืน

203

67-73

นาเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ สร้างสรรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาศัก ยภาพ
ทัง้ ในด้านกระบวนการผลิต การขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การกากับด ูแลกิจการที่ดี ต่อต้านการท ุจริต และ
ดาเนินธ ุรกิจอย่างเป็ นธรรม

206

40-53

กลมุ่ ธ ุรกิจอาหารทิปโก้ มีความมุ่งมัน่ ในการกากับกิจการที่ดีต่อต้านการท ุจริต และ
ดาเนินธ ุรกิจอย่างเป็นธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดอบรมผูบ้ ริหารและพนักงาน
เกี่ยวกับการกากับกิจการที่ดี ครอบคล ุมทัง้ ห่วงโซ่ค ุณค่า (Value Chain)

3. การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี และปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม

301-308

99-118

การบริหารจัดการทัง้ พลังงาน ทรัพยากรน้า การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และของ
เสี ย อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ปฏิ บัติ ต ามกฎหมายข้อ บัง คับ ด้า นสิ่ ง แวดล้อ มอย่ า ง
เคร่งครัด

ประเด็นสาคัญ

4.

ค ุณภาพและความรับผิดชอบต่อสินค้า

417

91

5.

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ของพนักงาน

403

76-86

กล มุ่ ธ รุ กิ จ อาหารทิ ป โก้ ตระหนัก และให้ค วามส าคัญ ในด้า นความปลอดภัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานของพนักงาน เพื่อควบคมุ และป้องกันความเสี่ยงที่ จะ
เกิดขึ้น และสร้างเสริมความปลอดภัยในการทางาน

6.

ส ุขภาพและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค

416

87-92

กลมุ่ ธ ุรกิจอาหารทิปโก้ มุ่งเน้นในเรื่องส ุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค โดย
การสื่อสารข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ในด้านสขุ ภาพและ
ความปลอดภัยของผูบ้ ริโภคในระยะยาวอย่างยัง่ ยืน

ผลิตสินค้าเพื่อส ุขภาพ และมีค ุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค

บริษทั ทิปโก้ฟดู ส์ จากัด (มหาชน) 31

การประเมินประเด็นสาคัญที่นาเสนอการดาเนินงานในปี 2562 ในรายงานฉบับนี้

(GRI 102-47)

✓ การสร้างสรรนวัตกรรมใหม่ๆ
✓ การกากับด ูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
✓ การบริหารจัดการพลังงาน
✓ การบริหารจัดการน้า
✓ การบริหารจัดการของเสียที่
เกิดจากกระบวนการธุรกิจ
✓ การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก

✓ ค ุณภาพของสินค้า
✓ การจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยของพนักงาน
✓ ส ุขภาพและความปลอดภัย
ของผูบ้ ริโภค
บริษทั ทิปโก้ฟดู ส์ จากัด (มหาชน) 32

กลย ุทธ์ดา้ นความยัง่ ยืน
SUSTAINABILITY DEVELOPMENT STRATEGY

33

กลย ุทธ์ดา้ นความยัง่ ยืน

(GRI 102-31, SDG 16, G1.1C)

SUSTAINABILITY DEVELOPMENT STRATEGY

กลย ุทธ์ดา้ นความยัง่ ยืน

ประเด็นสาคัญ
บริ ษั ท ทิ ป โก้ฟู ด ส์ ก าหนดกลยุท ธ์ด ้า นความยั ง่ ยื น 3 มิ ติ คื อ มิ ติ ด ้า นเศรษฐกิ จ มิ ติ ด ้า น
สิ่งแวดล้อม และมิติดา้ นสังคม เพื่อยกระดับความยัง่ ยืนในการดาเนินธุรกิจของบริษทั และเพื่อให้
บริษทั ประสบความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจในระยะยาว โดยผูม้ ีสว่ นได้เสียทัง้ ภายในและภายนอก
องค์กร รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านความยัง่ ยืน จากการแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความยัง่ ยืนของบริษทั และทางบริษทั นามาพัฒนากลยุทธ์ด ้านความยัง่ ยืน
เพื่อตอบสนองความต้องการด้านความยัง่ ยืนของผูม้ ีสว่ นได้เสียต่อไป

ด้านเศรษฐกิจ

“ผูน้ าด้านนวัตกรรม”
Innovation Leader

ด้านสิ่งแวดล้อม
การดาเนินงานในปี 2562
✓ ทิปโก้ฟูดส์พฒ
ั นาและส่งมอบผลิตภัณฑ์
เพื่อส ุขภาพ โดยให้นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อ
ส่งมอบสินค้าที่ตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริโภค

เป้าหมายในปี 2564
✓ ยกระดับกระบวนการผลิตสู่ความยัง่ ยื น
ในด้านเศรษฐกิจ ด้า นสิ่ ง แวดล้อม และ
ด้านสังคม
✓ สร้างการรับรูแ้ ละตระหนักถึงการดาเนิน
ธ ุรกิจอย่างยัง่ ยืนไปสู่กลมุ่ ผูม้ ีส่วนได้เสีย
ของบริษทั

“บริหารทรัพยากรให้ได้ประโยชน์สงู สุด”
Managing resources

ด้านสังคม

“ส่งเสริมความปลอดภัย”
Safety
บริษทั ทิปโก้ฟดู ส์ จากัด (มหาชน) 34

กลย ุทธ์ดา้ นความยัง่ ยืน: ค ุณค่าที่กลมุ่ ธ ุรกิจอาหารทิปโก้ส่งมอบ

(GRI 102-15)

ผูบ้ ริหาร พนักงาน

1

✓
✓
✓
✓

พัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน
ดูแลสุขภาพของพนักงาน
สร้างความปลอดภัยในการทางาน
การบริหารพนักงาน

หน่าวยงานภาครัฐ

4

✓ เพิ่มศักยภาพด้านนวัตกรรม
✓ ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ
✓ นาเสนอสินค้าจากการพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ๆ

ผูจ้ ดั จาหน่าย

2

✓
✓
✓
✓

พัฒนาศักยภาพของผูจ้ ดั จาหน่าย
ส่งมอบสินค้าที่มคี ณ
ุ ภาพ
สร้างความปลอดภัยในการขนส่ง
การบริหารจัดการสินค้า

ผูบ้ ริโภค

3

นักลงท ุน ผูถ้ ือหน้ ุ

5

✓ ไม่ทจุ ริต
✓ สื่อสารข้อมูลอย่างครบถ้วน
✓ ผลตอบแทนที่ดี และสมา่ เสมอ

✓ สินค้าดี มีคณ
ุ ภาพ
✓ บริโภคมีสขุ ภาพดี
✓ สินค้ามีความทันสมัย/ปลอดภัย
บริษทั ทิปโก้ฟดู ส์ จากัด (มหาชน) 35

กลย ุทธ์ดา้ นความยัง่ ยืน: กรอบแนวคิดด้านการพัฒนา

(GRI 102-15)

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม

บริษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน โดยผ่านการดาเนินงานที่ใช้นวัตกรรมและเน้นคุณภาพของผลิ ตภัณฑ์ ตระหนักถึงสังคม
และสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เพื่อให้บรรลุวิสยั ทัศน์ และพันธกิจของบริษทั ฯ “เราจะขับเคลื่อน ชี้ นาตลาดเพื่อนามาซึ่ง
มูลค่าเพิ่มแก่ท ุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ล ูกค้า คู่คา้ พันธมิตร ผูถ้ ือหน้ ุ ผูส้ นับสน นุ ทางการเงิน ตลอดจนชมุ ชน
และสังคม”

“ผูน้ าด้านนวัตกรรม”

“บริหารทรัพยากรให้ได้ประโยชน์สงู สุด”

“ส่งเสริมความปลอดภัย”

Innovation Leader

Managing resources

เน้นสร้างสรรค์นวัตกรรม
ในกระบวนการผลิต ขนส่ง
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มคี ณ
ุ ภาพ

เน้นพัฒนากระบวนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้เกิด
ความคม้ ุ ค่าและประโยชน์สงู ส ุด

Safety
เน้นให้พนักงานและชุมชนตระหนักถึงความ
ปลอดภัย และเข้ามามีสว่ นร่วมในการ
พัฒนาทักษะ ความรูด้ า้ นความปลอดภัย
รวมทัง้ การดูแลสุขภาพของพนักงาน
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กลย ุทธ์ดา้ นความยัง่ ยืน: วัตถ ุประสงค์เชิงย ุทธศาสตร์ 3 ด้าน
วัตถ ุประสงค์เชิงย ุทธศาสตร์ 3 ด้าน

กลย ุทธ์
ด้านความยัง่ ยืน

ด้าน
เศรษฐกิจ

ด้าน
สิ่งแวดล้อม

(GRI 102-15)

ด้าน
สังคม

เป็ นผูน้ าด้านนวัตกรรม

บริหารทรัพยากรให้ได้ประโยชน์สงู ส ุด

(Innovation Leader)

(Managing resources)

ในกระบวนการผลิต ขนส่ง
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารและ
เครือ่ งดื่มที่มีค ุณค่าทาง
อาหารสูง และตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริโภค

บริษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะพัฒนา
กระบวนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อลดปริมาณของ
เสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต

การส่งเสริมความปลอดภัย
(Safety)
บริษทั ฯ เน้นพัฒนาทักษะ
ความรด้ ู า้ นความปลอดภัยใน
การทางาน เพื่อลดอัตราการ
เกิดอ ุบัติเหต ุในการทางาน

บริษทั ทิปโก้ฟดู ส์ จากัด (มหาชน) 37

กลย ุทธ์ดา้ นความยัง่ ยืน: เป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนปี 2563

(GRI 102-15)

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านสังคม

นวัตกรรม

คม้ ุ ค่า/ได้ประโยชน์สงู ส ุด

ปลอดภัย

การกากับด ูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธ ุรกิจ

การบริหารจัดการขยะ และของเสีย

▪ ได้รับการประเมินการกากับดูแลกิจการของบริษั ทฯ ใน
ระดับ “ดีเยี่ยม”
▪ ต่ออายุสมาชิกภาพของแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในปี 2565

▪ ลดปริมาณขยะและของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต
5% ของปริมาณของเสียทัง้ หมดของปี 2562

การพัฒนากระบวนการผลิต และการขนส่ง
▪ การพั ฒ นากระบวนการผลิ ต และการขนส่ ง เพื่ อ ให้
ผลิตภัณฑ์คงคุณค่าทางอาหารได้อย่างครบถ้วน และเพิ่ม
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ จานวน 1-2 ผลิตภัณฑ์ตอ่ ปี

การบริหารจัดการความเสี่ยง
▪ การบริ ห ารความเสี่ ย งให้ค รอบคลุม บริ ษัท ย่ อ ย และ
บริษทั ร่วม โดยเน้นมิตดิ า้ นเศรษฐกิจ มิติดา้ นสังคม และ
มิตดิ า้ นสิ่งแวดล้อม
▪ กาหนดและประเมินผลทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ
ด้า นสิ่ง แวดล้อ มในโครงการลงทุน การเข้าซื้ อ กิจ การ
ต่างๆ ของบริษทั ฯ ในอนาคต

การบริหารจัดการพลังงาน
▪ ลดการใช้พ ลัง งานของระบบอั ด อากาศ (Compress
Air) และปรับ ปรุง อุป กรณ์ห ลัก ท าให้ล ดการใช้ไ ฟฟ้ า
อย่างน้อย 5% เมื่อเทียบกับปี 2562 (5 โรงงาน)

การบริหารจัดการน้า
▪ ปรับปรุงระบบบาบัดนา้ เสียและรางระบายนา้ ฝน
▪ นานา้ ทิ้งจากระบบ RO กลับมาใช้ซ้า เพื่อ ลดการใช้
นา้ ในกระบวนการล้างลูกสับปะรดลดปริมาณการใช้
นา้ ได้ 5% เมื่อเทียบกับปี 2562 (5 โรงงาน)

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

▪ เลื อ กใช้ถ่ า นหิ น ที่ มี ค ณ
ุ ภาพดี ใ ห้ค่ า ความร้ อ นสูง ใน
กระบวนการผลิตและลดการใช้พลังงานของระบบแสง
สว่ า ง เปลี่ ยนหลอดไฟเป็ น LED ลดการปล่อ ยก๊า ซ
เรือนกระจก 5% จากปี 2562 (5 โรงงาน)

การปฎิบตั ิต่อพนักงาน
▪ พัฒนาทักษะความรด้ ู า้ นความปลอดภัย ลดการ
เกิดอ ุบัติเหต ุในกระบวนการทางานให้เป็นศูนย์
▪ การตรวจส ขุ ภาพประจ าปี ก าหนดเกณฑ์เ พื่ อ
ล ด จ า น ว น พ นั ก ง า น ที่ จ ะ เ ป็ น โ ร ค NonCommunicable Diseases (NCDs)

ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค
▪ ยกระดับ ความพึ ง พอของผู้น าเข้า ผลิ ต ภัณ ฑ์
สับปะรดกระป๋อง ไม่นอ้ ยกว่า 95%
▪ ผลิตภัณฑ์ท ุกรอบการผลิต จะได้รบั การทดลอง
และรับ รองมาตรฐานด้า นค ณ
ุ ภาพและความ
ปลอดภัยของสินค้า

การพัฒนาช ุมชนและสังคม
▪ การจัดกิจกรรมในชมุ ชนและสังคม มีส่วนร่ว ม
ในการพัฒนาค ุณภาพการเพาะปล ูกสับปะรด
▪ ก า ร ข ย า ย พั น ธ มิ ต ร ใ น ช ุม ช น เ พื่ อ ส ร้ า ง
ความสัม พัน ธ์ที่ ดี ร ะหว่ า งบริ ษัท ฯและช มุ ชน
ใกล้เคียง
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กลย ุทธ์ดา้ นความยัง่ ยืน: แผนงานในการพัฒนาความยัง่ ยืน

2562

2563

กาหนดแผนงานและ
เรียนรูแ้ ละ
ปรับเปลี่ยน
ปรับใช้ในธ ุรกิจ
การดาเนินธ ุรกิจ

(GRI 102-15)

2564

2565

2566

ปฎิบตั ิการตาม
แผนงานด้านความ
ยัง่ ยืน

ขยายผลการปฎิบตั ิงาน
ด้านความยัง่ ยืนไปยัง
ผูม้ ีสว่ นได้เสีย

นาไปสูห่ ่วงโซ่ค ุณค่า
อย่างยัง่ ยืน

Sustain
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การกากับด ูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธ ุรกิจ
CORPORATE GOVERNANCE

การกากับด ูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธ ุรกิจ

CORPORATE GOVERNANCE

แนวโน้ม/ผลการดาเนินงานสาคัญ
ปี 2562

ประเด็นสาคัญ: การกากับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริต และการดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรม
บริษทั ฯ ตระหนักถึงการดาเนินงานที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสอดคล้อ งกับมาตรฐานสากล
และหลักการการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2561 (Corporate Governance Code) ของ
สานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด รวมทั้งส่งเสริมการปฎิบัติงานที่มีธ รรมาภิบาลกับ
พนักงานทุกระดับ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ผูล้ งทุน ผูบ้ ริโภค และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย เชื่อมั ่ นว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ยึดหลั กจากการประเมิน
คุณภาพ และการจัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ (AGM Checklist) และยังได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฎิบัติ (CAC) และ
ได้รบั การรับรองในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 อีกครัง้ เพื่อส่งเสริมมาตรฐานการกากับกิจการที่ดี

การดาเนินงานในปี 2562
✓ พัฒนาหลักการ นโยบายและแนวทางปฏิบัติการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี
✓ ทบทวนและนาเสนอหลักปฏิบตั แิ ละแนวทางปฏิบัติของ
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
✓ บริ ษัท ได้มี ก ารน า CG Code ไปปรั บ ใช้ต ามความ
เหมาะสมตามบริบทขององค์กร
✓ บริษัทฯเป็ นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการรับรองเป็ นแนว
ร่วมในโครงการ CAC

เป้าหมายในปี 2563-2565
✓ ได้รั บ การประเมิ น การก ากั บ ดูแ ลกิ จ การของ
บริษทั ฯ ในระดับ “ดีเยี่ยม”
✓ ต่ อ อายุส มาชิ ก ภาพของแนวร่ ว มปฎิ บั ติ ข อง
ภา คเ อกชน ไท ยใ นกา ร ต่ อ ต้ า นกา ร ทุ จ ริ ต

(GRI 102-31,SDG 16, G1.1C)

▪

ผลการประเมิ น การก ากั บ ดูแ ลกิ จ การของบริ ษั ท ฯ
ประจาปี 2662 โดยบรรษัทภิบาลแห่งชาติ บริษทั ได้รับ
การประเมิ น ที่ ค ะแนนร้ อ ยละ 89 ซึ่ ง อยู่ใ นระดั บ
“ดีมาก” โดยมีรายละเอียดคะแนน ดังนี้

2562
สิทธิของผูถ้ ือหุน้
99%
การปฎิบตั ติ อ่ ผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียม 96%
สิทธิของผูม้ ีสว่ นได้เสีย
88%
การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 90%
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 84%

2561
95%
96%
88%
88%
81%

▪ จานวนการฝ่ าฝื นจรรยาบรรณทางธุรกิจ -ไม่มี-

(Private Sector Collective Active against
Corruption (CAC)) ในปี 2565

บริษทั ทิปโก้ฟดู ส์ จากัด (มหาชน) 41

การกากับด ูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธ ุรกิจ: ผลการดาเนินงานของคณะกรรมการ/กรรมการช ุดย่อย

(GRI 102-31,SDG 16, G1.1C)

ผลการดาเนินงานที่สาคัญคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวม 4 ครัง้ ซึ่งเป็ นการประชุม
ร่วมกับผูบ้ ริหารระดับสูง ผูส้ อบบัญชี และฝ่ ายตรวจสอบภายใน โดยมีผลงานสาคัญ ดังนี้
▪ การสอบทานรายงานทางการเงิน
▪ การสอบทานการปฎิบตั ติ ามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
▪ การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
▪ การพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563
▪ การสอบทานรายการระหว่างกัน
▪ การสอบทานการกากับดูแลกิจการที่ดี
▪ การกากับดูแลงานตรวจสอบภายใน

ผลการดาเนินงานที่สาคัญคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการกากับดูแลกิจการที่ดี โดย
ปฎิบตั หิ น้าที่ตามกฎบัตรและมีการประชุมทัง้ สิ้นจานวน 6 ครัง้ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
▪ กาหนดนโยบายบรรษัท ภิ บ าลให้เ ป็ นไปตามข้อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย
▪ ทบทวนนโยบายบรรษัทภิบาลและการกากับดูแลกิจการที่ดี
▪ พิจารณาอนุมตั จิ รรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

ผลการดาเนินงานที่สาคัญคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
ในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ปฎิบัติห น้าที่
ตามอานาจหน้าที่ และมีการประชุมทัง้ สิ้น 2 ครัง้ โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
▪ สรรหาและเสนอบุคคคลที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมดารงตาแหน่งคณะกรรมการตาม
ระเบียบปฎิบตั ิ
▪ เสนอและกาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการ โดยค่าตอบแทนจะถูกพิจารณา
เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษทั จดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันรวมถึง
ผลประเมินคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย
▪ เสนอและกาหนดเงือ่ นไขการว่าจ้าง และค่าตอบแทนสาหรับกรรมการบริหาร โดย
ค่าตอบแทนจะถูกพิจารณาจากผลการดาเนินงานของบริษัทเทียบกับเป้าหมาย
สาหรับค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การนัน้ จะถูกพิจารณาจากผลการประเมิน
กรรมการผูจ้ ดั การ โดยคณะกรรมการบริษทั เพิ่มอีกด้วย
▪ ให้ค วามเห็ น ต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เกี่ ย วกั บ ผู้สื บ ทอดต าแหน่ ง ประธ าน
กรรมการ กรรมการผูจ้ ั ด การ และทบทวนแผนการสื บ ทอดอ านาจต าแหน่ง
ผูบ้ ริ หารระดับสูง ผูบ้ ริ หาร และตาแหน่งที่สาคัญที่ประธานกรรมการบริ หาร
หรือ กรรมการผูจ้ ดั การได้จดั เตรียมไว้
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การกากับด ูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธ ุรกิจ: นโยบายการกากับกิจการ

(GRI 102-31,SDG 16, G1.1C)

คณะกรรมการกลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ ในกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด รวมถึงการปรับปรุงเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานของ
The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) เพื่อประสิทธิภาพของฝ่ ายจัดการ และการดาเนิน
ธุรกิจอย่างยัง่ ยืน ตลอดจนสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ โดยได้กาหนดนโยบายการกากับดูแล
กิจการที่ดีหรือบรรษัทภิบาลไว้ และผูบ้ ริหาร/พนักงานยึดถือเป็ นแนวปฎิบัติ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษทั ฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้
2. คณะกรรมการบริษทั ฯ กาหนดให้มีขนั้ ตอนในการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3. คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียทัง้ ภายในและภายนอก โดยได้มีการกาหนด
“จริยธรรมในการประกอบธ ุรกิจ ” ซึ่งได้แก่การต่อต้านการคอร์รัปชัน การมีส่วนร่วมทางการเมื องอย่างมี
ความรับผิดชอบ การปฏิบัติเสมอภาคและเป็ นธรรมแก่ผทู้ ี่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
และการปฏิบัติดา้ นแรงงานและความเคารพในสิทธิของพนักงาน
4. บริษทั ฯ เปิ ดเผยสารสนเทศ เนือ่ งจากเป็ นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสีย จึงมี
ความจาเป็ นที่ตอ้ งมี การควบคุม และกาหนดมาตรการในการเปิ ดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็ นสารสนเทศท าง
การเงินและไม่ใช่ทางการให้ถกู ต้องตามที่กฎหมายกาหนด
5. คณะกรรมการบริ ษัท พิ จ ารณาและปรั บ ปรุง แก้ไ ขนโยบายในการด าเนิน งานบรรษัท ภิ บ าล เพื่ อ ให้บ รรลุ
วัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ สร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ สร้างความโปร่ง ใสบนพื้นฐาน
ของความซื่อสัตย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการอย่างยัง่ ยืน
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การกากับด ูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธ ุรกิจ: องค์ประกอบคณะกรรมการ
(GRI 102-18, SDG 16, G2.1C, G2.2C, G2.2O, G2.3C)

คณะกรรมการบริษทั (11)

สัดส่วนกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ (5)
▪
▪
▪
▪
▪

นายวิรชั ไพรัชพิบลู ย์
นายชลิต ลิมปนะเวช
นายไพศาล พงษ์ประยูร
นางอัจฉรา ปรีชา
พลอากาศเอก พงศธร บัวทรัพย์

กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ ริหาร (5)
▪
▪
▪
▪
▪

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการ
นางอนุรตั น์ เทียมทัน
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร
นายกฤษฏิ์ เศรษฐิน

45%

สัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร

55%

9%

กรรมการอิสระ

กรรมการ

สัดส่วนกรรมการชายต่อ
กรรมการหญิง
27%

กรรมการที่เป็นผูบ้ ริหาร (1)

91%

กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร

73%

▪ นายเอกพล พงศ์สถาพร
กรรมการหญิง 3

กรรมการชาย 8

44
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การกากับด ูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธ ุรกิจ: องค์ประกอบคณะกรรมการตรวจสอบ

(GRI 102-18,SDG 16, G2.1C, G2.2C)

กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้ และประสบการณ์เพี ยง
คณะกรรมการตรวจสอบ (3)
พอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถื อของ
กรรมการอิสระ
งบการเงิน
สัดส่วนกรรมการอิสระ

สัดส่วนกรรมการชายต่อ
กรรมการหญิง

100%

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายวิรชั ไพรัชพิบลู ย์

กรรมการ
33%
67%

นายไพศาล พงษ์ประยูร
กรรมการหญิง 1

กรรมการชาย 2

นางอัจฉรา ปรีชา
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การกากับด ูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธ ุรกิจ: องค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
(GRI 102-18, SDG 16, G2.1C, G2.2C)

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหากรรมการ
และผูบ้ ริหารระดับสูงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
รวมทัง้ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงาน
ของบริษทั ฯ และกลุม่ ธุรกิจเดียวกับบริษทั ฯ

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (3)

กรรมการอิสระ

สัดส่วนกรรมการอิสระ

33%

67%

สัดส่วนกรรมการชายต่อ
กรรมการหญิง
กรรมการอิสระ

กรรมการ

ประธานคณะกรรมการ
นางอัจฉรา ปรีชา
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
นายไพศาล พงษ์ประยูร

กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ ริหาร
33%
67%

นายส ุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร
กรรมการหญิง 1

กรรมการชาย 2
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การกากับด ูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธ ุรกิจ: องค์ประกอบคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
(GRI 102-18, SDG 16, G2.1C, G2.2C)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีหน้าที่ทบทวนและปรับปร ุงนโยบายการ
กากับด ูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รปั ชัน รวมทัง้ กากับดแู ลการ
ด าเนิ น งานให้เ ป็ นไปตามนโยบายการกากับ ด แู ลกิจ การที่ ดี แ ละการ
ต่อต้านคอร์รปั ชัน ซึ่งคณะกรรมการบริษทั ทัง้ คณะ เป็ นคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการกากับด ูและกิจการ (11)

กรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ ริหาร
นายไพศาล พงษ์ประยูร

นายวิรชั ไพรัชพิบลู ย์

นายชลิต ลิมปนะเวช

พลอากาศเอก พงศธร บัวทรัพย์

ประธานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร

นางอนรุ ตั น์ เทียมทัน

นางอัจฉรา ปรีชา

กรรมการที่เป็นผูบ้ ริหาร

นายเอกพล พงศ์สถาพร
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร นายส ุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร

ค ุณกฤษฏิ์ เศรษฐิน
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การกากับด ูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธ ุรกิจ: องค์ประกอบความรูค้ วามชานาญของคณะกรรมการ
(GRI 102-18, SDG 16, G2.1C, G2.4C)

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั แบบรายคณะ และรายบ ุคคล
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั ฯ จัดทาและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประเมินการ
ปฏิบตั หิ น้าที่ของคณะกรรมการของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยแบบประเมินดังกล่าวประกอบด้วย
1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั แบบรายคณะ
2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั แบบรายบุคคล
หัวข้อแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั แบบรายคณะ และรายบ ุคคล ดังนี้
กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

1. โครงสร้างและค ุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประช ุมคณะกรรมการ
4. การทาหน้าที่ของคณะกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กบั ฝ่ายบริหาร
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร

กรรมการตรวจสอบ

รายละเอียด

แบบรายบ ุคคล

กรรมการ

แบบรายคณะ

√
√
√
√
√
√

√
√
√
-

√
√
√
-

√
√
√
-

√
√
√
-

√
√
√
-
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การกากับด ูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธ ุรกิจ: การประเมินผลงานของคณะกรรมการ
(GRI 102-18, SDG 16, G3.1C, G3.1O)

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั
แบบรายคณะ และรายบ ุคคล
โครงสร้างและค ุณสมบัติของคณะกรรมการ
(แบบรายคณะและรายบ ุคคล)
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(แบบรายคณะและรายบ ุคคล)
การประช ุมคณะกรรมการ
(แบบรายคณะและรายบ ุคคล)

การทาหน้าที่ของกรรมการ
(แบบรายคณะ)
ความสัมพันธ์กบั ฝ่ายบริหาร
(แบบรายคณะ)
การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร
(แบบรายคณะ)
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การกากับด ูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธ ุรกิจ: การให้ความรด้ ู า้ นจรรยาบรรณ
(GRI 102-17, SDG 16, G4.1C, G4.1O)

การอบรมพนักงาน
ด้านการกากับด ูแลกิจการที่ดี
สาหรับพนักงานใหม่ท ุกคน
จะได้รบั ทราบเรือ่ งจรรยาบรรณองค์กร

100%
ของพนักงานที่ได้รบั การอบรมและผ่านการ
ประเมินและรับทราบจรรยาบรรณองค์กร

*พนักงานทัง้ สิ้น 1,771 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

50
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การกากับด ูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธ ุรกิจ: กิจกรรมการต่อต้านการท ุจริตในปี 2562
(GRI 102-17)

ผลการดาเนินงานปี 2562
คณะกรรมการบริษทั ฯ กาหนดนโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชัน เพื่อให้บคุ ลากรท ุก
ระดับ ยึ ด ถื อ เป็ นบรรทัด ฐานในการปฏิ บัติ ง าน และป้ องกัน การคอร์ร ปั ชัน ในท ุก
กิจกรรมของห่วงโซ่ค ุณค่า โดยประกาศเจตนารมณ์ร่วมเป็ นหนึ่ งในแนวร่วมปฏิ บตั ิ
ของภาคเอกชนไทย ในการต่ อ ต้ า นการท จุ ริ ต คอร์ ร ั ป ชั น (Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)) ตั้ ง แ ต่ วั น ที่
5 สิงหาคม 2562 โดยจะมีผลจนถึง 5 สิงหาคม 2565

เป้าหมายการดาเนินงานปี 2565
บริ ษ ั ท ฯ อ ยู่ใ น กร ะ บ ว น ก า ร ก าร เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ได้ ร ั บ ก าร รั บ ร อ ง
Recertification ที่ เ ป็ นแนวร่ ว มในโครงการการสร้ า งแนวร่ ว มปฏิ บ ั ติ ข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่ อต้านการท จุ ริต (CAC) และตัง้ เป้าหมายในการยื่นขอ
Recertification ก่อนครบกาหนดในวันที่ 5 สิงหาคม 2565
บริษทั ทิปโก้ฟดู ส์ จากัด (มหาชน) 51

การกากับด ูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธ ุรกิจ: ช่องทางในการติดต่อและร้องเรียน
ในกรณีที่ผม้ ู ีส่วนได้เสียมีประเด็นที่สาคัญเกี่ยวกับความถกู ต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบค ุมภายในที่บกพร่ อง หรือการกระทา
ความผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ ผูม้ ีสว่ นได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการบริหารโดยตรงได้หลายช่องทาง ดังต่อไปนี้

E- mail: viratpt@hotmail.com
แจ้งเรื่องโดยตรงต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

www.tipco.net
หัวข้อการแจ้งเบาะแสและการกระทาทุจริตคอร์รปั ชัน

E-mail : anti-corruption@tipco.net
กรรมการผูจ้ ดั การ 02-273-6888
ประธานกรรมการ 02-273-6400
ส่งถึงประธานกรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ10400
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การกากับด ูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธ ุรกิจ: การมีสว่ นร่วมกับผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษทั ฯ ดาเนินกิจกรรมร่วมกับผูม้ ีส่วนได้เสีย เพื่ อรับทราบความต้องการจากผูม้ ีส่ วนได้เสียโดยตรง
และชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินธ ุรกิจ และผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ

การประช ุมผูถ้ ือหน้ ุ สามัญประจาปี 2562
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มิติดา้ นเศรษฐกิจ
ECONOMIC

การบริหารจัดการความเสี่ยง
Enterprise Risk Management

การบริหารจัดการความเสี่ยง ESG

(GRI 102-15,SDG 1-17, G5.1O)

Environmental, Social and Governance: ESG Risk Management

ประเด็นสาคัญ
บริษทั ฯ ดาเนินงานบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) อย่างต่อเนื่องครอบคลุม
ทุกธุรกิจในบริษทั ฯ เพื่อให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ (Strategy) วัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน
และสอดคล้องกับการขยายธุรกิจได้อย่างยัง่ ยืน โดยทางบริษัทฯ แต่งตัง้ คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง เพื่อ
ช่วยกากับดูแล สนับสนุน และพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกหน่วยงานหลักของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยครอบคุม
ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 1)ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 2) ความเสี่ยงด้านปฎิบัติการ 3) ความเสี่ยงด้านการเงิน 4) ความ
เสี่ยงด้านกฎหมายและกฎระเบียบ 5) ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยี

การดาเนินงานในปี 2562
✓ กาหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ESG
✓ การพัฒนางานบริหารความเสี่ยง ERM ให้ครอบคลุมบริ ษัท ฯ
และบริ ษั ท ย่ อ ย โดยเน้น ด้า นเศรษฐกิ จ ด้า นสั ง คม และด้า น
สิ่งแวดล้อม
✓ ประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ และกาหนดเครื่องชี้วัดความเสี่ยง
เพื่อใช้ในการติดตามสภาวะความเสี่ยงเป็ นประจาทุกๆไตรมาส
✓ จัดทารายงานด้านความเสี่ยงรายไตรมาส เพื่อติดตามภาวะความ
เสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบ

เป้าหมายในปี 2565
✓ การพั ฒ นาประเด็ น ด้า นความเสี่ ย งที่ ส าคั ญ ใ ห้
สอดคล้องกับสภาวะธุรกิจในปั จจุบนั และอนาคต
✓ ทบทวนกลยุทธ์ดา้ นความเสี่ยงทุกไตรมาส เน้นด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม
✓ การควบคุมผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงในด้าน
ต่างๆต่อธุรกิจ

แนวโน้ม/ผลการดาเนินงานสาคัญ
ปี 2562
▪ ประเมินผลด้านความเสี่ยงในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี
▪ ก าหนดเครื่ อ งชี้ วั ด ความเสี่ ย ง เพื่ อ ใช้ใ นการ
ติดตามสภาวะความเสี่ยงเป็ นประจาทุกๆไตรมาส
▪ จั ด ท ารายงานด้า นความเสี่ ย งรายไตรมาส
(Quarterly Risk Report) เพื่อติดตามสภาวะ
ความเสี่ยงและรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
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การบริหารจัดการความเสี่ยง: นโยบายและแนวทางปฎิบตั ิ
นโยบาย
บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุม และการบริหารความเสี่ย งทาง
ธุ ร กิ จ อย่ า งมี ร ะบบและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยก าหนดให้ มี
คณะกรรมการบริ การความเสี่ ยง ซึ่ ง ประกอบด้ว ย กรรมการ
ผูจ้ ัด การ ผูอ้ านวยการ และผูจ้ ัด การฝ่ าย ท าหน้า ที่ รับ ผิ ด ชอบ
ดาเนินงานและปฏิบัติเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีระบบ
เตื อ นภั ย และทบทวนในด้า นความรุน แรง รวมทั้ ง ก าหนด
มาตรการที่ใช้ในการแก้ไขและป้องกันว่ามีประสิทธิภาพหรื อไม่ และ
ให้จัดการประชุม อย่างสมา่ เสมอรายไตรมาส และปลูกฝั ง สร้าง
ความตระหนักให้เกิดการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับของการ
ปฏิ บั ติ ง าน พร้อ มกั น นี้ ค ณะกรรมการตรวจสอบก าหนดให้
หน่วยงานตรวจสอบการควบคุมภายใน ตรวจสอบการบริหาร
ความเสี่ยงว่าสามารถปฏิบัติได้จริงหรือไม่ มีความคืบ หน้าในการ
แก้ไขในแต่ละประเด็นอย่างไรบ้าง และถ้ามีสิ่งใดที่ตอ้ งปรับปรุงให้
คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุม คณะกรรมการ
บริษทั ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส

(GRI 102-15,SDG 1-17, G5.1C)

แนวปฎิบตั ิ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการดาเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
และมีการทบทวนปั จจัยความเสี่ยงอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้
2. กาหนดแผนการดาเนินงาน หรือมอบหมายให้อนุกรรมการบริหารความเสี่ย ง
กาหนดแผนย่อย เพื่อบริหารความเสี่ยงต่อการดาเนินธุรกิจ
3. ติ ด ตาม และรายงานผลการด าเนิ น งานด้า นการบริ ห ารความเสี่ ย งให้
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั ฯ ทราบ
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การบริหารจัดการความเสี่ยง: ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการกาหนดกลย ุทธ์
กลย ุทธ์องค์กร
การเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้อมทางด้า น
เศรษฐกิ จ สั ง คม สิ่ ง แวดล้อ ม รวมทั้ ง การ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
และความผันผวนในระดับสูงของวัตถุดิบหลั ก
อย่างสับปะรด ทาให้บริษทั ฯต้องกาหนดกลยุทธ์
ขององค์ก รเพื่ อ รั บ มื อ กั บ สถานการณ์ค วาม
เ สี่ ย ง ต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น อ น า ค ต อ ย่ า ง มี
ประสิ ทธิ ภ าพและเติบ โตอย่ า งยัง่ ยื น พร้อ มกับ
การคานึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม

(GRI 102-15,SDG 1-17, G5.2C)

พฤติกรรม
ผูบ้ ริโภคที่
เปลี่ยนแปลง

ปัจจัย
ภายนอก
การเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยี

ปัจจัย
ภายนอก

ปัจจัยภายใน

การเปลี่ยนแปลง
ภาวะเศรษฐกิจ

ครอบคลุมในทุกๆธุรกิจและ
ทุกส่วนของห่วงโซ่อปุ ทานที่
สาคัญ เพื่อสร้างจุดเด่นของ
สินค้าให้เหนือกว่าคูแ่ ข่ง

ปัจจัย
ภายนอก

การสื่อสารที่
เข้าถึงได้รวดเร็ว

ปัจจัย
ภายนอก
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การบริหารจัดการความเสี่ยง: โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

(GRI 102-15,SDG 1-17)

คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ธ ุรกิจผลไม้แปรร ูป

ธ ุรกิจคอนซ ูมเมอร์

ธ ุรกิจค้าปลีก

ธ ุรกิจสารสกัด และการเกษตร

สนับสน ุนและการลงท ุน
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การบริหารจัดการความเสี่ยง: กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

(GRI 102-15,SDG 1-17)

บริษทั ฯ แบ่งการประเมินความเสี่ยงออกเป็น 5 ด้าน
ความเสี่ยงด้านกลย ุทธ์
Strategic Risk

ความเสี่ยงด้านการปฎิบตั ิการ
Operation Risk

ความเสี่ยงด้านการเงิน
Financial Risk

ความเสี่ยงด้านกฎหมายและกฎระเบียบ
Compliance Risk

ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยี
Information System Risk
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การบริหารจัดการความเสี่ยง: การบริหารความเสี่ยงขององค์กร

(GRI 102-15,SDG 1-17)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Corporate Risk Management Committee: RMC)
ซึ่งได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย กรรมการผูจ้ ดั การกลุ่มธุรกิจอาหาร ผูบ้ ริหารระดับสูงสุดของแต่ละสาย ธุรกิจ ผูอ้ านวยการ
สายบริหารเงิน ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและควบคุมภายใน ผูอ้ านวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล และผูอ้ านวยการฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ อทาหน้าที่
ประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการดาเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนหามาตรการเพื่อบริหารและลดความเสี่ยงดังกล่า ว และทบทวน
ปั จจัยความเสี่ยงทุกๆ 3 เดือน และรายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั ทราบ

บริษทั ทิปโก้ฟดู ส์ จากัด (มหาชน) 61

การบริหารจัดการความเสี่ยง: ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ
ประเด็นความเสี่ยง

(GRI 102-15,SDG 1-17, G5.2C)

มาตรการควบค ุมความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงในการเติบโตของธ ุรกิจปัจจุบนั

▪ บริษทั ฯ มีการพัฒนาสินค้าใหม่ที่ตอบโจทย์ลกู ค้า
▪ มีการสื่อสารจุดเด่นของสินค้าอย่างต่อเนือ่ ง
ภายใต้ส ภาวะการแข่ง ขัน สูง ปั จ จุบั น คู่แ ข่ง สามารถพั ฒ นาสิ น ค้ า ที่ มี ▪ จัดตัง้ โครงการบ่มเพาะนวัตกรรมภายในองค์กร (Entrepreneurial
Growth Culture) เพื่อพัฒนาผูบ
้ ริหารระดับกลางให้มสี ว่ นร่วมใน
คุณภาพขึ้น ประกอบกับการเข้าตลาดของคู่แข่งด้วยโมเด็ลธุรกิ จใหม่ๆ
การหา S-Curve ใหม่ เพื่อรองรับธุรกิจในอนาคต
สินค้าใหม่ รูปแบบการขายที่เปลี่ยนไป และมีเทคโนโลยีใหม่ที่ต อบโจทย์
ผูบ้ ริโภคได้มากกว่า

ผลกระทบ
▪ ธุรกิจ และรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์
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การบริหารจัดการความเสี่ยง: ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ
ประเด็นความเสี่ยง
2. ความเสี่ยงจากสภาวะตลาดน้าผลไม้เริม่ ถดถอย
ผูบ้ ริโภคกังวลเรือ่ งน้าตาลและความหวาน

(GRI 102-15,SDG 1-17, G5.2C)

มาตรการควบค ุมความเสี่ยง
▪ บริษทั ฯ เร่งปรับตัวด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์สตู รนา้ ตาลน้อย
▪ เน้นการสื่อสารจุดเด่นของนา้ ผลไม้ตา่ งๆ เช่น สารอาหารที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ สุขภาพ เพื่อตอบสนองผูบ้ ริโภครุ่นใหม่

ภายใต้ ส ภาวะสภาพตลาด การแข่ ง ขั น เศรษฐกิ จ และก าลั ง ซื้ อ
ภายในประเทศที่ชะลอตัวในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา ประกอบกับกระแสรั ก
สุขภาพ ส่งผลให้ตลาดนา้ ผลไม้เริ่มชะลอตัว

ผลกระทบ
▪ ธุรกิจ และรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์
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การบริหารจัดการความเสี่ยง: ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ
ประเด็นความเสี่ยง
3. ความเสี่ยงด้านผลกาไรและการจัดซื้อวัตถ ุดิบของ
ธ ุรกิจแปรรูปผลไม้

▪
▪
▪
“สับปะรด” เป็ นพืชหลักในการทาธุรกิจแปรรูปผลไม้ของบริษทั ฯ ปี ที่ผา่ น ▪
มาปริ ม าณสับ ปะรดลดลง โรงงานแปรรูป แข่ง ขัน ด้า นราคา เพื่ อ แย่ ง
วั ต ถุดิ บ ที่ มี จ ากั ด ในขณะที่ ร าคาขายสิ น ค้า ยั ง ตกต่า ต่ อ เนื่ อ ง ความ
ต้องการสินค้าผลไม้กระป๋ องและนา้ ผลไม้เข้มข้นลดลง ความสามารถใน
การปรับราคาขายจึงมีนอ้ ย ไม่สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึน้

(GRI 102-15,SDG 1-17, G5.2C)

มาตรการควบค ุมความเสี่ยง
บริษทั ฯ ติดตามเรื่องสถานการณ์วตั ถุดิบอย่างใกล้ชดิ
จัดทาแผนระยะสัน้ ระยะยาว เพื่อควบคุมความเสี่ยง
บริษทั ฯ ต้องค้นหา วิจยั และพัฒนาสินค้าอื่นทดแทน
บริษทั ฯ กาหนดลักษณะของคู่คา้ เกี่ยวกับคุณภาพของวัตถุดิบในการ
ผลิต และมีมาตรการควบคุมปริมาณวัตถุดิบเข้าโรงงานให้เหมาะสม
กับความต้องการของผูน้ าเข้าผลิตภัณฑ์

ผลกระทบ
▪ ธุรกิจ และรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์
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การบริหารจัดการความเสี่ยง: ความเสี่ยงด้านสังคม/สิ่งแวดล้อม
ประเด็นความเสี่ยง

(GRI 102-29, SDG 1-17, G5.2C)

มาตรการควบค ุมความเสี่ยง

4. ความเสี่ยงจากข่าวลือในโซเชียลที่ขาดการวิเคราะห์ ▪ บริษทั ฯ มีหน่วยงานเพื่อติดตามข่าวสารต่างๆอย่างใกล้ชดิ
▪ มีวิธีจดั การกับวิกฤติ หรือภัยที่อาจทาร้ายต่อแบรนด์ (Crisis
ข้อเท็จจริง ส่งผลกระทบต่อธ ุรกิจ
Management)
อิ ท ธิ พ ลของโลกแห่ ง ข้อ มูล ข่า วสาร เทคโนโลยี อ อนไลน์แ ละสื่ อ สัง คม
ออนไลน์ (Social Media) มีมากขึน้ ทัง้ ข่าวเท็จ ข่าวปลอม ข่าวลือ ข่าวที่มี
เนื้อหาบิดเบือนทวีความรุนแรงขึน้ กว่าในอดีตอย่างมาก ข่าวสารต่างๆ
จึงกระจายไปในวงกว้างหลายรูปแบบอย่างรวดเร็ว หลายๆข่าวที่ขาดการ
วิเ คราะห์ขอ้ แท้จริง ส่งผลกระทบต่อธุร กิจ และยากต่อการควบคุ มและ
บริหารจัดการข้อมูลให้ถกู ต้อง

ผลกระทบ
▪ ความน่าเชือ่ ถือของชุมชนและสังคมที่มีตอ่ การดาเนินธุรกิจ
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การบริหารจัดการความเสี่ยง: ความเสี่ยงที่อ ุบัติใหม่ (Emerging Risks)
(GRI 102-29 ,SDG 1-17, G5.2C)

ประเด็นความเสี่ยง

มาตรการควบค ุมความเสี่ยง

5. ความเสี่ยงจากภัยค ุกคามทางไซเบอร์ ต่อระบบ
เทคโนโลยีของบริษทั

▪ บริ ษั ท ฯ พั ฒ นาที ม งานที่ ค วบคุ ม ภั ย คุ ก คามทางไซเบอร์ ที่ มี
ประสิทธิภาพ
▪ จัดทาแผนเพื่อรับมือแก้ไขและป้องกัน เพื่อความปลอดภัยจากการจู่
อาชญากรรมบนโลกไซเบอร์ กาลังเติบโต และมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น อย่าง
โจมบนโลกไซเบอร์ได้ หรืออย่างน้อยก็ชว่ ยทาให้เกิดความเสีย หายต่อ
มาก ส่งผลให้การป้องกันทาได้ยากขึน้ ด้วยเช่นกัน เนื่องจากตั วแฮกเกอร์
ทรัพย์สินดิจิทลั ให้นอ้ ยที่สดุ
เองมีความเข้าใจในตัวระบบ และสามารถเข้าถึงระบบเพื่อเจาะข้อมูลได้งา่ ย
อีกทั้งรูปแบบของอาชญากรรมทางไซเบอร์จะมีความหลากหลายมากขึ้ น
ส่ ง ผลท าให้ก ารเตรี ย มการเพื่ อ รั บ มื อ หรื อ ป้ องกั น ได้ย ากขึ้น เช่น กั น

ผลกระทบ
▪ ความเสียหายด้านข้อมูล
▪ การดาเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ
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การสร้างสรรนวัตกรรมองค์กร
CREATIVE INNOVATION

การสร้างสรรนวัตกรรมองค์กร

(GRI 102-11)

CREATIVE INNOVATION

แนวโน้ม/ผลการดาเนินงานสาคัญ
ปี 2562

ประเด็นสาคัญ
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญในการนานวัตกรรมเข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การขนส่ ง เพื่อให้
ได้ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีคณ
ุ ภาพ ผูบ้ ริโภคได้รับคุณค่าทางอาหารสูง และตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริโภค โดยทางบริษัทฯ สร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมให้พนักงานทุกคน คิดวิเคราะห์อย่าง
สร้างสรร เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ลดขัน้ ตอนในการผลิต ลดปริมาณของเสีย และขนส่ งสินค้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนาไปสูเ้ ป้าหมายการเป็ นผูน้ าด้านนวัตกรรม และทาให้บริษั ทฯ มีการเติบโต
อย่างยัง่ ยืนในอนาคต

การดาเนินงานในปี 2562

เป้าหมายในปี 2563

✓ การเตรียมความพร้อมและผลักดันการสร้างสรรนวัตกรรม
ภายในองค์กร และสร้างกลยุทธ์ดา้ นนวัตกรรมในปี 2563
✓ การพั ฒ นากระบวนการผลิ ต เพื่ อ ให้ไ ด้ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ที่
ตอบสนองความต้อ งการของผู้บ ริ โ ภคทั้ ง ตลาดในและ
ต่างประเทศ
✓ การปรับ ปรุงกระบวนการผลิต ทาให้ปริ มาณของเสียลดลง
และเป็ นการลดให้พลังงานไฟฟ้ า และลดการใช้นา้
✓ การส่งเสริมให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่
✓ ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆในต่างประเทศ

✓ กาหนดเป้าหมายด้านการขาย วัดจากรายได้จากการ
ขายผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่มขึน้
✓ จานวนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่นานวัตกรรมมาใช้ อย่างน้อย
2 ผลิตภัณฑ์ตอ่ ปี
✓ แต่ ง ตั้ง ผู้รั บ ผิ ด ชอบ หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบด้า น
นวัตกรรม

การพั ฒ นาระบบกระบวนการผลิ ต ใหม่ โดยใช้
นวั ต กรรมคลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ าชนิ ด หนึ่ ง ที่ มี ค ลื่ น
ความถี่อยู่ในช่วง 500 MH ถึง 500 GHz ซึ่งทาให้
เกิดความร้อน และดึงความชื่นออกจากผลไม้สด ซึ่ ง
เป็ นวิธีหนึ่งในการถนอมอาหารและช่วยยึดอายุของ
ผลไม้ โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จะยังคงมีคณ
ุ ค่า ทางอาหาร
ครบถ้วน และมีรสชาติใกล้เคียงผลไม้สด
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การสร้างสรรนวัตกรรมองค์กร: นิยาม “นวัตกรรม Innovation” ขององค์กร
การสร้างสรรผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ วิธีการขนส่งใหม่ และกระบวนการทางานใหม่ รวมทัง้ พัฒนาดัดแปลงหรือปรับปร ุงผลิตภัณฑ์ กระบวนการ
ผลิต และการขนส่ง โดยการคิดวิเคราะห์ วิจยั ใช้ทกั ษะความรค้ ู วามสามารถของพนักงานท ุกคน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มใหม่ๆที่มีค ุณภาพ เพิ่ม
มูลค่าของผลิตภัณฑ์ ลดขัน้ ตอนในการผลิต ลดปริมาณของเสีย และขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการยกระดับศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร
ซึ่งจะนาไปสูเ้ ป้าหมายการเป็ นผูน้ าด้านนวัตกรรม และทาให้บริษทั มีการเติบโตอย่างยัง่ ยืนในอนาคต

01
สร้างสรรผลิตภัณฑ์ใหม่

02

03

04

สร้างสรรวิธีการขนส่งใหม่

การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์

ดัดแปลงหรือปรับปร ุงผลิตภัณฑ์

05

06

07

สร้างสรรกระบวนการผลิตใหม่

มองหาความต้องของ
ผูบ้ ริโภคในอนาคต

การพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฎิบตั ิงานและการบริหารจัดการ

Innovation
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การสร้างสรรนวัตกรรมองค์กร: แนวทางการสร้างสรรนวัตกรรม

การสร้างแรงจูงใจ
การกระตน้ ุ ในพนักงานเห็ นความสาคัญ
ของการน านวัต กรรมมาปรับ ใช้ โดย
สร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมให้พนักงาน
ท ุกคนมีสว่ นร่วมในการคิดค้นนวัตกรรม

การคิดวิเคราะห์
การคิ ด วิ เ คราะห์ ค้นหาแนวทางการ
ด าเนิ น งานอย่ า งสร้า งสรรและน า
นวั ต กรรมใหม่ ม าใช้ ร่ ว มกั น และ
ก าหนดเป้ าหมายด้า นนวัต กรรมให้
สอดคล้องกับกลยทุ ธ์ดา้ นความยัง่ ยืน
ขององค์กร

พัฒนาและดาเนินงาน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรร
โดยนานวัตกรรมใหม่ๆมาปรับใช้ และ
พัฒนากระบวนการผลิตให้สอดคล้อง
กั บ ก ล ย ุท ธ์ ด ้ า น ค ว า ม ยั่ ง ยื น ข อ ง
องค์กร
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การสร้างสรรนวัตกรรมองค์กร: การจัดการนวัตกรรมองค์กร
ตัวชี้วดั : การพัฒนาประสิทธิภาพในการดาเนินงานด้านนวัตกรรม
1. รายได้ที่เพิ่มขึน้
2. การลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต
3. ต้นทุนการผลิตลดลง
4. การลดขัน้ ตอนในการผลิต และขนส่ง

กลย ุทธ์ดา้ นนวัตกรรม
ก าหนดเป้ าหมายด้า นนวั ต กรรมให้เ ป็ นเป้ าหมาย
ร่วมภายในองค์กร เพื่อให้ผลัดดันพนักงานทุกคนให้
มีสว่ นร่วมในการขับเคลื่อนนวัตกรรมภายในองค์กร

เป้าหมายระยะยาว
มุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาการดาเนินงาน
ด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และ
มี ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบอย่ า ง
ชัด เจน รวมทั้ง ให้ผ มู้ ี ส่วนได้เ สี ย
ทุก ฝ่ ายเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการ
สร้างสรรนวัตกรรมองค์กร ผ่า น
การท างานของห่ ว งโซ่ อ ุป ทาน
เสริมสร้างความเข้าใจ และการมี
ส่วนร่วมเพื่ อ ให้เกิด ประโยชน์กับ
บริษทั ฯ และผูม้ ีสว่ นได้เสีย
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การสร้างสรรนวัตกรรมองค์กร: ผลงานด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์/ระบบงาน ก่อนปี 2562

ผลิตภัณฑ์/ระบบงาน ในปี 2562

การใช้บรรจุภณ
ั ฑ์แบบกล่อง

การใช้บรรจุภณ
ั ฑ์แบบกล่องที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริษทั ฯ เลือกใช้บรรจุภณ
ั ฑ์แบบกล่องผลิตจากวัตถุดบิ ที่มีคณ
ุ ภาพ
ปลอยภัยต่อผูบ้ ริโภค กักเก็บคุณประโยชน์ได้อย่างครบถ้วน
ข้อจากัด
- เลือกบรรจุภณ
ั ฑ์แบบกล่องที่มีตน้ ทุนที่ตา่
- มีบางบรรจุภณ
ั ฑ์เกิดการเสียรูปทรงขณะจัดส่ง
- บรรจุภณ
ั ฑ์แบบกล่องที่ย่อยสลายยาก

มีการเลือกใช้วตั ถุดบิ ที่มีนวัตกรรมที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีมาตรฐาน
FSC™ กากับ ใช้กล่องกระดาษ 100% recycle paper และเลือกใช้
บรรจุภณ
ั ฑ์กล่อง Outer carton ซึ่งใช้กล่องกระดาษแบบ Green

การใช้เครือ่ งจักรในการผลิตและล้างขวดพลาสติก
บริษทั ฯ เลือกใช้เครื่องจักรผลิตขวดพลาสติก โดยในกระบวนการผลิต
จะต้องมีการล้างทาความสะอาดขวด เพื่อฆ่าเชือ้ ในขวดพลาสติกก่อนที่
จะบรรจุนา้ แร่
ข้อจากัด
- เลือกวัตถุดบิ เม็ดพลาสติกที่มีตน้ ทุนที่ตา่ และปลอดภัยต่อ
ผูบ้ ริโภค
- ใช้นา้ ปริมาณมาก ในกระบวนการล้างทาความสะอาดขวด
พลาสติก

Technology

การใช้เครือ่ งจักรในการผลิตขวดพลาสติก เพื่อลดขัน้ ตอนการล้างทา
ความสะอาดขวดพลาสติก
บริษัทฯ ลงทุนเครื่องจักรสาหรับผลิตขวดนา้ แร่
ใหม่ เป็ นเครื่องจักรที่พัฒนากระบวนการผลิต
โดยไม่ตอ้ งใช้นา้ ในการล้างขวดพลาสติก แต่ยังคง
ความสะอาดของขวดพลาสติ ก ที่ บ รรจุน ้า แร่
เช่ น เดิ ม ท าให้ล ดการใช้น ้า จากการล้า งขวด
นอกจากนี้ ยั ง ช่ว ยลดกระบวนการผลิ ต และลด
ต้นทุนในการผลิตได้อีกด้วย
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การสร้างสรรนวัตกรรมองค์กร: ผลงานด้านนวัตกรรมระบบงานและสังคม
ระบบงาน/สังคม ก่อนปี 2562

ระบบงาน/สังคม ในปี 2562

ระบบการจัดเก็บสินค้า

“ โครงการ การจัดเก็บสินค้าแบบ Shuttle Rack ”

การจัดเก็บสินค้าในระบบ Drive in rack โดยใช้รถฟอร์คลิฟท์ ยก
พาเลตเข้าไปเก็บทีละพาเลต ทาให้มีโอกาสเกิดอุบตั เิ หตุและพนักงาน
เกิดความเมื่อยหล้า จากการที่ตอ้ งระมัดระวังในการยกสินค้า
ข้อจากัด
การจัดเก็บสินค้าเป็ นแบบ FILO (First In Last Out) ไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของบริษทั ฯ ที่ตอ้ งการให้เป็ นแบบ FIFO (First In

โดยใช้รถฟอร์คลิฟท์ยกสินค้าไปวางที่ตาแหน่งพาเลตแรกของแต่ละชัน้ บน
จากนัน้ Shuttle car จะนาพาเลตไปวางในตาแหน่งที่มีอยู่ในชัน้ นัน้ เองโดย
อัตโนมัติ โดยอาศัย Sensor ที่ตดิ ตัง้ ไว้ในตัวของ Shuttle car
ผลที่ได้
ลดจานวนรถฟอร์คลิฟท์ แบตเตอรี่สารอง และ อุบตั เิ หตุที่เกิดจากรถฟอร์
คลิฟท์ การขนย้ายสินค้าเป็ นระเบียบ

First Out)

ระบบตรวจสอบสินค้าในคลังสินค้า

“ โครงการ การใช้ Bar Code ควบค ุมการผลิต”

การติด Tag สินค้า จานวน 2 Tag ที่พาเลต เพื่อระบุรายละเอียด
สินค้า โดยใช้พนักงานเป็ นผูเ้ ขียนและติดบนพาเลต เพื่อตรวจสอบ
ย้อนกลับปริมาณการผลิตในระบบ
ข้อจากัด
เกิดปั ญหาเรื่องการระบุจานวนพาเลตผิด หรือไม่ได้ตดิ Tag ทาให้
การส่งสินค้าเข้าคลังสินค้าผิดพลาด ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบ

โดยจัดเก็บข้อมูลแผนการผลิตในระบบ แล้วระบบจะประมวลผลและ
Running number ของพาเลตเป็ นตัวควบคุม โดยอัตโนมัติ
ผลที่ได้
ประหยัดเวลาในการตรวจสอบข้อมูลระหว่างฝ่ ายผลิตและคลังสินค้า และมี
การวางแผนที่จะต่อยอดโครงการนีโ้ ดยนา Bar Code Tag ไปใช้ควบคุม
การส่งสินค้าให้กบั คู่คา้ ได้ในอนาคต
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มิติดา้ นสังคม

SOCIAL
Safety
ส่งเสริมความปลอดภัย
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การปฎิบตั ิต่อพนักงาน/แรงงาน

ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค

มิติสงั คม
Social

การพัฒนาช ุมชนและสังคม
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การปฎิบตั ิต่อพนักงาน/แรงงาน
LABOR PRACTICES

การปฎิบตั ิต่อพนักงาน/แรงงาน

(GRI 412, SDG 8, S1.1O)

LABOR PRACTICES

แนวโน้ม/ผลการดาเนินงานสาคัญ
ปี 2562

ประเด็นสาคัญ
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อการปฎิบัติตามกฎหมายแรงงาน และจรรยาบรรณของธุรกิจ โดยบริษทั ฯ
มีหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน และบริษัทฯปฎิบัติตามสัญญาจ้างแรงงานอย่างเคร่งครัด ซึ่ง
บริษทั ฯเน้นให้ความสาคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน เสรีภาพ ความเสมอภาค และแจ้งให้พนักงาน
ทุกคนทราบแนวทางการปฎิบัติดา้ นจรรยาบรรณเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งพนักงานทุกคนมีความ
เข้าใจ และตระหนักถึงข้อกาหนดและนโยบายการรับแจ้งเบาะแส การร้องเรียน เพื่อให้การบริ หาร
จัดการเรื่องสิทธิมนุษยชนมีประสิทธิภาพมากขึน้

การดาเนินงานในปี 2562
✓ ส ารวจความผูก พัน ระหว่ า งพนัก งานกับ องค์ก ร และ
พนัก งานกั บ หั ว หน้า งาน จากนั้น น าผลที่ ไ ด้จ ากการ
สารวจมาปรับแผนการดาเนินงาน ดังนี้
1. ด้านโอกาสความก้าวหน้าในการทางาน
2. ด้านค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆ
3. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน

▪ บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล “The HR Asia Best
Companies to Work for in Asia 2019 –
Thailand Chapter” จากนิตยสาร HR Asia โดย

พิจารณาจากผลการสารวจ Total Engagement
Assessment Modelแการเข้าตรวจสอบสัมภาษณ์
ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั จานวน 129 บริษทั ทัว่
ประเทศที่เข้าร่วมในครัง้ นี้

เป้าหมายในปี 2563
✓ เพิ่มความผูกพันของพนักงานกับองค์กรด้ว ยการ
ยึ ด หลั ก ปฎิ บั ติ ต ามคุ ณ ค่ า หลั ก ขององค์ ก ร
(Core Value) ทั้ง 5 ข้อ เพื่อยกระดับความรู้
ทักษะ และส่งเสริมความสามารถของพนักงานใน
ทุกรูปแบบ
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การปฎิบตั ิต่อพนักงาน/แรงงาน: ข้อมูลบ ุคลากร ประจาปี 2562

สัดส่วนพนักงานแยกตามอาย ุ (คน)

สัดส่วนพนักงานแยกตามพื้นที่ (คน)
PK
WN
BKK
CM
DC
PB

(GRI 401, SDG 5, SDG 10, S2.1C, S2.1O)

ประจวบคีรีขนั ธ์
พระนครศรีอยุธยา
สนญ. กรุงเทพ
เชียงใหม่
คลังสินค้าประชาชื่น
เพชรบูรณ์

สัดส่วนพนักงานคนไทยต่อชาวต่างชาติ (คน)

สัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ (%)

สัดส่วนพนักงานแยกตามระดับงาน (%)
ผูจ้ ดั การ

ผูบ้ ริหารระดับสูง

4%

1%

2,328
คน

พนักงานชาย

41%

2,328
คน

2,328
คน
พนักงานหญิง
59%
พนักงาน
95%
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การปฎิบตั ิต่อพนักงาน/แรงงาน: การด ูแล และการรักษาพนักงาน ENGAGEMENT
ประเด็นสาคัญ: ✓ การบริหารจัดการ และการรักษาพนักงาน (GRI 401)
✓ การพัฒนาความผูกพันของพนักงงานและองค์กร (GRI 402,GRI 407)
✓ การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของพนักงาน (GRI 404-2)
✓ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพในการทางาน (GRI 403)
บริ ษัท ฯให้ค วามส าคั ญ ต่อ การดูแ ลและรั ก ษาพนัก งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพให้น านที่ ส ดุ เพื่ อ น าพาองค์ก รไปสู่
ความก้าวหน้าและประสบความสาเร็ จทางธุรกิจ โดยยกระดับงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถรองรับ การ
ขยายธุรกิจ และเป็ นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งนาคุณค่าหลักขององค์กร (Core Value) เข้ามาปรับใช้ให้
เชือ่ มโยงกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทั ฯ ซึ่งทางบริษทั ฯ เน้นการให้ความรู้ และเพิ่มทักษะในการดาเนินงาน จาก
การพัฒนาและฝึ กอบรม รวมทัง้ การประเมินผลงานให้สอดคล้องกับการให้ค่าตอบแทนที่ยตุ ิธรรมกับพนักงานทุก
คน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ สร้างความผูกพันของพนักงานกับองค์กร และมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาปรับปรุงการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้พนักงานมีความก้าวหน้าในงาน เพื่อให้บริษทั ฯ เติบโตอย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืนต่อไป

การดาเนินงานในปี 2562
✓ สารวจความคิ ด เห็ น ของพนัก งานที่ มีต่อ การท างานใน
บริษทั ฯ และนาผลการสารวจมาปรับปรุงการดาเนิน งาน
ของบริษทั ฯ
✓ กาหนดแผนโครงสร้างองค์กรในระดับหน่วยงานเพื่อให้
สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ และเป้าหมายทางธุรกิจ
✓ พัฒนาและฝึ กอบรมความรูใ้ นด้า นต่างๆให้กับผูบ้ ริหาร
และพนักงาน

(GRI 401, SDG 8, S6.3C, S6.5C)

แนวโน้ม/ผลการดาเนินงานสาคัญ
ปี 2562
บริษทั ฯ ได้ดาเนินโครงการ
“Up start entrepreneurial growth culture”
ให้กบั พนักงานในระดับ M3-M4 ที่มีประสิทธิภาพสูง
เพื่ อ ค้น หาธ รุ กิ จ ใหม่ ที่ เ ป็ นประโยชน์ ก ับ บริ ษัท ฯ แล ะเพิ่ ม
ศัก ยภาพของพนักงานในการนาพาบริษัทฯไปสู่เ ป้าหมายใน
อนาคต

เป้าหมายในปี 2563
✓ บริ ษั ท ฯ มี เ ป้ าหมายในการปรั บ โครงสร้า ง
องค์ก รในระดับ หน่ว ยงาน เพื่ อ ให้ส อดรับ กั บ
การดาเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ
✓ พัฒนาศักยภาพในการดาเนินงานของพนักงาน
ให้มีประสิทธิภาพ

บริษทั ทิปโก้ฟดู ส์ จากัด (มหาชน) 79

การปฎิบตั ิต่อพนักงาน/แรงงาน: การบริหารจัดการพนักงาน
สัดส่วนพนักงานระหว่างผูห้ ญิงต่อผูช้ าย

60% : 40%
พนักงานระดับ
บริหาร

64% : 36%

58% : 42%

พนักงานระดับ
ทัว่ ไป

พนักงานระดับ
ปฎิบตั ิการ

COMPENSATION
(GRI 405-2, SDG 5, S3.1C)

แนวโน้ม/ผลการดาเนินงานสาคัญ
ปี 2562
▪ บริษัทฯ พิจารณาบรรจุพนักงานของบริษัท ในตาแหน่งงานที่ว่างเป็ น
อันดับแรก หากไม่มีพนักงานบริษทั ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม บริษทั จึงจะ
สรรหาและคัดเลือกจากบุคคลภายนอก
▪ การก าหนดระดั บ ของต าแหน่ ง งาน และอั ต ราค่ า จ้า ง เงิ น เดื อ น
สอดคล้องกับนโยบายการบริหารค่าจ้างของบริษทั
▪ การคัดเลือกบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งต่างๆ บริษัทฯ กระทาด้วยความ
เป็ นธรรม โดย
✓ ไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน อันเนื่องมาจาก สัญชาติ เชื่อชาติ
ชนชั้น วรรณะ ศาสนา ความพิ การ เพศ หรื อ การมี ส่ว นร่ ว ม
ทางการเมือง
✓ ไม่จา้ งแรงงานเด็ก และไม่สนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก อายุตา่
กว่า 15 ปี รวมทัง้ ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากกิจกรรมใดๆ ที มี
เด็กอายุตากว่า 15 ปี เข้าร่วม
ในปี 2562 บริ ษั ท ฯ ได้น าระบบ HR-portal เข้า มาใช้ใ นการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลในหลายด้าน ทาให้การติดต่อระหว่างพนักงานกับบริษทั ฯ
มีความสะดวก และรวดเร็วมากขึ้น โดยเฉพาะการประเมินผลการปฎิบัติง าน
และการรับผลประโยชน์ของพนักงาน รวมทั้งการรับรูข้ ่าวสารต่างๆของ
บริษทั ฯ
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การปฎิบตั ิต่อพนักงาน/แรงงาน: การด ูแลพนักงาน

ENGAGEMENT
(GRI 401, SDG 8, S6.3C, S6.5C)

การประเมินผลการปฎิบตั ิงาน
บริษทั ฯ ได้ดาเนินงานติดตัง้ ระบบ “ประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี 2562” เป็ นเครื่องมือในการวัดผลการดาเนินงานของพนักงานด้วยความ
ยุติธรรม และเปรียบเทียบผลประเมินระหว่างบุคคลและในแต่ละหน่วยงาน ผลของการประเมินจะนามาพัฒนาพนักงาน และพิจารณาค่าตอบแทน และ
โบนัสประจาปี ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายของบริษทั ฯ โดยมีขนั้ ตอนการประเมินผลการปฎิบัติงาน ดังนี้

01

พนักงานรับทราบเป้าหมายในการปฎิบตั ิงาน

02

รับทราบความเชื่อมโยงเป้าหมายของตนเองกับเป้าหมายขององค์กร

03

ระบ ุดัชนีช้ ีวดั ของแต่ละหน่วยงาน โดยผ่านความเห็นชอบจากฝ่ายบริหาร

04 ติดตามและรายงานผลการปฎิบตั ิงาน
05 ทบทวนเป้าหมายและความคาดหวังระหว่างหัวหน้างานกับพนักงาน
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การปฎิบตั ิต่อพนักงาน/แรงงาน: ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
EMPLOYEE ENGAGEMENT TARGET
ประเด็นสาคัญ
บริษัทฯ ได้ดาเนินงานวัดความผูกพันของพนักงานโดยใช้กรอบแนวความคิดของ
Aon โดยแบ่งเป็ น 15 มิติใ น 6 ด้านหลัก ซึ่ งมีกาหนดในการวัดทุกๆ 2 ปี ซึ่ งใน
ปี 2561 พนักงานได้เห็ นถึงความสาคัญที่จะมีส่วนช่วยในการยกระดับ ในการดูแล
และการบริ ห ารจั ด การด้า นทรั พ ยากรบุค คล โดยได้ร่ ว มตอบแบบส ารวจฯ
ร้อ ยละ 87.50 จากผลการสารวจพบว่า ความผูกพัน ของพนักงานอยู่ใ นระดับ
ปานกลาง แต่ยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยของบริ ษัทอื่ นๆ ในประเทศที่ร่วมใช้ชดุ แบบ
สารวจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมุ่งมัน่ ที่จะยกระดับผลสารวจความ
ผูกพันของพนักงานให้เทียบเท่ากับบริษัทอื่นๆ ที่ได้รับรางวัล Best Employer
Award โดยการนาผลสารวจรายมิติและข้อเสนอแนะของพนักงานมาจัดทาแผน
ปรับปรุง และพัฒนาทั้งในระยะสั้นและกลางต่อไป นอกจากนี้ในปี 2562 บริษัทฯ
ได้เข้าร่วมเป็ นส่วนหนึ่งของรางวัล HR Asia Best Companies to Work for
in Asia: Thailand Chapter โดยเข้าร่วมในการประเมินTotal Engagement
Assessment Model ของทาง HR Asia ที่สารวจใน 3 มิคิ จากผลการสารวจ
พบว่าค่าเฉลี่ยของพนักงานอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูงและสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของบริษทั ฮื่นๆ ในประเทศที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

(GRI 402, GRI 407, SDG 8, S6.2C, S6.3C)

ผลการสารวจความผูกพันของพนักงานปี 2561
บมจ. ทิปโก้ฟดู ส์

บริษทั ในประเทศไทย

บริษทั ในประเทศไทยรางวัล
Best Employer Award

66%

63%

87%

ผลการสารวจ Total Engagement Assessment Model
ของพนักงานปี 2562

มิติ

CORE :
SELF :
GROUP :
Culture &
Emotional
Collective
Ethics,
Engagement,
Consciousness,
Leadership &
Intention &
Workplace
Organization, Motivation, Behavior Sentiment, Team
Active Initiative
& Advocacy
Dynamics

บมจ. ทิปโก้ฟดู ส์

3.79

3.87

4.13

บริษทั ใน
ประเทศไทย

3.78

3.74

4.11
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การปฎิบตั ิต่อพนักงาน/แรงงาน: การฝึกอบรมพนักงาน
TRAINING AND EDUCATION

ประเด็นสาคัญ : ส่งเสริมการฝึกอบรมและการศึกษาของพนักงาน
บริษทั ฯ มีนโยบายที่ส่งเสริมและพัฒนาพนักงานทุกคน ทุกระดับให้มีความรูค้ วามสามารถเพิ่มขึน้ โดย
กาหนดแผนการฝึ กอบรมในหลักสูตรบังคับ หรือหลักสูตรที่เป็ นประโยชน์ต่อพนักงาน รวมทั้งการ
สัมมนา และการดูงานภายนอกบริ ษัท เพื่อ ให้พนักงานมีการพัฒนาศัก ยภาพความสามารถในการ
ทางาน และทาให้บริษทั ฯ มีบคุ ลากรที่มีคณ
ุ ภาพ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

การดาเนินงานในปี 2562
✓ กาหนดแผนโครงสร้างองค์กรในระดับหน่วยงาน
เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และเป้าหมายทาง
ธุรกิจ
✓ จัดกิจกรรมการฝึ กอบรมในโครงการ “Up start
entrepreneurial growth culture” ใ ห้ กั บ
พนัก งานในระดับ M3-M4 ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสูง
เพื่ อ ให้บ ริ ษัท ฯ สามารถท าก าไรจากผลิ ต ภั ณ ฑ์
และช่องทางการจัดจาหน่ายใหม่ๆได้

เป้าหมายในปี 2563
✓ พัฒนาศักยภาพความสามารถของพนักงาน
ทุกระดับ โดยเน้นเป้าหมายในการส่งเสริม ให้
พนักงานพัฒนาการผลิตด้วยนวัตกรรม
✓ ชัว่ โมงการอบรมพนักงานในทุกด้านโดยเฉลี่ย
ไม่ตา่ กว่า 30 ชัว่ โมงต่อคนต่อปี

(GRI 404, SDG 4, S4.1O, S4.2C, S4.3C)

แนวโน้ม/ผลการดาเนินงานสาคัญ
ปี 2562
บริษทั ฯ ได้ดาเนินงานพัฒนาพนักงาน โดยมี
เป้าหมายในการจัดการอบรมให้กบั พนักงาน
ในปี 2562 โดยเฉลี่ยในท ุกด้าน

32.50
ชัว่ โมง ต่อคน ต่อปี
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การปฎิบตั ิต่อพนักงาน/แรงงาน: แผน/เป้าหมายการฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงาน
TRAINING AND EDUCATION

(GRI 404, SDG 4, S4.1O, S4.2C, S4.3C)

บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการจัดกิจกรรมการฝึ กอบรม เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกด้านโดยเฉพาะหลักสูตรการฝึ กอบรม การสัมมนา
ภายในและภายนอกบริษทั เกี่ยวกับความรูท้ างด้านเทคนิคใหม่ๆ เฉพาะด้านที่จาเป็ นต่อกระบวนการทางาน ทาให้พนักงานมีความสุขกับการทางาน โดยแบ่งการ
ฝึ กอบรมเป็ น 3 กลุม่ หลัก ดังนี้
1. หลักสูตรด้านการบังคับบัญชา/การจัดการ
บริ ษัท ฯ มี แ ผนในการพัฒ นาผูบ้ ริ ห ารระดับ กลางและระดับ สูง ในทุก ด้า น โดยการยกระดั บ
ความสามารถในการกาหนดกลยุทธ์การบริหารผูใ้ ต้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ และทักษะ
การเพิ่มคุณค่าของงาน รวมทัง้ การบริหารจัดการธุรกิจสูค่ วามยัง่ ยืนต่อไป
2. หลักสูตรทัว่ ไปสาหรับพนักงานในแต่ละระดับ
บริษทั ฯ กาหนดเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆดังนี้
- หลักสูตรด้านปรับปรุงประสิทธิภาพในการทางาน
- หลักสูตรด้านการบริหารจัดการ
- หลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทางาน
3. หลักสูตรส่งเสริมทักษะด้านอื่นๆ
เพื่อเพิ่มศักยภาพพนักงานในด้านอื่นๆ เช่น จิตวิทยาในการทางานเป็ นทีม เป็ นต้น

บริษทั ทิปโก้ฟดู ส์ จากัด (มหาชน) 84

การปฎิบตั ิต่อพนักงาน/แรงงาน: ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน

SAFETY, OCCUPATION HEALTH AND WORKING ENVIRONMENT
(GRI 403, SDG 3, SDG 8, S5.1C, S5.1O, S5.2C)
ประเด็นสาคัญ: ส ุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน (GRI 403)
แนวโน้ม/ผลการดาเนินงานสาคัญ
บริษัทฯ กาหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานของพนักงาน
ปี 2562
โดยเฉพาะการปฎิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย มาตรฐาน และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
พัฒนาการดาเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนือ่ ง และตรวจสอบสถานที่ปฎิบตั ิงาน เครื่องจักรให้
พร้อมใช้งาน และปลอดภัยต่อพนักงาน อย่างไรก็ตามบริษทั ฯให้ความสาคัญด้านสุขภาพของพนักงาน
โดยมี ก ารตรวจสุข ภาพประจ าปี และก าหนดเป้ าหมายในการลดจ านวนพนั ก งานที่ เ ป็ นโรค
Non-Communicable Diseases (NCDs) เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กบ
ั พนักงาน

การดาเนินงานในปี 2562
✓ การจัดทานโยบายความปลอดภัย และจัด ตั้งคณะท างาน
ด้านความปลอดภัย
✓ การจัดทาคู่มือความปลอดภัยในการทางานสาหรับอบรม
พนักงานเข้าใหม่
✓ การจัดทาแผนงานประจาปี ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทางาน
✓ ระบบป้ องกั น อั ค คี ภัย เช่ น Fire pump, Sprinkle และ
สัญญาณไฟ Alarm
✓ การซ้อมแผนฉุกเฉินประจาปี ละ 1 ครัง้

เป้าหมายในปี 2563
✓ การเกิดอุบตั เิ หตุในระหว่างการทางาน เท่ากับ 0
✓ ลดจานวนพนักงานที่เป็ นโรค Non-

อัตราการเกิดอ ุบัติเหต ุในการทางาน

0 ครัง้ / 1 ล้านชัว่ โมงการทางาน
อัตราการเสียชีวิตจากการดาเนินงานของ
พนักงาน

0 คนต่อปี

Communicable Diseases (NCDs) 3%

จากการจัดกิจกรรม เพื่อสุขภาพให้กบั พนักงาน
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การปฎิบตั ิต่อพนักงาน/แรงงาน: นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน
(GRI 403, SDG 3, SDG 8, S5.1O, S5.2C)

ความปลอดภัยในโรงงาน
1. บริษ ัท ฯ มี ห น่ ว ยงานด้า นความปลอดภัย ประจ าโรงงาน และแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการความ
ปลอดภัย เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการทางาน
2. บริษทั ฯ มีการประเมินด้านความปลอดภัยในการทางานของพนักงานในโรงงาน
3. บริษทั ฯ จัดอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเป็ นประจา
4. บริษทั ฯ จัดเตรียมอ ุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่ได้รบั มาตรฐานและเหมาะสมกับความเสี่ ยงของ
พนักงาน เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
5. บริษทั ฯ กาหนดแผนด้านการรับมือกับเหต ุการณ์ฉ ุกเฉิน เช่น ระบบตรวจจับ และแจ้ง เหต ุเพลิง
ไหม้ ทัง้ ภายใน และภายนอกโรงงาน รวมทัง้ กาหนดแผนและจัดอบรมฝึกซ้อมตามแผนฉ ุกเฉิน เป็ น
ประจาท ุกปี

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
1. บริษทั ฯ ตรวจส ุขภาพพนักงานประจาท ุกปี และกาหนดมาตรการในการลดจานวนพนักงานที่
เป็ นโรค Non-Communicable Diseases (NCDs)
2. บริษทั ฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมส ุขภาพให้กบั พนักงาน
3. บริษทั ฯ ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทางานให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานกาหนด
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ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค
RESPONSIBILITY TO CUSTOMER

การรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค

RESPONSIBILITY TO CUSTOMER

แนวโน้ม/ผลการดาเนินงานสาคัญ
ปี 2562

(GRI 412)

ประเด็นสาคัญ: ✓ ความพึงพอใจของผูบ้ ริโภค (GRI 403)
✓ การสื่อสารข้อเท็จจริงในเรือ่ งค ุณภาพสินค้า (GRI 417)
✓ ส ุขภาพและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค (GRI 416)

งานแสดงสินค้า
THAIFEX-WORLD of Food Asia 2019

บริษัทฯให้ความสาคัญ เรื่องความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภคมาเป็ นลาดับแรก โดยเฉพาะด้านสุขภาพและความ
ปลอดภัยของผูบ้ ริโภค ซึ่งบริษทั ฯ ยึดมัน่ ในวิสยั ทัศน์ “เราจะผลิตสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ของการนาสุข
ภาวะที่ดสี ส่ ู งั คม” รวมทัง้ การสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริโภค และวัดผลความพึงพอใจอย่ างสมา่ เสมอ เพื่อ
สร้างความเชื่อมัน่ ในสินค้าและบริการของบริษัทฯ และทางบริษัทฯ จะปฎิบัติต่อผูบ้ ริโภคอย่ างเท่าเทียมกัน
ด้วยมาตรฐานด้านกระบวนการผลิต การขนส่ง รวมทัง้ การเผยแพร่และสื่อสารข้อเท็จจริงด้านคุณภาพของ
สินค้า และรับฟั งข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ เพื่อนามาปรับปรุง
พัฒนากระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริโภคที่เพิ่มขึน้ ในอนาคต

การดาเนินงานในปี 2562
✓ เข้าร่วมงานแสดงสินค้า THAIFEX-WORLD of
Food Asia 2019 เพื่อสื่อสารข้อเท็จจริงในเรื่อง
คุณ ภาพสิ น ค้า และส ารวจความพึ ง พอใจของ
ลูกค้า ทัง้ ผูบ้ ริโภคทัง้ ในและต่างประเทศ

เป้าหมายในปี 2563
✓ ยกระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้บ ริ โ ภคใน
ต่างประเทศไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 95
✓ สื่อสารคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ใหม่ให้
ผูบ้ ริโภครับทราบผ่านช่องทางต่างๆ
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การรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค: ความพึงพอใจของผูบ้ ริโภค

(GRI 102-43)

APPROACH TO STAKEHOLDER ENGAGEMENT

แนวโน้ม/ผลการดาเนินงานสาคัญ
ปี 2562

ประเด็นสาคัญ:
บริษทั ฯให้ความสาคัญเรื่องความพึงพอใจของผูบ้ ริโภค เน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยนานวัตกรรมและนาเทคโนโลยีมา
ใช้ในการกระบวนการผลิต รวมทั้งมีการวางแผนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผูบ้ ริโภคกับบริษทั ฯ อย่างยัง่ ยืน โดยมุ่งเน้นให้ผบู้ ริโภคได้รับประโยชน์จากการบริโภคผลิตภัณฑ์สงู สุด ซึ่ง
บริษทั ฯ ยึดมัน่ ในวิสยั ทัศน์ “เราจะผลิตสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ของการนาสุขภาวะที่ดีส่ ูสงั คม” รวมทัง้ การ
สร้างความพึงพอใจให้กับผูบ้ ริโภค และวัดผลความพึงพอใจอย่างสมา่ เสมอ เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ในผลิตภัณฑ์
และสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริโภคเพิ่มขึน้ ในอนาคต

การดาเนินงานในปี 2562
✓ ส่ ว นแบ่ ง การตลาดในประเทศ โดยการสร้า ง
ความสัมพันธ์ที่ดี ประเมินและวัดผลความพึงพอใจ
✓ ส่วนแบ่งการตลาดต่างประเทศ ยกระดับความพึง
พอใจของลูกค้าไม่ตา่ กว่าร้อยละ 90

ความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคระหว่างประเทศ

ความพึงพอใจ
โดยเฉลี่ย

96%

เป้าหมายในปี 2563
✓ ส่วนแบ่งการตลาดในประเทศ โดยการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี และปรับปรุงการบริหาร
จัดการความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริโภคกับ
บริษทั ฯ
✓ ส่วนแบ่งการตลาดต่างประเทศ ยกระดับ
ความพึงพอใจของลูกค้าไม่ตา่ กว่าร้อยละ
95
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การรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค: การประเมินความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคระหว่างประเทศ
(GRI 102-43, S7.3O)

ระดับความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคระหว่างประเทศ
ปี 2562
แผน/เป้าหมายการพัฒนาความพึงพอใจของผูบ้ ริโภค
ระหว่างประเทศ
▪ ด้านค ุณภาพสินค้า
เป็ นเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยกาหนดแผนร่วมกับฝ่ ายผลิตของโรงงานประจวบฯ
เพื่อวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็ นไปตามมาตรฐานของประเทศผูน้ าเข้า

96%
ความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคตามประเภท
เป้าหมาย 95%
92.70%

การบริการเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

▪ ด้านการขนส่งสินค้า
ประสารงานกับธุรกิจขนส่งทางเรื ออย่างสม่าเสมอ เพื่ อติดตามความคื บหน้าของการ
ขนส่ง สินค้า ให้เป็ นไปตามแผนที่ตกลงกับ ลูกค้า และแจ้งสถานะของการขนส่งให้ ลกู ค้า
ทราบเป็ นระยะ
▪ ด้านการขาย
กาหนดแผนการขายในแต่ละประเทศ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ประเมิ นความ
พึงพอใจของลูกค้า และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

99.20%

การบริการ

เป้าหมาย 98%
0%

20%
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การรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค: การสื่อสารข้อเท็จจริงในเรื่องค ุณภาพสินค้า
RESPONSIBLE MARKETING COMMUNICATION

ประเด็นสาคัญ
บริษัทฯ ได้สื่อสารข้อเท็จจริงในเรื่องคุณประโยชน์และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในหลากหลายช่องทาง
ทัง้ ในสื่อโทรทัศน์ ในบรรจุภณ
ั ฑ์ และสื่อออนไลน์ต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ ดีระหว่างผูบ้ ริโภคกับ
บริษัทฯ และสร้างการรับรูถ้ ึงคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง โดยมุ่งเน้นให้
ผูบ้ ริโภคได้รับประโยชน์จากการบริโภคผลิตภัณฑ์สงู สุด ซึ่งบริษัทฯ ยึดมัน่ ในวิสัย ทัศน์ “เราจะผลิต
สินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ของการนาสุขภาวะที่ดีส่สู งั คม” เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ในผลิตภัณฑ์ ให้กบั
ผูบ้ ริโภคเพิ่มขึน้ ต่อไปในอนาคต

การดาเนินงานในปี 2562
✓ สื่อสารสุดยอดคุณประโยชน์และคุณภาพผ่านทาง
ช่ อ งทางการสื่ อ สารออนไลน์ เช่ น Facebook
เว็บไซด์ของบริษทั เป็ นต้น
✓ สื่ อ สารผ่ า นช่ อ งทางสื่ อ โทรทั ศ น์ ในบรรจุภั ณ ฑ์
รูปแบบใหม่ โดยการนาเสนอคุณประโยชน์ที่ได้จาก
การบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ผ่า นการสแกน QR Code
ด้านข้างกล่อง

(GRI 417, SDG 3, SDG 8)

แนวโน้ม/ผลการดาเนินงานสาคัญ
ปี 2562

เป้าหมายในปี 2563
✓ ได้รับการตอบรับที่ดีของผูบ้ ริโภค โดยวัด
จากรายได้จ ากการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ น
บรรจุภั ณ ฑ์ ใ หม่ ป รั บ เพิ่ ม ขึ้ น 3% เมื่ อ
เทียบกับปี 2562
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การรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค: ส ุขภาพและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค

(GRI 416)

CONSUMER HEALTH AND SAFETY

ประเด็นสาคัญ
บริษทั ฯ มุง่ เน้นในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภคมาเป็ นลาดับแรก โดยการรักษาคุณภาพ
และมาตรฐานของผลิ ต ภัณ ฑ์ใ นระดับ สูง สุด รวมทั้ง ค้น คว้า วิ จัย และพั ฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ใ หม่ ๆที่ มี
คุณประโยชน์สงู จากการนานวัตกรรมมาปรับใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อเสริมสร้างความเชื่ อมัน่ ใน
ด้านความปลอดภัย และคุณภาพสินค้าให้กับผูบ้ ริโภค นอกจากนี้ยังรักษามาตรฐานต่างๆ ที่บริษัทฯ
ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เป็ นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็ นการสร้างความมัน่ ใจในด้าน
สุขภาพของผูบ้ ริโภคในระยะยาวอย่างยัง่ ยืนต่อไป

แนวโน้ม/ผลการดาเนินงานสาคัญ
ปี 2562
น้าแร่ธรรมชาติออรา ได้รบั รางวัล ดังนี้
▪
▪

3-Star Superior Taste Award ปี 2019 by
iTQi จากประเทศเบลเยียม
Gold Quality Award 2019 by Monde
Selection ประเภทน้าดื่มและเครือ
่ งดื่มที่ไม่มี

แอลกอฮอล์
▪

Super Brand Award 2019 ด้านค ุณภาพของ

แบรนด์

การดาเนินงานในปี 2562
✓ ตรวจสอบคุ ณ ภาพของสิ น ค้า ความสั ม พั น ธ์
ระหว่ า งแบรนด์กับ ผูบ้ ริ โ ภค และเอกลั ก ษณ์ข อง
แบรนด์ดา้ นความปลอดภัย
✓ ควบคุบ คุณ ภาพด้า นรสชาติ และรูป ลั ก ษณ์ข อง
ผลิตภัณฑ์ให้เป็ นไปตามมาตรฐาน

เป้าหมายในปี 2563
✓ ได้รั บ รางวั ล

Gold Quality Award 2020 by

Monde Selection ประเภทนา้ ดืม
่ และเครื่องดื่ม

ที่ ไ ม่ มี แ อลกอฮอล์ เป็ นการประเมิ น ทั้ ง ด้า น
รสชาติ และรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
✓ ได้รบั รางวัล Super Brand Award 2020
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การพัฒนาช ุมชน/สังคม
COMMUNITY / SOCIAL DEVELOPMENT

การพัฒนาช ุมชน/สังคม

(GRI 413, SDG 8, SDG 10, SDG 17)

COMMUNITY / SOCIAL DEVELOPMENT

แนวโน้ม/ผลการดาเนินงานสาคัญ
ปี 2562

ประเด็นสาคัญ
บริษัทฯดาเนินธุรกิจโดยยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อชุมชน /สังคม โดยทาหน้าที่เป็ นพลเมืองดีที่อยู่
ร่วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ และได้ปลูกฝังแนวความคิดดังกล่าวให้กับพนักงานทุกคนถือ
ปฏิบัติเป็ นบรรทัดฐานเดียวกัน ตลอดจนพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม
เพื่อให้ชมุ ชนและสังคมมีแนวทางในการปฏิบตั ติ ามอย่างจริงจัง การปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมนั้นเป็ นหลักประจาใจของพนักงานกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ตามนโยบาย “ทิ ปโก้ พัฒนา
ธ ุรกิจควบคกู่ บั สิ่งแวดล้อมและสังคม”

การดาเนินงานในปี 2562
✓ ด้านเศรษฐกิจ : ส่งมอบโอกาสให้กับเยาวชนกลุ่ม
พิเศษด้วยการซื้ อ " กระเป๋ าของขวัญสับปะรดหอม
สุว รรณจากเชื อ กถั ก ไหมพรมและผ้า ซาริ โ อลาย
สับปะรด" ซึ่ งช่วยส่ง เสริ มให้เ ยาวชนพิ เ ศษมีร ายได้
พิเศษเพิ่มขึน้
✓ ด้านสังคม : ร่วมส่งกาลังใจต่อสูก้ บั ความเจ็บป่ วยที่
พักรักษาตัวอยู่ตามโรงพยาบาลทัว่ ประเทศ และเด็ ก
อีกกลุ่มหนึ่งที่กาลังรอโอกาสที่จะกลับมาใช้ชีวิตเป็ น
ปกติได้อีกครัง้ หนึง่

ความพึงพอใจของช ุมชนรอบโรงงาน ( 4 โรงงาน )
ความพึงพอใจของช ุมชน
รอบโรงงาน

เป้าหมายในปี 2563
✓ การสร้างพันธมิตรเกี่ยวกับ CSV เพื่ อ เป็ น
เครือข่ายในการพัฒนาชุมชนควบคู่ไปกับการ
พัฒนานวัตกรรม
✓ การส่ง เสริ ม วั ฒ นธรรมองค์กรด้า นการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม
✓ การสร้า งความพึ ง พอใจของชุม ชนรอบ
โรงงานที่เพิ่ มขึ้นด้วยการส่งเสริมการสร้าง
รายได้ และลดผลกระทบทางลบในชุมชน

คะแนนที่ได้
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

โรงงานประจวบฯ

4.63

โรงงานเชียงใหม่

4.30

โรงงานวังน้อย

4.46

โรงงานเพชรบูรณ์

4.17

ฃ
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การพัฒนาช ุมชน/สังคม: นโยบายและแนวปฎิบตั ิดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคม

(GRI 413, SDG 8, SDG 10, SDG 17, S10. 1C)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

แนวปฎิบตั ิดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคม

1.สนับสนนุ ให้มีรว่ มปรึกษาหารือกับตัวแทนของกลมุ่ ชมุ ชนอย่างเป็นระบบในการตัดสิ นใจลงท ุน
ในกิจกรรมการพัฒนาช ุมชน

1.นาเสนอเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมสาหรับหน่ วยงาน
ราชการและช ุมชนในแต่ละพื้นที่ที่สงั กัด

2.ส่ง เสริม และสนับ สนุน การศึ ก ษาในท กุ ระดับ และเข้า ร่วมในกิ จ กรรมที่ ส่ง เสริมการพั ฒ นา
คณ
ุ ภาพ และการเข้า ถึ ง การศึ ก ษา และส่ง เสริม ความรใ้ ู นท้อ งถิ่ น อย่า งสม่ า เสมอ โดยเฉพาะ
การศึกษาของเด็ก รวมถึงการส่งเสริมการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและขนบประเพณีทอ้ งถิ่น

2.ประสานงานและดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมตามงบประมาณที่ได้รบั อนมุ ตั ิ

3.ด ูแล สอดส่อง และนาเสนอกิจกรรมเพื่อให้การจัดการด้านสังคมของโรงงาน
เป็นไปตามข้อกาหนดกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

3.ส่งเสริมให้มีการสร้างงานและการพัฒนาทักษะของคนในระดับท้องถิ่นเพื่อการสร้างงานอย่าง
เหมาะสม

4.เป็นศนู ย์กลางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนิ นกิจกรรมด้าน
สังคมผ่านสื่อท้องถิ่น

4.ส่งเสริมการเข้าร่วมหารือ ประช ุม เพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสาหรับช ุมชน

5.จัด ท าแผนกิ จ กรรมประจ าปี และเสนองบประมาณด าเนิ น การส าหรับ
โครงการสนับสนนุ ด้านสังคม

5.มีสว่ นร่วมในการสร้างรายได้ให้แก่ช ุมชน โดยการชาระภาษีทอ้ งถิ่น และให้ขอ้ มูล ที่จาเป็นอย่าง
ถ ูกต้อง แก่ช ุมชนและหน่วยงานราชการ

6.กิ จ กรรมอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การส่ ง เสริม ภาพลัก ษณ์ที่ ดี ด ้า นสัง คมของ
บริษทั ฯ ตามที่ได้รบั มอบหมาย

6.ด าเนิ น งานเพื่ อ ลด หรื อ ขจัด ผลกระทบด้า นลบต่ อ ส ขุ ภาพ อัน เกิ ด จากกระบวนการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ หรือการบริก าร รวมถึ ง การสนับสนุนการมีสขุ ภาพที่ ดี และการจัดบริการส ขุ ภาพ
พื้นฐาน เช่น การจัดหาน้าสะอาด และส ุขอนามัยที่เหมาะสม
7.การลงทนุ ทางธ ุรกิจนัน้ จะคานึ งถึงการเปิดโอกาสให้คนในชมุ ชนก่อน โดยหลีกเลี่ย งหรือลด
การดาเนินงานที่ช ุมชนต้องพึ่งพากิจกรรมการบริจาคที่ไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
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การพัฒนาช ุมชน/สังคม: กิจกรรมเพื่อสังคม
โครงการ “TIPCO founder’s day"
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การพัฒนาช ุมชน/สังคม: กิจกรรมเพื่อสังคม
โครงการ “Prachuap Khiri Run by Tipco Season 3”
บริษทั ฯ จัดงานวิ่งที่เป็นสับปะรดที่ส ุดในประเทศไทย “Prachuap Khiri Run by Tipco”
โดยรายได้ส่ว นหนึ่ ง จากงานมอบให้โ รงพยาบาลประจวบคี รี ข นั ธ์ เพื่ อ จัด ซื้ อ เครื่ อ งมื อ
อ ุปกรณ์การแพทย์
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การพัฒนาช ุมชน/สังคม: กิจกรรมเพื่อสังคม
โครงการ “ปันรักปันฮักกับ TIPCO"

โครงการ "กระเป๋าของขวัญสับปะรดหอมส ุวรรณ"
ร่วมกันมอบโอกาสทางสังคมให้กับเยาวชนกลุ่ม พิ เ ศษด้วยการซื้ อ "กระเป๋ าของขวัญ
สับปะรดหอมสุวรรณ" โดยทางหอมสุวรรณร่วมกับชุมชนเพื่อนพัฒนะสุข เพื่อบุ คคล
พิเศษส่งเสริมให้เยาวชนพิเศษได้ฝึกสมาธิและการเรียนรูก้ ารพึ่งพาตนเอง โดยได้จัดทา
กระเป๋ าของขวัญสับปะรดซึ่งใช้ "เชือกถักไหมพรมและผ้าซาริโอลายสับปะรด" โดยทุกใบ
มาจากฝี มือการถักทอจากเยาวชนพิเศษที่ค่อยๆ ถักทอด้วยหัวใจและจิตใจที่อ ยากสร้าง
คุณค่าให้กบั ตนเองและ สังคมรวมถึงการสร้างอาชีพอย่างมัน่ คงในอนาคต รายได้จาก
การขายกระเป๋ าสับปะรดทุกใบจะเป็ นเครื่องมือให้กบั ชุมชนและเยาวชนพิเศษเพื่ อต่อยอด
ในการพัฒนาศักยภาพทัง้ ร่างกายและจิตใจให้เติบโตอย่างมัน่ คงต่อไป ร่วมกันทาบุญและ
มอบโอกาสให้กบั น้องๆ
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มิติดา้ นสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENT

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเน้นด้านกระบวนการผลิตของห่วงโซ่ค ุณค่าขององค์กร
โลจิสติกส์ขาเข้า
การจัดซื้อ
วัตถ ุดิบ

การขนส่ง
วัตถ ุดิบ

การผลิต
การผลิต
สินค้า

โลจิสติกส์ขาออก

คลังสินค้า

การขนส่ง
สินค้า

ฝ่ายขายและการตลาด
การ
จัดจาหน่าย

ผูบ้ ริโภค

Squeeze by Tipco

วัตถ ุดิบ
ในประเทศ

ขนส่งสินค้า
ในประเทศ

โรงงานผลิต

ร้านสะดวกซื้อ

วัตถ ุดิบ
ต่างประเทศ

ตรวจสอบ
ค ุณภาพสินค้า

ร้านค้าปลีกแบบเก่า

ขนส่งสินค้า
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ต่างประเทศ

น้า และการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก

ร้านค้าปลีกแบบใหม่
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การบริหารจัดการของเสีย

การบริหารจัดการพลังงาน

มิติสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการน้า

Environment
การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม: นโยบายและแนวปฎิบตั ิดา้ นสิ่งแวดล้อม
แนวปฎิบตั ิดา้ นสิ่งแวดล้อม
1. ควบคุม ดูแล ป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษ จากการดาเนินกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และการบริการ
ต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบ่งชี้แหล่งกาเนิดมลพิษ การตรวจวัด เก็บบันทึก และการรายงานผลของ
มลพิษ การกาหนดมาตรการเพื่อป้องกันมลพิษและของเสีย การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกั บมลพิษ
ต่อสาธารณะ และการดาเนินการเพื่อการเตรียมพร้อมในการป้องกันอุบัติเหตุจากสารเคมีหรือ
มลพิษจากการดาเนินงาน
2. ดูแลและควบคุมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน โดยมีการชีบ้ ่งแหล่งการใช้พลังงาน นา้ และ
ทรัพยากรอื่นๆ และดาเนินมาตรการการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ด าเนิน มาตรการทั้ง ทางตรงและทางอ้อ มอย่ า งต่อ เนื่อ งเพื่ อ บรรเทาผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของบริษทั ฯ
4. ปกป้องและฟื้ นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติในทุกกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ
โดยการบ่ ง ชี้ ผ ลกระทบและก าหนดมาตรการเพื่ อ ลดหรื อ ก าจัด ผลกระทบอย่ างเหมาะสม
รวมถึ ง การด าเนิ น การเพื่ อ ฟื้ นฟู รั ก ษาระบบนิ เ วศน์ ที่ ส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ ก า รใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน

“บริษทั ฯ จะมุง่ มัน่ ดาเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ การปกป้อง
สิ่งแวดล้อมและการป้องกันมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ ”
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การบริหารจัดการของเสีย
EFFLUENTS AND WASTE

การบริหารจัดการขยะ และของเสีย
EFFLUENTS AND WASTE

แนวโน้ม/ผลการดาเนินงานสาคัญ
ปี 2562

(GRI 306, SDG 12)

ประเด็นสาคัญ: การบริหารจัดการของเสียในกระบวนการผลิต

ปริมาณขยะ และของเสียจากกระบวนการผลิต
(โรงงานประจวบฯ)

บริ ษัท ฯ ตระหนัก ในความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม และการลดปริ ม าณของเสี ย ใน
กระบวนการผลิต ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงปรับปรุงการบริหารจัดการของเสีย โดยใช้หลักลดของ
เสีย เพิ่มการใช้ซ้า และนากลับมาใช้ใหม่ เพื่อพัฒนาการดาเนินธุรกิจอย่ างยัง่ ยืนควบคู่กับ
การป้องกันปั ญหามลพิษ

✓ จัดท าเตาเผาขยะจากถังดรัมบรรจุวั ตถุดิบนา้ ผลไม้
เพื่อนาไปกาจัดขยะจากกระบวนการผลิต
✓ นาแกนสับปะรดไปผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์สบั ปะรดอบแห้ง
ทาให้ปริมาณขยะในกระบวนการผลิตลดลง (โรงงาน
ประจวบฯ)

เป้าหมายในปี 2563-2566
✓ ลดปริ ม าณขยะ และของเสี ย โดยการส่ง ไป
ก าจั ด ด้ว ยการเผาและฝั ง กลบ ไม่น อ้ ยกว่ า
3% เมื่อเทียบกับปี ก่อน
✓ น าแกนสับ ปะรดและเปลื อ กผลไม้ม าท าปุ๋ ย
สาหรับพืช เพื่อให้ลดขยะจากเปลือกผลไม้ได้
5% จากปี ก่อน

40,000

ตันต่อปี

การดาเนินงานในปี 2562

50,000

39,900

43,857

26,166

30,000
20,000
10,000
0

2560

2561

2562

✓ ปริมาณขยะ และของเสียในปี 2562
▪ ลดลง ร้อยละ 34.4 เมื่อเทียบกับปี 2560
▪ ลดลง ร้อยละ 40.3 เมื่อเทียบกับปี 2561
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การบริหารจัดการพลังงาน
ENERGY MANAGEMENT

การบริหารจัดการพลังงาน

ENERGY MANAGEMENT (GRI 302, SDG 7)

ประเด็นสาคัญ: การใช้พลังงานอย่างรูค้ ุณค่าและมีประสิทธิภาพสูงส ุด
ในกระบวนการผลิต
บริษทั ฯ ได้ดาเนินงานและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม ด้วยการพัฒนานวัต กรรม
ในกระบวนการผลิต รวมทัง้ ปรับแผนกาหนดการใช้พลังงาน เป้าหมายการลดใช้พลังงาน และสื่ อสาร
ให้พนักงานทุกคนทราบ ทาให้บริษทั ฯประสบความสาเร็จในการประหยัดพลังงานในกระบวนการผลิต

แนวโน้ม/ผลการดาเนินงานสาคัญ
ปี 2562
ปริมาณการใช้พลังงานและเชื้อเพลิง
ในปี 2562

ลดลง
การดาเนินงานในปี 2562
✓ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้ าโดยจัดเวลาการเดินเครื่องจัก รให้
สอดคล้องกับปริมาณวัตถุดิบ และลดเวลาเดินเครื่อ งจักร
ในขณะรอวัตถุดิบจากกระบวนการผลิตก่อนหน้า
✓ ลดการใช้เชื้อเพลิงโดยเลือกใช้เครื่องจักรที่ใช้ไ อนา้ หลายๆ
กระบวนการผลิตในเวลาเดียวกัน เพื่อลดระยะเวลาในการ
ใช้ไอนา้ ต่อวัน

เป้าหมายในปี 2563-2566

ร้อยละ 14.5

✓ ลดการใช้พ ลั ง งานไฟฟ้ าในกระบวนการผลิ ต
(5 โรงงาน) อย่างน้อยร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี

เมื่อเทียบกับปี 2561
(โรงงานประจวบฯ)

2562
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การบริหารจัดการพลังงาน: การลดการใช้พลังงาน (ไฟฟ้า/เชื้อเพลิง)
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิง

ปริมาณการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต ครอบคล ุม
กระบวนการจัดเก็บ การผลิต (โรงงานประจวบฯ)

18.00

ล้านกิโลวัตต์-ชัว่ โมง (M.kWh)

16.00

15.23

15.92
13.62

14.00

เป้าหมายการลดการใช้พลังงาน

12.00
10.00

✓ ปริมาณการใช้พลังงาน ในปี 2562
▪ ลดลง ร้อยละ 10.6 เมื่อเทียบกับปี 2560
▪ ลดลง ร้อยละ 14.5 เมื่อเทียบกับปี 2561

8.00
6.00

4.00
2.00
0.00

2560

2561
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การบริหารจัดการน้า
WATER MANAGEMENT

การบริหารจัดการน้า
WATER MANAGEMENT (GRI 303, SDG 6, SDG 12)
ประเด็นสาคัญ: การใช้น้าอย่างรูค้ ุณค่าและมีประสิทธิภาพสูงส ุด
ในกระบวนการผลิต
บริษทั ฯ ได้ดาเนินงานบริหารจัดการนา้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะโรงงานผลิตสับปะรด
กระป๋ องที่ จัง หวัดประจวบฯ เนื่อ งจากเป็ นโรงงานที่ ใ ช้น้าในกระบวนการผลิ ต ในปริ มาณมาก
อย่างไรก็ตามบริษทั ฯปรับแผนการใช้นา้ เป้าหมายการลดใช้นา้ และสื่อสารให้พนักงานทุกคนทราบ
เช่น ลดใช้นา้ การใช้ซา้ และนากลับมาใช้ใหม่

แนวโน้ม/ผลการดาเนินงานสาคัญ
ปี 2562
ปริมาณการใช้น้าจากแหล่งต่างๆ
ในปี 2562

ลดลง
การดาเนินงานในปี 2562
✓ การบาบัดนา้ เสียจากกระบวนการผลิต และพักนา้ ที่บาบัด
แล้วไว้ในบ่อภายในโรงงาน ก่อนจะปล่อยนา้ ไปตามแหล่ ง
นา้ ธรรมชาติตา่ งๆ
✓ บริษทั ฯทาการบาบัดนา้ เสียจากกระบวนการผลิต แล้วนา
กลับมาใช้ซ้า โดยการติดตั้งระบบ Reuse RO เพื่อลด
การใช้นา้ ในกระบวนการล้างลูกสับปะรด

เป้าหมายในปี 2563-2566

ร้อยละ 18.4

✓ ลดการใช้นา้ จากแหล่งต่างๆ ในกระบวนการผลิต
(5 โรงงาน) อย่างน้อยร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี
2562

เมื่อเทียบกับปี 2561
(โรงงานประจวบฯ)
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การบริหารจัดการพลังงาน: การลดการใช้น้า

(GRI 303, SDG 6, SDG 12, E3.3C, E3.4C, E3.4O)

เป้าหมายการลดใช้น้าจากแหล่งต่างๆ
ปริมาณการใช้น้าจากแหล่งต่างๆ
1,000,000

905,097

900,376

Cu.m

800,000

734,390

600,000

ปริมาณการใช้น้าจากแหล่งต่างๆในกระบวนการผลิต
ครอบคล ุมกระบวนการผลิต (โรงงานประจวบฯ)

✓ ปริมาณการใช้น้า ในปี 2562
▪ ลดลง ร้อยละ 18.8 เมื่อเทียบกับปี 2560
▪ ลดลง ร้อยละ 18.4 เมื่อเทียบกับปี 2561

400,000

200,000

0

2560

2561

2562
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การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก
EMISSION MANAGEMENT

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
EMISSION MANAGEMENT

(GRI 305, SDG 12, SDG 13)

ประเด็นสาคัญ: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการบรรเทาภาวะโลกร้อน โดยการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ
ในปั จจุบัน (Climate Change) เนื่องจากบริษัทฯ ประเมินความเสี่ยงที่ปริมาณก๊าชเรือนกระจกจะเพิ่ มขึ้นจาก
หลายปั จจัย จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจในด้านคุณภาพของวัตถุดิบในการผลิต อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มี การบริหาร
จัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภาวะอากาศ และดาเนินงานจัดการปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้
เป็ นไปตามมาตรฐาน โดยกาหนดขอบเขตสาหรับการดาเนินงานให้สอดคล้องกับทั้ง 5 โรงงาน เพื่อควบคุมการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การดาเนินงานในปี 2562
✓ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้ าโดยจัดเวลาการเดินเครื่องจั กร
ให้สอดคล้องกับปริมาณวัตถุดิบ ทาให้ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกได้รอ้ ยละ 14 เมื่อเทียบกับปี 2561
✓ ลดปริมาณการใช้ถ่านหินลง โดยการเลือกใช้ถ่านหินที่มี
คุณภาพดีให้ค่าความร้อนสูง สามารถลดปริมาณการ
ปล่ อ ยก๊ า ซคาร์บ อนไดออกไซด์อี ก ร้อ ยละ 1 จากปี
2561

เป้าหมายในปี 2563-2566
✓ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต
(5 โรงงาน) อย่างน้อยร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี
2562

แนวโน้ม/ผลการดาเนินงานสาคัญ
ปี 2562
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในปี 2562

ลดลง

ร้อยละ 25.2
เมื่อเทียบกับปี 2561
(โรงงานประจวบฯ)

บริษทั ทิปโก้ฟดู ส์ จากัด (มหาชน) 112

การบริหารจัดการพลังงาน: การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(GRI 305, SDG 12, SDG 13, E1.3C, E1.4C, E1.4O)

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
60.00

ปริมาณการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการ
ผลิต (โรงงานประจวบฯ)

49.91
50.00

0.85

44.47

M. kGCO2eq

0.68
40.00
30.00

33.27
0.55

40.19

เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก

34.52

✓ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี 2562
▪ ลดลง ร้อยละ 33.3 เมื่อเทียบกับปี 2560
▪ ลดลง ร้อยละ 25.2 เมื่อเทียบกับปี 2561

24.79

20.00
10.00
8.87

9.27

7.93

2560

2561

2562

จากการใช้ถ่านหิน

จากการใช้น้ามันเตา

0.00

จากการใช้ไฟฟ้า
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กิจกรรม CSR/CSV
ENVIRONMENT

มิติสิ่งแวดล้อม

โครงการปล ูกป่า AURA PES ครัง้ ที่ 3
กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน สานต่อกิจกรรม AURA PES ครัง้ ที่ 3 ระหว่างช ุมชนบ้านปงไคร้กบั โรงงาน ดาเนินงานปล ูกป่า 10 ไร่
โดยชมุ ชนจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบและดาเนินงานในการดแู ลป่าที่ปลกู เป็นระยะเวลา 2 ปี (มีนาคม 2561 - มีนาคม 2563) เริ่มตัง้ แต่การเตรียม
พื้นที่และการปลกู ตลอดจนการกาจัดวัชพืช ตลอดจนด ูแลเพื่อให้มนั่ ใจว่าป่าที่ปลกู มีอตั ราการรอดสูงและเจริญเติบโตเป็ นป่าที่สมบูรณ์ โดย
ทางโรงงานเป็นผูส้ นับสนุนค่าใช้จ่าย จากการดาเนินงานของการปลกู ป่าด้วยวิธีที่มีการด ูแลโดยชมุ ชนทาให้ตน้ กล้าที่ปล ูกมีอตั ราการรอดสูง
มากกว่า 90% ซึ่งแตกต่างจากการปล ูกป่าทัว่ ไปที่มีอตั ราการรอดค่อนข้างต่า
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ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
250,000 kGCO2eq ต่อปี

ออราปล ูกป่าต้นน้า 5 ภาคทัว่ ประเทศ
รวมทัง้ สิ้น 17,000 ต้น
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โครงการออรารักษ์โลกเพื่อคนรักษ์ป่า UPCYCLING PLASTIC WASTE
ในปี 2562 ปั ญหาขยะพลาสติกและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็ นปั ญหาใหญ่ระดับโลก ซึ่งสาหรับ ประเทศไทย
แล้ว โดยเฉลี่ยสร้างขยะ 27 ล้านตัน ในจานวนนีเ้ ป็ นขยะพลาสติก 2 ล้านตัน คนไทยแต่ละคนสร้างขยะ
1.1 กิโลกรัมต่อวัน ด้วยเหตุดังกล่าว ทิปโก้จึงให้ความสาคัญของปั ญหา จึงริเริ่ม โครงการ "ออรา
รักษ์โลกเพื่อคนรักษ์ป่า...UPCYCLING PLASTIC WASTE by Aura" มีเป้าหมายเพื่อลดปั ญหา
ขยะพลาสติก ด้วยการเรียกคืนขวดบรรจุนา้ ดื่ม แปลงร่างสู่ผา้ ห่มกันหนาวเพื่อบริจ าคให้กบั คนดูแล
ป่ าทัง้ 5 ภาคทัว่ ประเทศไทย รวมทัง้ สิ้น 500 ผืน พร้อมปลูกฝังจิตสานึกและเปลี่ยนค่านิยมของการ
"ทิง้ " เพื่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ สังคม

ผ้าห่ม

50
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แปลงร่างขวดน้าพลาสติกให้เป็นสิ่งของมีค่า
ขยะพลาสติกประมาณ 2 ล้านตัน
หรือ 2,000 ล้านขวดต่อปี

ลดปริมาณขวดพลาสติกได้
100,000 ขวดต่อปี
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ตารางข้อมูลเพิ่มเติมด้านความยัง่ ยืน
INFORMATION

ตารางที่ 1 ตารางรายงาน GRI Standards โดยเทียบกับตัวชี้วดั
GRI 200
GRI Standard

เศรษฐกิจ
Required Data in Thai

Required Data

Unit

2017
2560

SD Performance
2018
2019
2562
2561

SDGs

GRI 200 : INNOVATION for Prosperity Economic
GRI 201-1 การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยตรง
สินทรัพย์รวม
รายได้จากการขายและการให้บริการ
การกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
ต้นทุนในการดาเนินงาน
การจ่ายสาหรับผลการดาเนินการ
ภาษีที่จ่ายให้รฐั บาล (เงินได้)
การจ่ายดอกเบี้ย

การจ่ายเงินปั นผล
งบกาไรขาดท ุน
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ
กาไรก่อนดอกเบี้ยภาษีคา่ เสื่อม/ค่าตัดจาหน่าย

Direct Economic Value Generated
Total Assets
Total Revenue
Economic Value Distributed
Salary, wages and employees' benefits
Operating Expenses
Payment to Providers of Capital
Tax Payment to governments

Interest Payments
Dividend Payments

SDGs 1-17
ล้านบาท
ล้านบาท

6,938
4,952

7,077
4,356

6,669
3,687

ล้านบาท
ล้านบาท

640
4,747

675
4,411

597
4,157

ล้านบาท
ล้านบาท

ล้านบาท

47
54
362

52
56
120

(14)
70
164

ล้านบาท
ล้านบาท

704
959

(30)
245

208
533

Consolidated Income Statement

Net Profit
EBITDA
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ตารางที่ 1 ตารางรายงาน GRI Standards โดยเทียบกับตัวชี้วดั (ต่อ)
GRI 300 สิ่งแวดล้อม
GRI Standard

Required Data in Thai

Required Data

Unit

SD Performance
2017
2018
2019
2560
2561
2562

SDGs

GRI 300 : SAVE ENVIRONMENT - ENERGY
Energy Consumption
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ าและ/หรือนา้ มันเชื้อเพลิง Energy consumption within organization
ปริมาณการใช้น้า (โรงงานประจวบฯ)
Water consumption
GRI 303-1
ปริมาณการใช้นา้
Total volume of water withdrawal
ปริมาณของเสีย (โรงงานประจวบฯ)
Waste
GRI 306-2 ปริมาณขยะรวมทุกประเภท (ขยะอันตราย/ไม่ Total weight of waste (hazardous/
อันตราย)
non-hazardous waste)
ก๊าซเรือนกระจก
EMISSION
ปริมาณการใช้พลังงาน (โรงงานประจวบฯ)

GRI 302-1

GRI 305-1,2
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

GHG emissions

15.23

15.92

13.62

SDGs 7

Cu.m

905,097

900,376

734,390

SDGs 6

ตันต่อปี

39,900

43,857

26,166

SDGs12

ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์

49.91

44.47

33.27

SDGs13

บาท / ครั้ง

0

0

0

SDGs13

บาท / ครั้ง

0

0

0

SDGs13

ล้านกิโลวัตต์-ชัว่ โมง

การปฏิบตั ิตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม

GRI 307-1

จานวน/มูลค่าการถูกปรับอย่างมีนยั สาคัญ
กรณีละเมิดกฏหมายสิ่งแวดล้อม

GRI 419-2

จานวน/มูลค่าการถูกปรับอย่างมีนยั สาคัญ
กรณีละเมิดกฏหมายด้านเศรษฐกิจและสังคม

The amount/value being adjusted significantly
In case of violation of Environmental Laws
The amount/value being adjusted significantly
In case of violation of Economic & Social Laws
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ตารางที่ 1 ตารางรายงาน GRI Standards โดยเทียบกับตัวชี้วดั (ต่อ)
GRI 400 สังคม
GRI
Standard

Required Data in Thai

Required Data

Unit

SD Performance
2017
2018
2019
2560
2561
2562

SDGs

GRI 400 : SOCIETY - LABOUR PRACTICES
GRI 401,405 : SAFE SOCIAL - EMPLOYMENT
จานวนพนักงานแยกตามเพศ
แยกตามเพศ ชาย
GRI 405-1
แยกตามเพศ หญิง
รวม
จานวนพนักงานแยกตามพื้นที่
สานักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
เชียงใหม่
GRI 405-1
เพชรบูรณ์
พระนครศรีอยุธยา
ประจวบคีรีขนั ธ์
จานวนพนักงานแยกตามระดับ
GRI 405-1 ผูบ้ ริหาร
พนักงานปฎิบตั กิ าร

SDGs 5,SDGs10

Male
Female
Total

คน
คน
คน

1,139
1,915
3,054

1,043
1,680
2,723

955
1,373
2,328
SDGs 5,SDGs10

BKK Plant
CM Plant
PB Plant
WN Plant
PK Plant

คน
คน
คน
คน
คน

455
104
0
456
2,039

391
101
29
433
1,769

311
90
29
411
1,487
SDGs 5,SDGs10

Executive Level
Operation Level

คน
คน

87
2,967

88
2,635

86
2,242
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ตารางที่ 1 ตารางรายงาน GRI Standards โดยเทียบกับตัวชี้วดั (ต่อ)
GRI 400 สังคม
GRI
Standard

SD Performance
Required Data in Thai

GRI 400 : SOCIETY - LABOUR PRACTICES
GRI 404 : SAFE SOCIETY - TRAINING and EDUCATION
การพัฒนาพนักงาน
จานวนชัว่ โมงโดยเฉลีย่ ของการฝึ กอบรมต่อปี ต่อพนักงานหนึ่งคน
GRI 404-1 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานพนักงาน
การใช้เป้าหมายที่สามารถวัดได้และที่ได้รับการลงร่วมกันกับ
ผูบ้ งั คับบัญชา/หัวหน้างาน (ร้อยละของพนักงานทัง้ หมด)
GRI 403 : SAFE SOCIETY - OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY
อัตรการเจ็บป่วยจากการทางาน
GRI 403-2 จานวนพนักงานที่เจ็บป่ วยจากการทางาน

Required Data

Employee Development
Average hours per FTE on training and development
Individual Performance Appraisal
Systematic use of agreed measurable targets by line superior
(% of all employees)

อัตราพนักงานที่เจ็บป่ วยจากการทางาน
อัตราการบาดเจ็บ

Occupational disease rate
No. of employees with work-related illnesses
Occupational disease rate
Injury rate Employees

อัตราการบาดเจ็บถึงขัน้ หยุดงาน

Lost time injury frequency rate employees

GRI 403-2
การเสียชีวิต
พนักงานที่เสียชีวิตเนือ่ งจากอุบตั เิ หตุ(ในงาน)
GRI 102 : SAFE SOCIETY CUSTOMER RESPONSIBILITY
ความพึงพอใจของล ูกค้า
GRI 102-43
ความพึงพอใจของลูกค้าต่างประเทศ
GRI 403-2

Fatalities
Employee
Customer Satisfaction Rate
Customer Satisfaction Rate: International

Unit

2017
2560

ชัว่ โมง/คน/ปี

2018
2561

31.4

31.6

100% 100%

%

SDGs

2019
2562

32.5

SDGs 4

100% SDGs 4

0
0%

0
0%

0
0%

SDGs 3
SDGs 4

ครั้ง /1 ล้าน
ชม.ทางาน

0

0

0

SDGs 3

คนต่อปี

0

0

0

SDGs 3

96%

97%

96%

คน
%

%
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ตารางที่ 2 ตารางรายงานตามตัวชี้วดั UN SDGs
หัวข้อด้านความยัง่ ยืน

UN Sustainability Development Goals

หน้า

มิติดา้ นเศรษฐกิจ (ECONOMIC)

✓ การกากับด ูแลกิจการที่ดี

40-53

✓ การบริหารจัดการความเสี่ยง ESG

55-66

✓ การสร้างสรรนวัตกรรมองค์กร

67-73

มิติดา้ นสังคม (SOCIAL)

✓ การปฎิบตั ิต่อพนักงาน/แรงงาน
✓ ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค
✓ การพัฒนาช ุมชนและสังคม

76-86

87-92
93-98
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ตารางที่ 2 ตารางรายงานตามตัวชี้วดั UN SDGs (ต่อ)
หัวข้อด้านความยัง่ ยืน

UN Sustainability Development Goals

หน้า

มิติดา้ นสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENT)

✓ การบริหารจัดการของเสีย
✓ การบริหารจัดการพลังงาน
✓ การบริหารจัดการน้า
✓ การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

103-104
105-107

108-110

111-113
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานฉบับ นี้ เป็ นรายงานการพัฒ นาอย่ า งยัง่ ยื น ซึ่ ง ทางบริ ษ ั ท ฯ
จัด ทาขึ้ นเป็ นฉบับแรก และได้ร บั การสนับสนนุ จากศูนย์พ ัฒนาความ
รับ ผิด ชอบต่ อสังคมสาหรับบริษทั จดทะเบี ยน SET Sustainability
Reporting Guideline และได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเชิงปฎิบต
ั ิ การ
ในด้ า นความยั่ง ยื น ของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ
เสริมสร้างทักษะในการปฎิบตั ิ งานด้านการพัฒนาธรุ กิจสู่ความยัง่ ยืน
โดยค ณ
ุ ชลวรรณ ธรรมรัก ษา เป็ นผูใ้ ห้ข ้อ มูล ต่ า งๆ จึ ง ท าให้ค ณะ
ผูจ้ ดั ทามีความเข้าใจในแนวทางการดาเนิ นงานด้านความยัง่ ยื น และ
ประสบความสาเร็จในการจัดทารายงานพัฒนาความยัง่ ยืน
คณะผูจ้ ัด ท าขอขอบค ณ
ุ คณ
ุ ชลวรรณ และ คณะท างานของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมา ณ ที่ น้ ี อี กทัง้ คณะผูจ้ ดั ทายังได้รบั การ
สนับสนนุ ด้านข้อมูลต่างๆ จากผูบ้ ริหารระดับสูง และท ุกๆหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องของบริษทั ฯ เป็นอย่างดี จึ งทาให้รายงานการพัฒนาความ
ยัง่ ยืนมีขอ้ มูลที่ครบถ้วนตามมาตรฐานสากล (GRI Standard)

หากมีขอ้ สงสัยหรือข้อแนะนาเพิ่มเติมกร ุณาติดต่อ

(GRI 102-53)

บริษทั ทิปโก้ฟดู ส์ จากัด (มหาชน)
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