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การพัฒนา
ด้านความยั่งยืน รำยงำนควำมย่ังยืนประจ ำปี 2564



ใช้ชีวิตสนุกกับสุขภำพที่ดีข้ึน
enjoy healthier life

TRUST

TRUST

เป้าหมายในการพัฒนาอย่างย่ังยืน

TRUST

GRI 103-2

กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้มุ่งม่ันในการส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ ท่ีมีคุณภาพ เพ่ือให้ผู้บริโภคมี
ความสุข สนุกกับการใช้ชีวิต เพราะสุขภาพดี
เร่ิมจากอาหารการกินท่ีเป็นพ้ืนฐานของชีวิต
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การพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดมา

สารจากประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

ความกา้วหน้าขององคก์รเกดิจาก

ปี 2564 นับเป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 ที่กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ด าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน ปีนี้เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงองค์กร
มาตั้งแต่ต้นปี เพ่ือให้ธุรกิจก้าวต่อไปอย่างมั่นคงท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอก ทั้งยังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
โควิด-19 เป็นอย่างมาก โดยกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ยังคงมุ่งมั่นด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความส าคัญใน 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

จากการประเมินประเด็นส าคัญด้านความย่ังยืน (Materiality) บริษัทฯ ได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้บริหาร 
พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้บริโภค คู่ค้า ผู้จัดจ าหน่าย พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และหน่วยงานราชการ ได้ประเด็น
ตามล าดับความส าคัญที่สามารถอ่านรายละเอียดได้จากรายงานฉบับนี้ 

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน)

ลักษณา ทรัพย์สาคร

4

GRI 102-14

5

มิติด้านเศรษฐกิจ 
บริษัทฯ ด าเนินการพัฒนาและสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์ตามวิสัยทัศน์  

“เราจะผลิตสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ เพ่ือน าสุขภาวะที่ดีสู่สังคม” อย่าง
สม ่าเสมอ เพ่ือส่งมอบผลิตภัณฑ์ผ่านหลากหลายช่องทางการตลาดและ
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ิมรายได้ให้กับบริษัทฯ และสร้างก าไรให้เป็นปันผลต่อผู้ถือ
หุ้น สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งในมิติ
เศรษฐกิจนั่นเอง

มิติด้านสังคม 
การด าเนินงานในมิติด้านสังคม กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก อาทิ บุคลากรที่ได้รับการ

พัฒนาความรู้ที่จ าเป็นต่อความก้าวหน้า การจัดองค์กรเพ่ือการด าเนินงานที่คล่องตัว การสนับสนุนอุปกรณ์การท างาน การใช้เทคโนโลยีส่ือสารต่าง ๆ 
โดยเฉพาะการท างานจากบ้านเพ่ือลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น รวมทั้งการน าระบบดิจิทัล
มาปรับใช้ในกระบวนการท างานให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความเช่ือมั่นและไว้วางใจให้กับผู้บริโภค พร้อมกับการให้ความรู้ด้านการเกษตรอย่างย่ังยืน
แก่ชาวไร่ ผู้เป็นก าลังส าคัญในการส่งมอบวัตถุดิบการผลิตให้กับกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ 

การก้าวสู่โลกดิจิทัล บริษัทฯ ยังคงให้ความส าคัญกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และข้อมูลส่วนบุคคล โดยปรับปรุงดูแลรักษาให้ระบบดิจิทัลที่
สนับสนุนการด าเนินธุรกิจ มีความทันสมัย ปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานที่สามารถป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ครอบคลุมทุกรูปแบบ มีความพร้อมต่อ
การบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565 โดยการจัดตั้งคณะท างานและร่างนโยบายการเก็บ รวบรวม การใช้ 
และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

มิติด้านสิ่งแวดล้อม 
การด าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนในมิติด้านส่ิงแวดล้อมนั้น กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ก าหนดแผนระยะยาวในการใช้วัสดุอินทรีย์เหลือใช้จากกระบวนการผลิต

กลับมาสร้างมูลค่าเพ่ิมเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น เปลือกสับปะรด แปรรูปเป็นภาชนะใส่อาหาร เป็นต้น ซ่ึงนับเป็นการก้าวเข้าสู่กระบวนการเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(circular economy) เพ่ือช่วยลดผลกระทบจากการผลิตต่อส่ิงแวดลอ้ม ควบคู่ไปกับการปรับปรุงการใช้พลังงานไฟฟา้จากแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งโซล่า
เซลล์ขนาด 999.9 กิโลวัตต์ ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนได้ถึง 542,797 กิโลคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
(KGCO2eq) ต่อปี นอกจากนี้ยังได้ด าเนินโครงการด้านอ่ืน ๆ อาทิ โครงการเปลี่ยนฉนวนหุ้มผนังหม้อไอน ้า เพ่ือลดการสูญเสียความร้อนและลดการสูญ
เปล่าของพลังงาน ลดการใช้พลังงานระบบแสงสว่างโดยการเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED โครงการลดการใช้พลังงานระบบบ าบัดน ้าเสีย โดยใช้เคร่ืองเติม
อากาศกังหันตีน ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น ซ่ึงช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ปีละ 390,290 กิโลคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (KGCO2eq)

สร้างความเช่ือมั่นและไว้วางใจให้กับผู้บริโภค  
โดยส่งมอบผลิตภัณฑ์/บริการที่สร้างความสุข
เ พ่ือสุขภาพของคนในสังคมที่ดีขึ้ น  ด้วย
กระบวนการที่รบกวนส่ิงแวดล้อมและสังคม
น้อยที่สุด เพ่ือโลกที่มีความสุขอย่างยั่งยืน
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12 ธุรกิจของกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้

16 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร

18 กลยุทธ์องค์กรปี 2564

20 ห่วงโซ่คุณค่าท่ีย่ังยืน

ภาคผนวก

116 GRI Content Index, UN SDGs

Content Index and UNGC COP

22 ความยืดหยุ่นเพ่ือสร้างคุณค่า 

24 การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
29 เป้าหมายและผลงานส าคญั ปี 2564

30 รางวัลแห่งความภูมิใจ

35 การปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรแห่งความย่ังยืน

36 กลยุทธ์ด้านความย่ังยืน / ทิศทางและกลยุทธ์ในอนาคต

44 การบริหารจัดการความเส่ียงองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับความย่ังยืน

54 การตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

56 การปรับตัว และฟื้นฟูในภาวะโควิด-19

58 ประเด็นส าคัญด้านความย่ังยืน

62 การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน

68 การก ากับดูแลกิจการ ธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และจริยธรรม 

เพ่ือเป็นพ้ืนฐานของความย่ังยืน 

70 ความม่ันคงทางไซเบอร์และการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล

76 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผดิชอบ

78 การบริหารจัดการวิจัย  นวัตกรรมและเทคโนโลยี

82 ผลิตภัณฑ์ท่ีส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ เพ่ือสุขภาวะท่ีดี

86 ผลประกอบการและความสามารถในการเติบโตทางธุรกิจ

90 การบริหารจัดการพลังงาน

91 การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

94 การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

96 การบริหารจัดการน ้า

97 การบริหารจัดการน ้า

100 ด้านคุณภาพ สุขอนามัย และความปลอดภัยของสินค้าต่อผู้บริโภค

104 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

108 ความเป็นอยู่ท่ีดี อาชีวอนามัย สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

110 การพัฒนาและสนับสนุนชุมชน

04 สารจากประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร

08 เก่ียวกับรายงานฉบับน้ี

ผลการด าเนินการด้านความย่ังยืน

การพัฒนาด้านสังคม

ทิปโก้ฟูดส์กับความยั่งยืน

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

รู้จักกลุ่มทิปโก้ฟูดส์

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

สารบัญ

รำยงำนควำมย่ังยืน

ประจ ำปี 2564
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GRI 102-46
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

แบบสอบถำมควำมคิดเห็น

ช่องทำงกำรติดต่อ
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่:

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน)
118/1 อาคารทิปโก้ 1 ช้ัน 28 ถนนพระราม 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร:     +662 273 6000
โทรสาร: +662 271 4304, 02 271 1600
อีเมล์:     sustainability@tipco.net

www.tipco.net

กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ยินดีรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียต่อการจัดท ารายงานความ
ยั่งยืนประจ าปี 2564 ฉบับนี้

ทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม
ธุรกิจอาหารทิปโก้ เพ่ือการปรับปรุงรายงานนี้ให้

สมบูรณ์ยิ่งข้ึนในปีต่อ ๆ ไป

สำมำรถดำว์นโหลด
รำยงำนฉบับนี้ได้ที่นี่:

กลุ่มธุรกิจอำหำรทิปโก้ ได้จัดท ารายงานความย่ังยืนประจ าปี 2564 เป็นฉบับที่ 3 เป็นการรายงานตาม
แผนกลยุทธ์ด้านความย่ังยืนของกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ โดยบริษัทฯ จัดท ารายงานประเด็นส าคัญด้านความ
ย่ังยืน ด้วยการก าหนดกรอบค าถามให้สอดคล้องกับแนวทางการรายงานมาตรฐานสากลด้านความย่ังยืน 
(Global Report Initiative: GRI) เพ่ือยกระดับการด าเนินงานและการรายงานความย่ังยืน รวมทั้งวิเคราะห์
ประเด็นส าคัญด้านความย่ังยืน และขยายขอบเขตการด าเนินงานด้านความย่ังยืนไปยังผู้มีส่วนได้เสียของ
บริษัทฯ ตลอดจนการก าหนดกลยุทธ์ด้านความย่ังยืนใน 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านส่ิงแวดล้อม 
และมิติด้านสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการพัฒนาธุรกิจอย่าง
ย่ังยืนในระยะยาว โดยผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกองค์กรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืนของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ด าเนินงานตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล
กิจการที่ดี ซ่ึงสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและหลักการการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน 
(Corporate Governance Code) ของส านักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 
รวมทั้งส่งเสริมการปฎิบัติงานที่มีธรรมาภิบาลกับพนักงานทุกระดับ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเชื่อมั่นว่า
บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
และบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฎบิัติ (CAC) เพ่ือรักษามาตรฐานการก ากับดูแลกิจการที่ดีได้ในระยะ
ยาว

โดยในฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 เป็นจุดเร่ิมต้นของการพัฒนาด้านความย่ังยืนภายในองค์กร เพ่ือศึกษา
และสร้างความเข้าใจเก่ียวกับบริบทการพัฒนาด้านความย่ังยืน พัฒนาแผนงาน นโยบายและกลยุทธ์องค์กร 
โดยในปี 2564 เกิดการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
โควิด-19 บริษัทฯ จึงได้รวบรวมและเปิดเผยข้อมูลการบริหารจัดการด้านความย่ังยืนที่มีความสมบูรณ์
ครบถ้วนมากขึ้น ซ่ึงเป็นการพัฒนาและต่อยอดจากรายงานความย่ังยืนฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2

ขอบเขตกำรรำยงำน

กรอบกำรรำยงำนสำกล (Global Reporting Initiative: GRI)

กำรสนับสนุนเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืนขององค์กำรสหประชำชำติ (SDGs)

เนื้อหำและกำรเปล่ียนแปลงที่ส ำคัญ

GRI 102-10

โ ป ร ด แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น แ ล ะ
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ใ น แ บ บ ส อ บ ถ า ม
โดนสแกน QR Code ที่นี่

หรือส่งตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

8 9

รายงานฉบับนี้น าเสนอผลการด าเนินธุรกิจสู่ความย่ังยืนของกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ในด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม และด้านส่ิงแวดล้อม เปิดเผยภาพรวมรายได้และผลประกอบการของทุกธุรกิจ รวมทั้งน าเสนอกล
ยุทธ์ แผนการขับเคลื่อนความย่ังยืน การบริหารจัดการความเส่ียงภายในและภายนอกองค์กร และเป้าหมาย
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ การเปิดเผยผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม น าเสนอนโยบายการจัดการด้าน
ส่ิงแวดล้อม ทั้งในส่วนของการบริหารจัดการน ้า ก๊าซเรือนกระจก พลังงาน การบริหารจัดการขยะ และของ
เสียจากการผลิต รวมทั้งการพัฒนาโครงการด้านส่ิงแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบที่เกิดจากการจัดหาวัตถุดิบ 
และกระบวนการผลิต โดยส าหรับด้านสังคม บริษัทฯ ให้ความส าคัญและเปิดเผยผลการด าเนินงานทั้งในส่วน
ของผู้บริหารและพนักงานผ่านนโยบาการบริหารจัดการพนักงาน การฝึกอบรมพนักงาน ความปลอดภัยใน
การท างาน และเป้าหมายในต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาและสนับสนุนชุมชนและการพัฒนาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ครอบคลุมระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีนโยบายเผยแพร่รายงานการพัฒนาความย่ังยืนฉบับนี้ภายใต้หลักการ
พิจารณารูปแบบการด าเนินงานด้านความย่ังยืน การประเมินประเด็นที่ส าคัญ และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้เสียของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทได้รับข้อมูล ผลการด าเนินงาน และแผนงานในมิติ
ด้านพัฒนาอย่างย่ังยืนของบริษัทฯ โดยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าผู้อ่านจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นประโยชน์
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท

รายงานฉบับนี้จัดท าขึ้น โดยมีกรอบการรายงานตามมาตรฐานรายงานสากล GRI 
Standards : Global Reporting initiative Standards ซ่ึงเป็นมาตรฐานระดับโลกส าหรับ
การรายงานความย่ังยืน และมีโครงสร้างแบบแยกส่วนที่มีความสัมพันธ์กัน โดยจะเป็นการ
รายงานเกี่ยวกับผลกระทบของกิจกรรมของแต่ละองค์กรที่มีต่อเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมและ
สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ซ่ึงเป็นหลักที่ส าคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกส่วนของบริษัทฯ

ในปี 2564 บริษัทฯได้มีการเปิดเผยรายงานความย่ังยืนต่อยอดเนื้อหาจากในปี 
2562-2563 โดยการก าหนดกลยุทธ์ด้านความย่ังยืนในการพัฒนาการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืนในระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว ตลอดจน
วิเคราะห์และก าหนดแผนบริหารจัดการความเส่ียงในด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกธุรกิจในบริษัทฯ 
ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังให้ความส าคัญในการน านวัตกรรมเข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการผลิต การขนส่ง เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืมที่มีคุณภาพ ผู้บริโภคได้รับ
คุณค่าทางอาหารสูงและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายการเป็นผู้น า
ด้านนวัตกรรมซ่ึงมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กรและสอดคล้องกับการขยายธุรกิจได้
อย่างย่ังยืน โดยทางบริษัทฯ มีเป้าหมายให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างย่ังยืนในอนาคต ซ่ึงการ
ขับเคลื่อนองค์กรต้องอาศัยทรัพยากรบุคคล ดังนั้นบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการปฎิบัติตามสัญญา
จ้างแรงงานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการเคารพสิทธิมนุษยชน เสรีภาพ ความเสมอภาค และแจ้ง
ให้พนักงานทุกคนทราบแนวทางการปฎิบัติด้านจรรยาบรรณเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ซ่ึงมีส่วน
ช่วยในการสร้างให้พนักงานทุกคนมีความตระหนักถึงข้อก าหนดและนโยบายการรับแจ้งเบาะแส 
การร้องเรียน เพ่ือให้การบริหารจัดการเร่ืองสิทธิมนุษยชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ขอร่วมเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมโลกในการสนับสนุนเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการน าเป้าหมายดังกล่าวไปปรับใช้กับการด าเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า
ของบริษัทฯ ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับคุณค่าทางโภชนาการ นอกจากน้ี
เป้าหมายน้ียงัมีความเก่ียวข้องกับการสง่เสริมการเกษตรอย่างยั่งยืน การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรเพ่ือสร้างเสริมและส่งมอบคุณค่าสู่ชุมชนและสังคม รวมท้ังการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเน่ือง

น า เสนอกิจกรรมความยั่งยืน อ ธิบายรูปแบบการ
ด าเนินงานอย่างยั่งยืนขององค์กร ซ่ึงทางบริษัทฯ จัดท า
รายงานฉบับน้ีเป็นฉบับแรก ด้วยแนวคิด 
“ เชื่อในสิ่งท่ีตัวเองมีดี Tipco…เชื่อในคุณภำพน ้ำผลไม้ ”

2562

น าเสนอการพัฒนำรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจสู่ควำมย่ังยืน 
ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ 
มีนโยบายเผยแพร่รายงานการพัฒนาความยั่งยืนฉบับน้ี 
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทได้รับข้อมูล ผล
ด าเนินงาน และแผนงานในมิติด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน

2564

2563

กำรเปล่ียนแปลงให้

เกิดความแขง็แกร่ง
ในโลกวิถีใหม่



รู้จักกลุ่มธุรกิจอำหำรทิปโก้



รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  - รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  -รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  -

พัฒนาต่อเนื่องจนมาเป็น บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน)

ธุรกิจที่เกิดจำกควำมมุ่งมั่น…ในทุกสิ่งที่ท ำ 

เม่ือเร่ิมต้นท าปั๊ มน ้ามันสามทหาร (ปัจจุบันคือ ปตท.) แห่งแรกในต่างจังหวัด ท่ีอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ซ่ึงเป็นท่ีต้ังหลักปักฐานของคุณประสิทธ์ิ ทรัพย์สาคร ผู้ก่อต้ังกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ โดยมีลูกค้ากว่าคร่ึงท่ีอุดหนุนเติม
น ้ามันเป็นเกษตรกรชาวไร่สับปะรดท่ีไม่เพียงแต่เติมน ้ามันเท่าน้ัน แต่ยังได้ใช้บริการล้างรถ อาบน ้า ท่ีเจ้าของปั๊ มเตรียมไว้ 
เพราะเห็นว่าการขับรถขนส่งน้ันท้ังเหน่ือย ท้ังร้อน หากได้พักให้สบายสักครู่ก็จะเดินทางต่อได้อย่างปลอดภัย

ท้ังน้ี พืชผลเกษตรมีความไม่แน่นอนเพราะข้ึนอยู่กับสภาพดินฟา้อากาศ เม่ือต้องประสบกับความเดือดร้อนเน่ืองจาก
ผลผลิตมากเกินไป ท าให้ราคาตกต ่า ชาวไร่สับปะรดส่วนหน่ึงเคยเอ่ยปากว่าถ้านายห้างช่วยต้ังโรงงานสับปะรดแล้วรับซ้ือ
สับปะรดของพวกชาวไร่หน่อยก็คงดี ... ท าให้คุณประสิทธ์ิคิดไว้ว่าจะต้องท าเม่ือมีเงินทองมากพอ

เร่ิมจากการคิดช่วยเหลือเกษตรกร…..

เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2519 โรงงานสับปะรดกระป๋องเพ่ือส่งออกถูกสร้างข้ึนด้วยเงินทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท 
ภายใต้ช่ือ บริษัท สับปะรดไทย จ ากัด นับเป็นจุดเร่ิมต้นการเป็นนักอุตสาหกรรมของคุณประสิทธ์ิ ท่ีต้องพบกับอุปสรรค
มากมาย ไม่ว่าจะเปน็ วัตถุดิบ เคร่ืองจักร พนักงาน ลูกค้า แต่เพราะความมุ่งม่ัน ต้ังใจช่วยเหลือเกษตรกร ท าให้สามารถฝ่า
ฟนั แก้ไขปัญหาต่าง ๆ จนประสบความส าเร็จ และไม่เพียงเพราะต้องการผลิตของดีเท่าน้ัน แต่ต้องการให้ต่างประเทศเห็น
คุณค่าของผลผลิตไทย บริษัท สับปะรดไทย จ ากัด จึงเป็นโรงงานสับปะรดกระป๋องแห่งแรกของโลกท่ีได้รับการรับรอง
ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002

นอกเหนือจากความมุ่งม่ันช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการน าผลผลิตมาแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้สูงข้ึนแล้ว ยังได้คิดค้นน า
ผลผลิตเกษตรอื่น ๆ มาแปรรูปด้วย เช่น เงาะ มะละกอ ฝร่ัง เป็นต้น เพ่ือการส่งออก 100 เปอร์เซ็นต์ และยังขยายไป
จนถึงการ าผลิตผัก ผลไม้กรอบขายในประเทศอีกด้วย

การขยายก าลังการผลิตยังช่วยให้เกิดพ้ืนท่ีเพาะปลูกไม่ต ่ากว่า 35,000 ไร่ ครอบคลุมครอบครัวเกษตรกรกว่า 1,800 
ครอบครัว และยังสร้างงานให้กับลูกหลานเกษตรกรได้ท างานในโรงงานมากกว่า 3,000 คน (ข้อมูลเม่ือ พ.ศ.2542) 
ปจัจุบันบริษัทได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน็ 500 ล้านบาท

…….สู่โรงงานสับปะรดกระป๋องแห่งแรก ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จากความเช่ียวชาญและความรู้ในการผลิตสับปะรดกระป๋องส่งออก ซ่ึงเป็นรากฐานการก่อต้ัง บริษัท สับปะรดไทย 
จ ากัด ใน พ.ศ.2532 ท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือผลิตน ้าผลไม้แท้ 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยภายใต้ช่ือ
ผลิตภัณฑ์ “ทิปโก”้ หลากหลายรสชาติ เช่น น ้าสับปะรด น ้าองุ่นขาว น ้าองุ่นแดง น ้าแอปเปิล น ้าแครอท น ้าส้ม เป็นต้น และ
บริษัทฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปเีดียวกัน ภายใต้ช่ือย่อหลักทรัพย์ว่า “TIPCO” ก่อนจะเปล่ียน
ชื่อเป็น บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) ในปัจจุบัน

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) นับเป็นหน่ึงในบริษัทผู้น าผลิตภัณฑ์สับปะรดแปรรูปเพ่ือการส่งออกในประเทศไทย 
รวมท้ังขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศด้วยโรงงานอาหารและน ้าผลไม้ “ซีอาน-ทิปโก้ฟูดส์” ซ่ึงนับเป็นโรงงานท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาค
ตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้ขยายการลงทุนเข้าสู่ธุรกิจน ้าผลไม้พร้อมด่ืม ภายใต้บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ ากัด และ
ธุรกิจค้าปลีกน ้าผลไม้ปั่ นสด ภายใต้บริษัท ทิปโก้ รีเทล จ ากัด รวมไปถึงบริษัทยังให้ความส าคัญในการวิจัยและพัฒนา
ปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตร โดยได้ลงทุนในบริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ ากัด ซ่ึงได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนาขยายสาย
พันธ์ุพืช และโรงงานสารสกัดพืช ตลอดจนพัฒนาสับปะรดสายพันธ์ุทิปโก้หอมสุวรรณ ซ่ึงเป็นสิทธิบัตรของทิปโก้
โดยเฉพาะ

GRI 102-1 /
GRI 102-4 /
GRI 102-13 /

GRI 102-3
GRI 102-6 2519

ก่อตั้งบริษัท
ภายใต้ช่ือ บริษัท สับปะรดไทย จ ากัด 
และต้ังโรงงานสับปะรด บนเนื้อที่ 150 ไร่

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
และเปล่ียนช่ือเป็น บริษัท สับปะรดไทย 
จ ากัด (มหาชน) ในปี 2535

2532-2535

จัดตั้งบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี 
จ ากัด
ขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจน ้าผลไม้พร้อมด่ืม

2536

เปล่ียนช่ือจากบริษัท
จากบริษัท สับปะรดไทย จ ากัด (มหาชน) เป็น 
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)

2546

จัดตั้งบริษัท ทิปโก้ รีเทล จ ากัด
ขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจค้าปลีก
ภายใต้แบรนด์ “Squeeze by Tipco”

2547-2550 2548

ลงทุนซื้อโรงงานผลิตน ้าแร่ ออรา
จากบริษัท ธรณีพิพัฒน์ จ ากัด

2550

จัดตั้งบริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ ากัด
ท าการวิจัยและพัฒนาขยายสายพันธุ์พืช

2552

บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ ากัด 
เริ่มจ าหน่ายสับปะรดพันธุ์ทิปโก้หอมสุวรรณ

เปล่ียนช่ือบริษัท
จากบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) 
เป็น บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน)

2552

ขยายก าลังการผลิตน ้าแร่ออรา
เป็น 120 ล้านขวดต่อปี 

2557

จัดตั้งบริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ ล จ ากัด
เพ่ือรับโอนธุรกิจผลไม้แปรรูป

2560

เปิดตัวแหล่งน ้าแร่ธรรมชาติ 

“ภูน ้าหยด” มีก าลังการผลิต 140 ล้านขวดต่อปี 

2561
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คุณประสิทธิ์ ทรัพย์สำคร 
ผู้ก่อตั้งกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ 



รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  - รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  -รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  -รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  -

ธุรกิจผลไม้แปรรูป ธุรกิจผลิต และส่งออกในต่างประเทศ 
โดยเฉพาะในประเทศอเมริกา และทวีปยุโรป คัดสรรวัตถุดิบ
คุณภาพสูงตามมาตรฐานส่งออก ส่วนหนึ่งบริ ษัทฯ 
เพาะปลูกเองและอีกส่วนหนึ่งรับซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกรใน
ชุมชนในลักษณะ Contract Farming และผ่านกระบวนการ
ผลิตที่ ไ ด้รับรองมาตรฐานระดับโลก เ พ่ือให้ ไ ด้มาซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โดยบริษัทฯ สามารถผลิตผลไม้แปร
รู ป ไ ด้ ห ล ากหลายรู ป แบบ  อาทิ  สั บป ะ รดกร ะป๋ อ ง 
น ้าสับปะรดเข้มข้น สับปะรดบรรจุในถ้วยพลาสติก ผลไม้
รวมบรรจุในถ้วยพลาสติก และผลิตภัณฑ์กะทิ และน ้ า
มะพร้าวบรรจุกระป๋อง เป็นต้น

ธุรกิจการเกษตร ด าเนินการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์พืช 
และเพาะปลูกเองด้วยความพิถีพิถันเป็นพิเศษภายใต้การ
ดูแลของผู้เช่ียวชาญและเกษตรกรที่มีประสบการณ์ จึงท าให้
สับปะรดพันธุ์ “ทิปโก้หอมสุวรรณ” ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
และได้รับสิทธิบัตร ทั้งด้านรสชาติที่มีความหอม หวาน ไม่
กัดล้ิน เปลือกบาง และมีคุณค่าทางอาหารสูง จ าหน่ายใน
หลากหลายรูปแบบ ทั้งสับปะรดผลสดทั้งลูกและแบบตัด
แต่ง รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปใหม่ โดยน าผลสดไปกวนเป็น
ไส้สับปะรด ผลิตเป็นแครกเกอร์ชีส และแครกเกอร์ไส้
สับปะรดหอมสุวรรณ จัดจ าหน่ายทั้งในประเทศ และส่งออก
ในต่างประเทศ

3 ธุรกิจหลักของกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้

กลุ่มธุรกิจเคร่ืองด่ืมกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์พืช ผัก และผลไม้

ธุ รกิ จน ้ าผล ไม้ แล ะน ้ า ผักพร้ อมดื่ ม  คัดสรรวัต ถุดิบ
คุณภาพสูงจากธรรมชาติ ด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน คงคุณประโยชน์ของความเป็นน ้าผลไม้ได้
อย่างครบถ้วน มีวิตามินสูง ไม่มีวัตถุกันเสีย บรรจุด้วย
ระบบปลอดเ ช้ือ พร้อมน านวัตกรรมเ ข้ามาปรับใ ช้ ใน
กระบวนการผลิต รวมถึงด าเนินการวิ จัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน อาทิ น ้าผลไม้
และน ้าผักพร้อมด่ืม 100% น ้าผลไม้และน ้าผักพร้อมด่ืม 
Less Sweet จ าหน่ ายทั้ ง ในปร ะ เ ทศ  และส่ งออกใป
ต่างประเทศทั่วโลก

ธุรกิจน ้าแร่ธรรมชาติ “ออรา” ผลิตจากแหล่งเทือกเขาสูง 
2,700 ฟุต ที่อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่ง 
“น ้าพุเย็น” ขนาดใหญ่ที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ท าให้น ้าแร่
มีรสชาติดี และได้รับการรับรองมาตรฐานจากนานาชาติ 
บรรจุขวดขนาด 330 มิลลิลิตร 500 มิลลิลิตร และ 1.5 
ลิตร

ธุรกิจเครื่องดื่มอื่น ค้นคว้าวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืม
ในรูปแบบใหม่ที่มีคุณภาพเพ่ือสร้างความหลากหลาย และ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุม
ทุกกลุ่ม

กลุ่มธุรกิจอื่นๆ

Beverage Business GroupProduct of vegetable and fruit Business Group Other Business Group

ธุรกิจสารสกัด ธุรกิจรับจ้างผลิตสารสกัดจากพืชและ
สมุนไพรด้วยตัวท าละลายขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยซึ่ง
มีประสิทธิภาพในการสกัด และมีระบบความปลอดภัยใน
ระดับสูง โดยธุรกิจสารสกัด ครอบคลุมต้ังแต่การจัดหา
วัตถุดิบ อบแห้ง บดผงและผลิตเป็นสารสกัด เพ่ือใช้เป็น
วั ต ถุ ดิบที่ เ ป็ นส่ ว นปร ะกอบของอาห าร  เ ครื่ อ ง ด่ื ม 
เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยา จัดจ าหน่ายทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ

ธุรกิจเพ่ือสุขภาพ ด าเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเสริมอาหาร และยา ด้วยการน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือให้ได้สารส าคัญที่เป็นจุดเด่นของ
สมุนไพรแต่ละชนิด อาทิ ขมิ้นชัน บ้านตาขุน ตราทิปโก้ ที่
ช่วยขับลม แก้ท้องอืดท้องเฟอ้ โรคกระเพาะ กรดไหลย้อน 
เสริมสร้างภูมิต้านทาน ต้านอนุมูลอิสระ และฟา้ทะลายโจร
แคปซูลสกัด ตราทิปโก้ ช่วยรักษาโรคหวัด ลดอาการเจ็บคอ
จากต่อมทอมซิลอักเสบ เป็นต้น จ าหน่ายผ่านช่องทาง
ออนไลน์และที่ร้านขายยาช้ันน า

ธุรกิจค้ าปลีก เป็นธุร กิจผลิตและจ าหน่ ายอาหารและ
เครื่องด่ืม ภายใต้แบรนด์ “Squeeze by Tipco” เน้น
วัตถุดิบที่มีคุณภาพ รสชาติอร่อย และมีความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์ให้เลือก

โดยมีผลิตภัณฑ์หลักคือสมูทต้ีแบบพรีเมี่ยม ไม่มีน ้าตาล 
สร้างความแตกต่างจากผู้ผลิตน ้าผลไม้ปั่ นทั่วไป ด้วยการน า
ผลไม้สดต้ังแต่ 2-4 ชนิด มาปั่ นรวมกัน ด้วยสูตรลับเฉพาะ
ของ SQUEEZE โดยไม่ได้เติมน ้าตาลหรือน ้าเช่ือมแต่อย่าง
ใด ผลที่ได้คือผลไม้เต็มๆ แก้ว พร้อมเนื้อละเอียด เนียน นุ่ม 
เช่น สมูตต้ีจากผลไม้แท้หลากหลายชนิด ผลิตภัณฑ์ใหม่
เครื่องด่ืมที่มีส่วนผสมของใบกัญชา นอกจากนี้ ธุรกิจค้า
ปลีก ยังเป็นช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทใน
เครือ เช่น น ้าผลไม้และน ้าผักพร้อมด่ืม สับปะรดสดพันธุ์ทิป
โก้หอมสุวรรณ น ้าแร่ธรรมชาติออรา เป็นต้น

10
ตราสินค้าท่ีกลุ่มบริษัท
ผลิต / จ าหน่าย

รายการสินค้าท่ีจ าหน่ายภายใต้แบรนด์ของ
กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้และรับจ้างผลิต

150+GRI 102-2

ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นช่องทางการ
จัดจ าหน่ายใหม่ ผู้บริ โภคสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ที่มีความหลากหลาย ดังนี้

1. สั่งซื้อโดยตรงบนช่องทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ ได้แก่ 
www.auramove.net,www.tipcoherb.com, 
www.tipcoshop.com

2. ช่องทางออนไลน์อื่นๆ ได้แก่ LAZADA, SHOPEE, JD 
Central, Lineman

3. ช่องทาง Media Partner ได้แก่ Amado, RS Mall 

ซึ่งทางกลุ่มบริ ษัทฯ อ านวยความสะดวกให้ กับ ลูกค้า 
ด้วยบริการจัดส่งสินค้าในลักษณะ Delivery ให้กับลูกค้า 
ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องด่ืมท าสด จัดส่งสินค้าใน
รูปแบบ Express ภายใน 30 นาที ส าหรับน ้าผลไม้ และน ้าแร่
ธรรมชาติออรา จัดส่งสินค้าในรูปแบบ 1 Day / 3 Days 
หรือภายใน 1 วัน ไม่เกิน 3 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Tipco 100% Fruit 

2,500+
ยอดขายจ าหน่ายภายใต้แบรนด์ของ
กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ และรับจ้างผลิต (ล้านบาท)
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พันธกิจ

น าสุขภาวะที่ดีสู่สังคม

ความหมายของสุขภาวะท่ีดี คือ การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ซ่ึงต้องได้มาจากการ
ด าเนินชีวิตโดยรวม มิใช่จากการเน้นท าสิ่งใดสิ่งหน่ึง ต้องใช้ท้ังวินัยและเวลาไม่มีทางลัด 
ดังน้ัน ทิปโก้จึงไม่ใช่บริษัทท่ีมุ่งขายผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวแต่เป็นบริษัทท่ีเกิดมาเพ่ือ
เรียนรู้เข้าใจการใช้ชีวิตของผู้คน และคิดค้นเพ่ือน าเสนอรูปแบบการใช้ชีวิตท่ีน ามาซ่ึงสุขภาวะ
ท่ีดี โดยใช้ผลิตภัณฑ์และบริการเปน็ตัวตอบโจทย์ของการน าสุขภาวะท่ีดีสู่สังคม

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทที่ขับเคลื่อนช้ีน าตลาด  เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผู้มีส่วนร่วมทาง
ธุรกิจ

เพ่ือให้พันธกิจของบริษัทเปน็จริง ทิปโก้ไม่สามารถเป็นเพียงแค่ผู้สนองตอบความต้องการ
ของผู้บริโภคเท่าน้ัน แต่ต้องเป็นผู้ท่ีช้ีน าและขับเคล่ือนให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ของผู้บริโภค รวมถึงรูปแบบการใช้ชีวิตด้วย และการขับเคล่ือนช้ีน าตลาดดังกล่าวจะต้อง
น ามาซ่ึงมูลค่าเพ่ิมแก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร ผู้ถือ
หุ้น ผู้สนับสนุนทางการเงิน ตลอดจนชุมชนและสังคม กล่าวคือต้องน ามาซ่ึงชีวิตความ
เปน็อยู่ท่ีดีข้ึนของทุกฝ่าย

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ค่ำนิยมองค์กร

Teamwork

Innovation

Passion

Commitment

Openness

เป้าหมายเดียวกัน

สร้างสรรค์ส่ิงใหม่

ด้วยใจเต็มร้อย

ไม่ถอยมุ่งมั่น

ส่ือสารจริงใจ

ความมุ่งม่ันของพนักงานในการสร้างประสบการณ์ท่ียอดเย่ียมส าหรับลูกค้า ผู้บริโภค และผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง มีความส าคัญต่อความส าเร็จของกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ของ
เรา เพ่ือช่วยสร้างแรงบันดาลใจและรักษาค าม่ันสัญญาน้ัน เราได้ก าหนดค่านิยมองค์กร T I P C O เพ่ือให้พนักงานทุกคนได้เข้าใจวิถีการท างานท่ีสามารถช่วยให้มีแนวทางท างานร่วมกัน
ในการมุ่งสู่จุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการรักษาวัฒนธรรมองค์กรท่ีมุ่งเน้นคุณค่าพนักงานท่ีเข้มแข็ง ซ่ึงพนักงานของเราจะรู้สึกถึงคุณค่าของตัวเองและให้การสนับสนุนองค์กร 
โดยได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพ และมีโอกาสเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ความสามารถ เพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้มุ่งม่ันพัฒนาเพ่ือรักษาความส าเร็จในฐานะผู้น าตลาด ด้วยการพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ขับเคล่ือนการด าเนินธุรกิจท่ีแข็งแกร่ง และปรับปรุงสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปพร้อม ๆ กัน พร้อมปลูกฝังการท างานตามค่านิยมองค์กรซ่ึงเป็นความคาดหวังท่ีจะพาพนักงานทุกคนให้ก้าวเดินไปด้วยกันอย่างม่ันคงและ
ย่ังยืน

กำรร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวโดยไม่แบ่งแยก ค านึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและองค์กร การ
สร้างความไว้วางใจนี้จะท าให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เพ่ือ
ฝ่ำทุกวิกฤตสถำนกำรณ์สู่เป้ำหมำยร่วมกัน

ทุกวันคือกำรพัฒนำ กำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนให้ดีข้ึน รวมถึงสินค้ำและกำรบริกำร  จากเรื่อง
เล็กที่ไม่มองข้าม ก้าวไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือทุกสิ่งที่ดีกว่า สร้างวิถีการท างานที่เปิดรับการ
เปลี่ยนแปลงด้วยใจที่เปิดกว้าง ยอมรับความคิดที่แตกต่างโดยมีการคิดพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

กำรเติมและกำรรักษำ “แรงบันดำลใจ” เพ่ือสร้างแรงผลักดันในการขับเคลื่อนการท างานด้วยความความ
กระตือรือร้น เป็นเสมือน “ไฟ” ที่ขับเคล่ือนให้พนักงำนสร้ำงสรรค์งำนเดินหน้ำอย่ำงเป่ียมพลัง โดยการ
รักษาความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตท างาน ด้วยระบบและวัฒนธรรมการท างาน

ยึดมั่นในค ำสัญญำ คุณธรรม และควำมซ่ือสัตย์ ในการด าเนินธุรกิจขององค์กร ส่งต่อไปถึงการท างาน
ของพนักงานที่มุ่งมั่นในการส่งมอบคุณค่าเหนือความคาดหมาย โดยก าหนดทิศทางเป้าหมายที่ชัดเจนและ
ให้พนักงานเห็นอนาคตของการท างานร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมก ำหนดอย่ำงมุ่งมั่น ไม่ท้อถอย

สร้างสภาพแวดล้อมในการท างานที่ส่งพลัง (Energy) มาที่พนักงาน สร้างบรรยากาศเป็นแง่บวก 
(Good vibes) และผ่อนคลาย เพ่ือกำรเปิดรับส่ิงใหม่ ๆ ที่อาจไม่คุ้นเคย ปรับกฎเกณฑ์ให้มีความยืดหยุ่น
ได้ตามสถานการณ์ เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมความไว้วางใจ ยอมรับความแตกต่าง และส่ือสำรอย่ำงซ่ือตรง
จำกใจ

GRI 102-16 GRI 102-16

มุ่งเน้นอำหำร/เครือ่งด่ืมที่ส่งเสรมิสุขภำพ  และธุรกิจใหม่ที่มีศักยภำพในกำรเติบโตอย่ำงมั่นคงย่ังยืน

ก้าวสู่อนาคตท่ีม่ันคงด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอาหาร/เคร่ืองดื่มท่ีปลอดภัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  พร้อมก้าวสู่ธุรกิจใหม่ท่ี
มีศักยภาพสนับสนุนการมีสุขภาวะท่ีดีในการด าเนินชีวิต และมีระบบการผลิต ส่งเสริมการเกษตรกรรมท่ีย่ังยืน
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ขับเคลื่อนด้วย 3 กลยุทธ์ และทิศทางองค์กรในก้าวส าคัญต่อไป

Innovation Digital Trust

GRI 102-16

“สับปะรดใส่หมวก” สับปะรดทิปโก้หอมสุวรรณ “ใส่หมวก” เมื่อสับปะรดออกผลได้อายุ 2 เดือนคร่ึง – 3 เดือน เพ่ือป้องกันแสงแดดมาสัมผัสผิวของ
สับปะรดมากเกินไป ซ่ึงจะท าให้ผลผลิตมีความเสียหายได้ โดยนวัตกรรม “หมวก” ที่น ามาใส่ให้ผลสับปะรดนั้น ท ามาจากพลาสติกรีไซเคิล ช่วยรักษา
ส่ิงแวดล้อม และยังสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ สับปะรดทิปโก้หอมสุวรรณสายพันธุ์ไทย-คุณภาพระดับโลก

น าสุขภาวะท่ีดีสู่สังคม

ด้วยนวัตกรรมด้านอาหาร/เคร่ืองด่ืม ท่ีไว้วางใจได้

“ธุรกิจสำรสกัดและสมุนไพร” บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ ากัด มีความเช่ียวชาญด้านสารสกัดพืชและสมุนไพรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ Good 
Manufacturing Practice (GMP) มีทีมงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถตรวจสอบมาตรฐานสารส าคัญในเชิงปริมาณ (Standardization) โดยใช้เคร่ืองมือ
ข้ันสูง มีบริกำรครบวงจรแก่ลูกค้ำ ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การอบแห้ง บดเป็นผง และผลิตเป็นสารสกัด รวมทั้งมีการพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

INNOVATION
การขับเคล่ือนธุรกิจด้วยนวัตกรรมใหม่และหลากหลาย
อย่างต่อเน่ือง

DIGITAL
เปล่ียนแปลงองค์กรและธุรกิจในทิศทางดิจิทัล
อย่างเต็มท่ี

TRUST
ยึดถือและสร้างความยอมรับในตลาด 

ด้วยมาตรฐานคุณภาพแบบทิปโก้

Innovation SMART Trust
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มุ่งเน้นการพัฒนำและสร้ำงคุณค่ำในด้ำนควำมแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์ท่ียังไม่เคย
มีมาก่อนในท้องตลาด ยกระดับคุณภาพของสินค้าใหม่ตามมาตรฐานด้วยการใช้วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ท่ี
ทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ ดึงจุดเด่นและสร้างความ
แตกต่างของผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ มีคุณค่าด้านราคาท่ีเหมาะสมตามความต้องการของตลาด รวมท้ัง
พัฒนาและรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์เดิมอย่างสร้างสรรค์และต่อเน่ือง

ขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และธุรกิจใหม่ รวมถึงวางกรอบ
แผนงานในทุกส่วนของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การตลาด การขนส่ง 
และช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีเหมาะสม พร้อมท้ังวิเคราะห์ภาพรวมของธุรกิจและพัฒนาแผนงานเพ่ือน าไปสู่
ความย่ังยืนทางธุรกิจ กำรตลำด (Marketing) บริหารจัดการรูปแบบทางการตลาดระดับองค์กร (Master 
Branding) และการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ (Products Branding) รวมท้ังแผนงานเกี่ยวกับ Marketing 
Campaign เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคทุกกลุ่มเป้าหมาย

การตลาด/การพัฒนาธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ด้วยการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนด

แผนงานตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกวัตถุดิบของบรรจุภัณฑ์ การผลิตบรรจุภัณฑ์ รวมท้ังการจัดเก็บบรรจุภัณฑ์

ขวดน ้าพลาสติกท่ีใช้แล้วจากผู้บริโภค และน ากลับมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล (Recycle)

ในประเทศ กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้สร้างระบบการกระจายสินค้าท่ีมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ท่ัวประเทศไทย ด้วยการวางระบบการกระจายสินค้าจากโรงงานผลิตไปยังศูนย์กระจายสินค้าตามภูมิภาค และ
ท าการกระจายสินค้าผ่านตัวแทนจ าหน่ายรายย่อยไปยังห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ท้ังในกรุงเทพฯ และร้านค้าใน
ต่างจังหวัด ส าหรับ ในต่ำงประเทศ จัดส่งสินค้าไปยังประเทศคู่ค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการคัดเลือก
รูปแบบการจัดส่งสินค้าท่ีเหมาะสมกับตัวสินค้าและประเทศคู่ค้า รวมท้ังการติดต่อและคัดเลือกบริษัทขนส่งท่ีมี
คุณภาพ

กำรผลิตภำยใน (Production) สินค้าท่ีผลิตจากโรงงานกลุ่ม
ธุรกิจอาหารทิปโก้ ท้ัง 5 แห่ง อาทิ โรงงานผลิตผลไม้แปรรูป โรงงานผลิตสารสกัดสมุนไพร โรงงานผลิต
น ้าผลไม้ โรงงานผลิตน ้าแร่ธรรมชาติแม่ริม และ โรงงานผลิตน ้าแร่ธรรมชาติภูน ้าหยด
กำรส่ังผลิต/รับจ้ำงผลิตจำกภำยนอก (OEM In/Out) เพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์
ท่ีมีความหลากหลาย รวมท้ังการรับจ้างสั่งท า และการสั่งผลิตสินค้าพิเศษจากแหล่งคุณภาพท่ีมีมาตรฐานสากล

ธุรกิจกำรเกษตรและสินค้ำวัตถุดิบจำกภำยในองค์กร ( Internal) พัฒนา
กระบวนการการเพาะปลูก และน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเพาะปลูก เพ่ือให้ได้สินค้าและวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ
การสนับสนุนสินค้าทางการเกษตรของชุมชน และคู่ค้ำจำกภำยนอก (External) คัดสรรวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพจาก
เกษตรกรในชุมชน และคู่ค้าจากภายนอก เพ่ือเป็นการสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้กับคน
ในชุมชน

ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจของกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้

การจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ 

การผลิตภายใน / การส่ังผลิตภายนอก

การเพ่ิมคุณค่าผลิตภัณฑ์ 

การจัดส่งสินค้า

การขายตามช่องทางต่างๆ

การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค

GRI 102-9, GRI 102-10 / GRI 201-1

กำรขำยในประเทศ

OFFLINE

ONLINE

กำรขำยส่ง

กำรขำยปลีก

RETAIL

กำรขำยต่ำงประเทศ

1

2

4 7

5

63

ฟำร์มชุมชนเครือข่ำย /
พันธมิตร คู่ค้ำ

ฟำร์มของกลุ่มธุรกิจอำหำรทิปโก้ กำรจัดส่งสินค้ำกำรเพ่ิมคุณค่ำ
ผลิตภัณฑ์ 
(Innovation)

กำรจัดซื้อ/จัดหำ
วัตถุดิบ 

กำรบริหำรจัดกำรบรรจุภัณฑ์กำรผลิตภำยใน / 
กำรสั่งผลิตภำยนอก

กำรขำยตำม
ช่องทำงต่ำงๆ

กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภคผ่านช่องการจัดจ าหน่ายท่ีมี
ประสิทธิภาพ ท้ังช่องทาง ออฟไลน ์ จ าหน่ายสินค้าผ่านผู้แทนจ าหน่าย (Distributor) และบริษัทฯ จัดจ าหน่าย
สินค้าเอง (Self-Distribution) ไปยังห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซ้ือในกรุงเทพฯ และร้านค้าในต่างจังหวัด 
ช่องทาง ออนไลน์ จัดจ าหน่ายสินค้าผ่านการขายออนไลน์ ซ่ึงเป็นช่องทางการจัดจ าหน่ายใหม่ท่ีมีความ
หลากหลาย มีบริการขนส่งสินค้าในรูปแบบ Delivery ช่องทาง รีเทล จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดื่ม 
ผ่านหน้าร้านภายใต้แบรนด์ “Squeeze by Tipco” เน้นอาหารและเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพท่ีมีรสชาติอร่อย
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การตลาดของ
คู่ค้าพันธมิตรธุรกิจ

ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจเพ่ือความยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้

BUSINESS UNIT’S 
BUSINESS DEVELOPMENT 

& MARKETING

INPUT
DISTRIBUTION / PACKAGING / 

LOGISTICS

SALES VIA 

OMNI CHANNEL

POST-CONSUMPTION

PACKAGING MANAGEMENT

ควำมต้องกำร

ลูกค้ำ/ผู้บริโภค

กำรตลำด / 
พัฒนำธุรกิจ

INPUTS: HARVESTING & 

RAW MATERIALS / 

TRANSPORTATION

กำรจัดซื้อจัดหำ
วัตถุดิบ / กำรขนส่ง

PRODUCTION / OEM

กำรผลิต
ผลิตใช้เอง / รับจ้ำงผลิต / 

กำรสั่งผลิตภำยนอก

บรรจุภัณฑ์ / กำรจัดส่ง
และกำรกระจำยสินค้ำ

กำรขำย
ตำมช่องทำงต่ำง ๆ

กำรบริหำรจัดกำร
บรรจุภัณฑ์หลังกำรบริโภค

ฝ่ายธุรกิจองค์กร ธุรกิจเกษตรและ
สินค้าขององค์กร

สนับสนุนเกษตรของชุมชน
และคู่ค้าภายนอก

โรงงานกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้

โรงงานคู่ค้าพันธมิตร

Home Delivery / 
รถบรรทุก

เรือบรรทุกสินค้า    เครื่องบิน

วัยเด็ก

วัยรุ่น

วัยผู้ใหญ่

ผลลัพธ/์
ควำมคำดหวัง

ร้ำนกลุ่ม

กำรขำยปลีก
In Store

กำรขำยส่ง
Whole Sales

ช่องทำงออนไลน์
Online

กำรขำยต่ำงประเทศ
Import-Export

TECHNOLOGY / INNOVATION / DIGITAL

ใช้เทคโนโลยี / นวัตกรรม / ระบบดิจิทัล ตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ

วัยสูงอำยุ

ครอบครัว

สินค้ำ/บริกำร
สร้ำงควำม

ไว้วำงใจให้กับผู้
มีส่วนได้เสีย
“BUILD 
TRUST”

สร้ำงผลก ำไร
ด้ำนเศรษฐกิจ
โดยไม่รบกวน
ส่ิงแวดล้อม 
และร่วมพัฒนำ
สังคม/ชุมชน

OUTPUT/ 

OUTCOME

GRI 102-9

VALUE-ADDED PRODUCTS, 
PRODUCTION & OPERATION 

PROCESSES 

การเพ่ิมคุณค่าในการผลิต
และการด าเนินงาน

การเพ่ิมคุณค่าผลิตภัณฑ์

กำรเพ่ิมคุณค่ำผลิตภัณฑ์
กำรผลิต และกำรด ำเนินงำน
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ความคาดหวังจากการสร้างคุณค่าสู่ความยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้
GRI 201-1, GRI 201-2, GRI 201-3

ควำมคำดหวังของผู้บริหำรและพนักงำน

1. ผลตอบแทน และสวัสดิการท่ีเหมาะสม
2. ความม่ันคงและความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน
3. การพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถในการท างานของ
พนักงาน

4. พัฒนารูปแบบการท างาน สร้างเสริมสุขภาพท่ีดี และมีความ
ปลอดภัยในการท างาน

กำรตอบสนองควำมคำดหวังของผู้บริหำรและพนักงำน

1. จัดสรรผลตอบแทนและสวัสดิการที่มีความเหมาะสมส าหรับพนักงานทุก
ภาคส่วน

2. ก าหนดแผนการท างาน เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ชัดเจน และ
ด าเนินธุรกิจตามแผนงานที่ก าหนดไว้

3. ก าหนดตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานเพ่ือประเมินผลงานอย่างโปร่งใส 
4. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพในทุกด้าน รวมทั้ง ก าหนดมาตรการ และ

รณรงค์ให้พนักงานเห็นถึงความส าคัญในเร่ืองความปลอดภัยในการ
ท างาน

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร (External Stakeholder) 

ควำมคำดหวังของผู้บริโภค

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ สร้างความหลากหลายและ
ทันสมัย 

2. ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับรองมาตรฐานในด้านคุณภาพ 
3. ใส่ใจสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค
4. สื่อสารและ เปิดเผย ข้อมูลของสิน ค้าอย่ าง

ครบถ้วน
5. มีช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีหลากหลาย และมี

บริการขนส่ง เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
สั่งซ้ือสินค้า

6. ก าหนดราคาขายท่ีมีความเหมาะสมกับมูลค่าสินค้า

กำรตอบสนองควำมคำดหวังของ
ผู้บริโภค

1. ค้นห าคว าม ต้องการของผู้ บ ริ โ ภค  แล ะน า
นวัตกรรมใหม่เข้ามาปรับใช้ในกระบวนการผลิต

2. คัดสรรวัตถุดิบในการผลิตท่ีมีคุณภาพ  
3. เน้นกระบวนการในการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ และ

ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล จากสถาบัน
ต่าง ๆ ในระดับโลก

4. สื่อสารข้อมูลท่ีครบถ้วน เลือกช่องทางการสื่อสาร
ท่ีหลากหลาย เพ่ือให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลได้

5. เพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายผ่านทางออนไลน์และ
จัดส่งสินค้าในรูปแบบ Home Delivery

6. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าด้วยการพัฒนาสินค้า
ใหม่

ควำมคำดหวังของผู้ถือหุ้น
นักวิเครำะห์

1. บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานในส่วนของยอดขาย
และก าไรจากการด าเนินงานเติบโตอย่างต่อเน่ือง

2. บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลอย่างสม ่าเสมอ
3. ได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญของบริษัท  ในส่วน

ของแผนธุรกิจ การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

กำรตอบสนองควำมคำดหวังของ
ผู้ถือหุ้น นักวิเครำะห์

1. บริหารธุรกิจ และจัดการความเสี่ยงท้ังภายในและ
ภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ก าหนดและประกาศนโยบายเงินปันผลท่ีชัดเจน 
รวมท้ังสร้างความเติบโตของผลการด าเนินงาน
อย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน

3. จัดท าและน าเสนอข้อมูลท่ีส าคัญของบริษัทท่ี
ถูกต้องและครบถ้วน ผ่านเว็บไซด์ของบริษัทฯ และ
เอกสารรายงานประจ าปี 
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ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร 
(Internal Stakeholder) 

ผู้บริหารและพนักงาน
(Executive & Employee)

ผู้บริโภค 
(Consumer)

ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์
(Stockholders & Analysts)
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ความคาดหวังจากการสร้างคุณค่าสู่ความยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้
GRI 201-1, GRI 201-2, GRI 201-3

ควำมคำดหวังของคู่คำ้ พันธมิตรธุรกิจ

1. บริษัทฯ สนับสนุนและยกระดับการด าเนินงาน
ของ คู่ ค้ า  เ พ่ื อ ใ ห้ เ กิ ด คว า ม ร่ ว ม มื อ ท่ี มี
ประสิทธิภาพสูงสุด

2. สร้างรายได้ให้กับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจท่ี
เติบโตอย่างสม ่าเสมอ

3. การคัดเลือกคู่ค้าอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

กำรตอบสนองควำมคำดหวังของ
คู่ค้ำ พันธมิตรธุรกิจ

1. จัดประชุมร่วมกันระหวา่งบริษทัฯ และคู่ค้า เพ่ือยกระดับ
การด าเนินงานของคู่ค้า

2. ก าหนดแผนงานระหว่างบริษัทฯ อย่างชัดเจน และช าระ
เงินค่าสินค้าตรงตามระยะเวลาท่ีก าหนด

3. ก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม 
รวมท้ังรักษาและป้องกันข้อมูลระหว่างบริษัทฯ กับคู่ค้า
และพันธมิตรทางธุรกิจ

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร (External Stakeholder) 
ควำมคำดหวังของชุมชน สังคม

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประโยชน์ใน
ด้านต่างๆ ของชุมชนและสังคม

2. กระบวนการผลิตท่ีลดผลกระทบด้านสังคม และ
สิ่งแวดล้อม

3. ช่วยดูแลพ้ืนท่ีภายในชุมชนใกล้เคียง
4. เคารพสิทธิมนุษยชนของชุมชนใกล้เคียง

กำรตอบสนองควำมคำดหวังของชุมชน 
สังคม

1. การท าสัญญากับเกษตรกร(Contract Farming)
เพ่ือจัดซ้ือวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพจากชุมชนใกล้เคียง 

2. บริหารจัดการของเสียจากกระบวนการผลิตอย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมท้ังปรับเปล่ียนกระบวนการ
ผลิตให้มีคุณภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. รักษาและฟื้ นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
4. ประเมินความพึงพอใจและรับฟงัความคิดเห็นของ

คนในชุมชน 

ควำมคำดหวังของส่ือมวลชน

1. สื่อสารข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อ
สถานการณ์ 

2. การมีส่วนร่วมและสานสมัพันธ์ท่ีดี
กับสื่อมวลชน

3. น าเสนอและรับฟงัความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์กับ
บริษัทฯ

กำรตอบสนองควำมคำดหวังของ
ส่ือมวลชน

1. บริหารธุรกิจและจัดการความเสี่ยงท้ังภายในและ
ภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ก าหนดและประกาศนโยบายเงินปันผลท่ีชัดเจน 
รวมท้ังสร้างความเติบโตของผลการด าเนินงาน
อย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน

3. จัดท าและน าเสนอข้อมูลท่ีส าคัญของบริษัทท่ี
ถูกต้องและครบถ้วน ผ่านเว็บไซด์ของบริษัทฯ และ
เอกสารรายงานประจ าปี 

ควำมคำดหวังของผู้จัดจ ำหนำ่ย

1. การก าหนดราคาขายสินค้าอย่างเป็นธรรมและ
เหมาะสม

2. สินค้ามีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด
3. ออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ เ พ่ือตอบสนองความ

ต้องการของตลาดอย่างสม ่าเสมอ
4. ได้รับสินค้าในปริมาณท่ีเหมาะสมและตรงต่อ

เวลา
5. มีการท าการตลาด ส่งเสริมการขายอย่าง

ต่อเน่ือง

กำรตอบสนองควำมคำดหวังของ
ผู้จัดจ ำหน่ำย

1. ก าหนดราคาขายสินค้าท่ีมีความเหมาะสมและเป็นธรรม
กับทุกฝ่าย

2. ผลิตสินค้าตามมาตรฐานท่ีก าหนดและตรวจสอบ
คุณภาพของสินค้า

3. ก าหนดแผนการพัฒนาสินค้าและช่วงเวลาในการออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่

4. วางแผนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิตสินค้า และการส่ง
มอบสินค้าท่ีมีความชัดเจน

5. ค้นหาช่องทางการสื่อสารทางการตลาดท่ีหลากหลาย 
เพ่ือการเข้าถึงผู้บริโภคในทุกกลุ่มเป้าหมาย

ควำมคำดหวังของหนว่ยงำนภำครัฐ

1. ปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบงัคับด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

2. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ และน าเสนอ
แนวทางท่ีดีเพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาอยา่งยั่งยนื

กำรตอบสนองควำมคำดหวังของ
หน่วยงำนภำครัฐ

1. ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

2. ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในเรื่องต่าง ๆ รวมท้ัง
จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ

หน่วยงานภาครัฐ
(Government agencies)

ควำมคำดหวังของหนว่ยงำนภำครัฐ

1. ปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบงัคับด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

2. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ และ
น าเสนอแนวทางท่ีดีเพ่ือมุ่งสูก่ารพัฒนาอยา่ง
ยั่งยืน

กำรตอบสนองควำมคำดหวังของ
หน่วยงำนภำครัฐ

1. ปฎิบั ติตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

2. ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในเรื่องต่าง ๆ รวมท้ังจัด
กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ
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คู่ค้า พันธมิตรธุรกิจ
(Business partner)

ผู้จัดจ าหน่าย
(Distributor)

ชุมชน สังคม
(Social community) 

ส่ือมวลชน 
(Mass media)

นักวิจัย นักวิชาการ 
(Wellness Specialist, Researcher)



รายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2564  - รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  -

เปำ้หมำยและผลงำนส ำคัญในรอบป ี2564

#การออกสินคา้ใหม่

GRI 103-2, GRI 201-1

28 29

กำรจัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตำมบทบำทที่มีผลกระทบ
GRI 102-40, GRI 102-42

#กำรขำยonline: เ ป็น
ช่องทำงกำรขำยที่ส ำคัญ
ในปี 2564….ก้ำวที่ส ำคัญ

ช่องการขายที่ เ ข้าถึงกลุ่มลูกค้า
เป้ าหมายได้จ านวนมาก ทั้ ง ใน
ประเทศและต่างประเทศ ในเวลา
รวดเร็ว ท าให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้า
ได้ง่าย มีความสะดวกสบายมากข้ึน

#ผลิตภัณฑ์ ใ หม่ : กำร
สร้ำงสรรค์จำกนวัตกรรม
ใหม่ เพ่ือส่งต่อสิ่งดี ๆ….

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตอบโจทย์
ความต้องการ โดยน านวัตกรรมมา
ช่วยพัฒนาและสร้างคุณค่าในด้าน
ความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์ 

#ก ำ ร บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร
ต้นทุน: คือเป้ำหมำยทำง
ธุรกิจที่ส ำคัญในปี 2564

ด าเนินการบริหารจัดการต้นทุนที่มี
ประสิทธิภาพ ควบคู่กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชาวไร่ เพ่ือสร้าง
การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนใน
ทุกส่วนของห่วงโซ่คุณค่า

ผู้บริหำร พนักงำน
Executive & Employee

ผู้บริโภค
Consumer

สื่อมวลชน นักวิชำกำร
Mass media & Academic

หน่วยงำนภำครัฐ
Government agencies 

ชุมชน สังคม
Social community 

ผู้ถือหุ้น นักวิเครำะห์ 
Stockholders & Analyst

คู่ค้ำ พันธมิตรธุรกิจ
Business partner 

ได้รับผลกระทบโดยตรง
กำรบริหำรงำนเป็นไปอย่ำงใกล้ชิด

กลุ่มธุรกิจอำหำรทิปโก้ ได้รับผลกระทบโดยอ้อม
กำรบริหำรงำนเป็นแบบติดตำมผล

ผู้จัดจ ำหน่ำย

Distributor



รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  - รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  -

รำงวัลแห่งควำมภูมิใจด้ำนควำมยั่งยืน

ได้รับโล่เกียรติคุณในฐานะบริษัทจด
ทะ เบียน ท่ีอ ยู่ ในรายชื่ อ หุ้น ย่ัง ยืน 
ป ร ะ จ า ปี  2 5 6 3 - 2 5 64  “THSI”
ท่ีสะท้อนผลการด าเนินงานในด้าน 
ESG (Environmental, Social and
Governance) จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) และการเงิน
ธนาคาร

2 ปีอย่างต่อเน่ือง

ผลการประเมินคะแนนการก ากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 
ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) แสดง
ถึงคุณภาพของการบริหารงานตาม
หลักบรรษัทภิบาลท่ีดี มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2 ปีอย่างต่อเน่ือง

ได้รับรางวัล Superbrands Thailand’ 
Choice 2021 รางวัลสุดยอดแบรนด์
ประจ าปี 2564 ถึง 2 รางวัล ท้ังในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์น ้าผลไม้ทิปโก้ 100%และน ้าแร่
ธรรมชาติออรา ท่ีมีความเป็นเลิศในการ
สร้างแบรนด์ใ ห้แ ข็งแกร่งและเป็น ท่ี
ย อ ม รั บ ใ น ร ะ ดั บ ส า ก ล จ า ก
Superbrands Thailand 

5 ปีอย่างต่อเน่ือง

ได้รับรางวัล The Most Powerful 
Brands of Thailand ซึ่งเป็นการจัด
อันดับให้เป็นแบรนด์ท่ีแข็งแกร่งและ
ทรงพลังท่ีสุดในหมวดเคร่ืองด่ืมน ้า
ผลไม้ จากภาควิชาการตลาด 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4 ปีอย่างต่อเน่ือง

ได้รับมอบรางวัลเกียรติยศสถาน
ประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานของ
โรงงานผลิตน ้าผลไม้ประจ าปี 2564
ระดับประเทศ (ระดับเพชร) จากกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
ก ร ะ ท ร ว ง แ ร ง ง า น  จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา

5 ปีอย่างต่อเน่ือง

ได้รับมอบใบรับรองมาตรฐานการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานประกอบกิจการ (มยส.) 
จากกระทรวงแรงงาน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

9 ปีอย่างต่อเน่ือง

ได้รับเกียรติบัตรร่วมงานเปิดโลก
วิชาการตลาดนัดแห่งการเรียนรู้ 
จัดแสดงงานวิชาการเ ก่ียวกับ
วิธีการเตรียมดินเพาะปลูก การดูแล
รักษา และวิธีการเก็บเก่ียวผลผลิต
ของ สับป ะ รด ท่ี ถูก วิ ธี  รวม ท้ั ง
กระบวนการแปรรูปด้วยกรรมวิธี
การกวน และการคั้นน ้าสับปะรด 
ณ โรงเรียนบ้านทางหวาย 

2 ปีอย่างต่อเน่ือง

ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบ
กิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และ
สวัสดิการแรงงานประจ าปี 2564
จากส านักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

5 ปีอย่างต่อเน่ือง
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GRI 102-12, 102-13



กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้
กับความย่ังยืน



รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  -

เพ่ือส่งเสริมสุขภำพของทุกคน ด้วย

นวัตกรรมด้ำนอำหำรและเคร่ืองด่ืม 

กำรให้บริกำร รวมทั้งกระบวนกำรผลิต

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของเรำเพ่ือ

ควำมยั่งยืนทำงอำหำรและเคร่ืองด่ืม

ทิปโก้ฟู๊ดส์กับความยั่งยืน

กำรปรับเปล่ียนไปสู่องค์กรแห่งควำมยั่งยืน
การปรับเปล่ียนท่ีส าคัญคือ “การเริ่มต้นท า – Just get started” ปรับแนวคิด และแผนงานสู่การลงมือปฏิบัติ  

กำรสร้ำงควำมไว้วำงใจเสริมสร้ำง

ค ว ำ ม ส ำ มั ค คี ( Trust Increases 

Cohesion) ควำมไว้วำงใจจะยึดเหนี่ยว 

ให้ท ำงำนร่วมกันด้วยควำมเช่ือมั่นและ

ยั่งยืน

มุ่งมั่นก้ำวสู่ เศรษฐกิจหมุนเ วียน

คำร์บอนต ่ำ รวมทั้งร่วมลดผลกระทบ

จำกภำวะโลกร้อน และกำรปรับปรุง

แพลตฟอร์มบรรจุภัณฑ์ให้เป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดล้อม

กำรปรับปรุงกำรด ำเนินธุรกิจโดยใช้

ร ะบบ ดิ จิทั ล ในก ำรท ำ ง ำน เ พ่ิ ม

ประสิทธิภำพ ลดต้นทุน และลดของ

เสีย รวมทั้งแสวงหำโอกำสในกำร

เติบโตในตลำดผ่ำนช่องทำงจ ำหน่ำย

ใหม่

GRI 201-1

ควำมมุ่งมั่นของกลุ่มธุรกิจอำหำรทิปโก้

TO ENVIRONMENT

SMART TARGETS FOR
REDUCING IMPACT

35

COLLABORATION

BUILD TRUST
FOR SMOOTH



รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  - รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  -รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  -

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน โครงสร้างการพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้

36 37

GRI 102-31,
SDG 16, G1.1C ........กำรด ำเนินธุรกิจเพ่ือมุ่งสู่ควำมย่ังยืน คือ ควำมมุ่งมั่นของเรำ.......

ในปัจจุบัน ธุรกิจจะต้องเผชิญกับความท้าทายหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงของสภาพ
เศรษฐกิจ รูปแบบการด าเนินธุรกิจ พฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังน้ัน บริษัทฯ จึงต้องปรับตัว
และพัฒนาการด าเนินธุรกิจอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ธุรกิจสามารถอยู่รอด และสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่าง
ม่ันคงและยั่งยืน บริษัทฯ จึงมีความมุ่งม่ันในการขันเคล่ือนองค์กร ด้วยการบูรณาการด้านการผลิตและให้
ความส าคัญในเรื่องคุณภาพของสินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตด้วยนวัตกรรมใหม่ รวมท้ัง
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน สังคมโดยรวม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนในระยะยาว

คณะผู้บริหารก าหนดกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน (Sustainability Development Strategy) ใน 3 มิติ ได้แก่ 
มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสิ่งแวดล้อม และมิติด้านสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกองค์กรมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

เศรษฐกิจ  ส่ิงแวดล้อม  สังคม

กรอบแนวคิดกลยุทธ์ด้ำนควำมย่ังยืน

“ผู้น ำด้ำนนวัตกรรม”
Innovation Leader

“บริหำรทรัพยำกรอย่ำงชำญฉลำด” 

Smart Resource 
Management

“ส่งเสริมด้ำนคุณภำพ”
Quality Trust

กำรขับเคลื่อนธุรกิจด้วย
นวัตกรรมใหม่ และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลายอยา่ง
ต่อเน่ือง เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับ

ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ

ยึดถือและสร้างความยอมรับในตลาด 
ด้วยมำตรฐำนคุณภำพในระดับทิปโก้

สร้ำงกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตให้
มีประสิทธิภำพสูงสดุ เพ่ือให้เกิด
ความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด

คณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

ธุรกิจผลิตภัณฑ์พืชผัก
และผลไม้

ธุรกิจเครื่องดื่ม ธุรกิจอ่ืน ๆ

คณะผู้บริหาร
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พัฒนำแผนงำนด้ำนควำมยั่งยืน
ก าหนดแผนงาน นโยบาย และเป้าหมายในการบริหารจัดการ
ด้านความย่ังยืน และกระบวนการขับเคลื่อนองค์กรตามแนว
ทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนในระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว

2562

ก ำหนดกลยุทธ์ทำงธุรกิจด้ำนควำมย่ังยืน
วิเคราะห์บริบทและประเด็นส าคัญด้านความย่ังยืนขององค์กร 
ก าหนดกลยุทธ์และกรอบแนวทางการบริหารจัดการองค์กรใน
ภาพรวม เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความย่ังยืน
เพ่ือพัฒนา

จุดเร่ิมต้น กำรพัฒนำควำมยั่งยืน
ศึกษาหลักการและแนวคิดการพัฒนาองค์กรสู่ความย่ังยืน เพ่ือการบูร
ณาการและน ามาปรับใช้ในกระบวนการทางธุรกิจในอนาคต โดย
การศึกษาและวิเคราะห์จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร ห่วง
โซ่คุณค่า กลยุทธ์ของธุรกิจ ความเส่ียงและโอกาสของธุรกิจ 

น ำไปสู่ห่วงโซ่คุณค่ำอย่ำงยั่งยืน
เชื่อมโยงข้อมูลผลการด าเนินงานด้านความย่ังยืนเข้ากับทรัพยากรของ
ธุรกิจ สะท้อนให้เห็นถึงผลการด าเนินงานด้านความย่ังยืนเป็นไปตาม
เป้าหมายและสามารถเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
ของธุรกิจได้อย่างย่ังยืน

ปฎิบัติกำรตำมแผนงำนด้ำนควำมย่ังยืน
บูรณาการแผนงานด้านความย่ังยืนให้ส่วนหนึ่งของ
กระบวนการด าเนินธุรกิจโดยปกติ

2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569

แนวทางสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืนของกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้มีจุดเร่ิมต้นจากค่านิยมองค์กรทั้งห้า “ T I P C O ” และประกอบด้วยปัจจัยหลัก คือ การก าหนด
เป้าหมายการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยนวัตรกรรม การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพ่ือให้พนักงานท างานด้วยใจเต็มร้อย และมี
ความมุ่งมัน่ในการพัฒนาธุรกจิ รวมทั้งการพัฒนารูปแบบการติดต่อส่ือสารทั้งภายในและภายนอกด้วยความจริงใจ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังส่งเสริมการสร้างประสบการณ์
ที่ดีให้แก่ลูกค้า การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ย่ังยืนกับพันธมิตร การลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม และการก ากับดูแลกิจการที่ดีในองค์กร สร้างเสริมให้เกิดจิตส านึก
รับผิดชอบต่อสังคม

ขยำยผลด้ำนควำมยั่งยืนไปยังผู้มีส่วนได้เสีย
ขยายธุรกิจและสามารถเชื่อมโยงกรอบการด าเนินงาน
ด้านความย่ังยืนระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งทาง
การเงินภายใต้กรอบแนวคิดด้านความย่ังยืน

ก ำหนดผู้รับผิดชอบในส่วนงำนกำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำน
จัดต้ังฝ่ายงานด้านความย่ังยืน เพ่ือท าหน้าที่ดูแลภาพรวมของการ
ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความย่ังยืนและเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน
ร่วมกับฝ่ายงานต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่างบูรณาการ

พัฒนำและปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมยั่งยืน
วิเคราะห์และประเมินผลเพ่ือทบทวนแผนงาน นโยบาย 
และเป้าหมาย พัฒนาแผนงานด้านความย่ังยืน และ
รูปแบบการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

GRI 102-15
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GRI 102-18, SDG 16, G2.1C, G2.2C, G2.2O, G2.3C

นำงสำวลักษณำ ทรัพย์สำคร
ประธานกรรมการ
กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 

กรรมกำรอิสระ (5)

นำงอัจฉรำ ปรีชำ

นำยไพศำล พงษ์ประยูร 

นำยชลิต ลิมปนะเวช

พลอำกำศเอก พงศธร บัวทรัพย์ 
รองประธานกรรมการ

นำยวิรัช ไพรัชพิบูลย์ นำยสุรเชษฐ์ ทรัพย์สำคร 

นำยกฤษฏิ์ เศรษฐิน 

นำงอนุรัตน์ เทียมทัน

นำยสิทธิลำภ ทรัพย์สำคร 

กรรมกำรที่ไม่เปน็ผู้บริหำร (5)

โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบรษิัทในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

กำรสนับสนุนกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืนของคณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีส่วนส าคัญในการก าหนดนโยบายและทิศทางการ
พัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืนให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ตลอดจน
ให้การสนับสนุนในการด าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนของคณะผู้บริหาร โดยเข้าร่วม
ประชุมให้แนวทางในการด าเนินงาน มาตรการเพ่ือบริหารจัดการ ลดความเส่ียงทางธุรกิจ 
รวมทั้งพิจารณาประเมินผลการด าเนินการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืนให้ค าแนะน าเพ่ือพัฒนา 
ติดตามงานในระยะเวลาที่ก าหนด และให้ความเห็นชอบรายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
เพ่ือเปิดเผยต่อสาธารณชน แต่งต้ังคณะท างานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนตามที่เห็นสมควร

บทบำทหน้ำท่ีของคณะผู้บริหำรในกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน

ก าหนดแนวทางและแผนการด าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับนโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดี และกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งติดตามและ
ทบทวนการด าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน เพ่ือน าไปสู่การขับเคลื่อนธุรกิจอย่าง
ย่ังยืน สร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการด้านความย่ังยืนต่าง ๆ ภายใต้กรอบการ
พัฒนาอย่างย่ังยืนกับทั้งภายในและภายนอกองค์กร อีกทั้งการสร้างเสริมวัฒนธรรมการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน พร้อมทั้งส่ือสารให้คณะกรรมการ พนักงานทุกระดับ คู่ค้า และผู้ที่
เก่ียวข้องทุกคนได้รับทราบ เข้าใจ และตระหนักในด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน และรายงานผล
การด าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน และจัดท ารายงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน
น าเสนอต่อคณะกรรมการ

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ คือ การท่ีบริษัทฯ สามารถด ารงอยู่ได้ในระยะยาว ไม่ใช่แต่เพียงรูปแบบ แต่โดยแก่นแท้ท่ีสร้างข้ึนจากผลการ
ด าเนินงาน บุคลากร และวัฒนธรรมองค์กร นอกจากธุรกิจจะยืนหยัดอยู่ได้ในระยะยาวแล้ว บริษัทฯ มีความมุ่งม่ันท่ีจะสร้างการเติบโตและการพัฒนาท่ียั่งยืนแก่สังคมและ
สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วย นอกจากน้ัน ในการท่ีบริษัทฯ จะก้าวไปสู่การเป็นบริษัทผู้น าด้านนวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมตามวิสัยทัศน์ท่ีต้ังไว้ ด าเนิน
ธุรกิจท างานในเชิงรุก เพ่ือมุ่งสู่การเป็นผู้น าด้านคุณภาพ การมีแผนการปฏิบัติงานท่ีเป็นสากล และมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับสถานการณ์ จะเป็นพ้ืนฐานส าคัญท่ีจะสร้างแนว
ทางการเติบโตอย่างยั่งยืน

คณะผู้บริหำรในกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน
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จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียใน
บริษัทฯ ซ่ึงมีรากฐานมาจากอุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ 
เป็นแนวทางและข้อพึงปฏิบัติ ซ่ึ

่
งประกอบด้วย อุดมการณ์ อันได้แก่ เช่่ือม่ันในการ

ก ากับดูแลกิจการท่่ีดี มุ่งม่ันในความเป็นเลิศ และถือม่ันในความรับผิดชอบต่อสังคม 
พร้อมท้ังสื่อสารให้กรรมการและพนักงานทุกคนทราบอย่างต่อเน่่ือง และให้ผู้ ท่่ี
เก่ียวข้องลงนามรับทราบทุก 1 ปี โดยให้ถือปฏิบัติ นอกจากน้ี ฝ่ายจัดการต้อง
รับผิดชอบในการดูแลให้พนักงานท่ีอยู่ใต้บังคับบัญชาทุกคน ปฏิบัติตามข้อก าหนด
ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ในกรณีท่ีพนักงานไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ จะ
ถูกพิจารณาลงโทษตามระเบียบของบริษัทฯ

การให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ และการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้กับพนักงานในด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
ส าหรับพนักงานใหม่ทุกคน จะได้รับทราบเรื่องจรรยาบรรณองค์กร พนักงานของ
บริษัทฯ ร้อยละ 100 ของจ านวนพนักงานท่ีได้รับการอบรมผ่านการประเมิน รับทราบ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์จรรยาบรรณทางธุรกิจอย่าง
เคร่งครัด

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุุกระดับของกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ และ

ผู้เก่ียวข้องจะไม่ด าเนินการคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังทางตรงหรือ
ทางอ้อมอย่างเคร่งครัด โดยกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ จะจัดให้มีมาตรการสอบทานและ
ทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม ่าเสมอ เพ่่ือให้สอดคล้องกับ
การเปล่่ียนแปลงของธุรกิจระเบียบข้อบังคับ และข้อก าหนดของกฎหมาย หากมีการ
ฝ่าฝืนกระท าการใด ๆ อันเป็นการสนับสนุนการคอร์รัปชันจะได้รับการพิจารณาโทษตาม
ระเบียบของบริษัทฯ

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้มีการด าเนินการเพ่ือป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการ
ทุจริตและคอร์รัปชัน ดังน้ี
1. บริษัทฯ ได้สื่อสารไปท้ังระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยก าหนดให้การ

ด าเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด หรือถ้าเกิด
ข้อผิดพลาดในกร ะบวนการด า เนิ นงานอัน เ น่่ื องมาจากความปร ะมาท 
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ต้องรับโทษจากภาครัฐโดยไม่มีการวิ่่งเต้นให้พ้นผิด

2. บริษัทฯ จัดให้มีระเบียบการแจ้งเบาะแส หากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการ
กระท าทุจริตหรือคอร์รัปชัน และมีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้รายงาน ท้้ังน้้ี 
รายละเอียดของนโยบายและการด าเนินการท่ี

่
เก่ี
่
ยวข้องกับการป้องกันการมีส่วน

เก่่ียวขอ้งกับการทุจริตคอร์รัปชันได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ
การก ากับดูแลกิจการ

3. บริษัทฯ จัดต้ังคณะท างานต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีหน้าท่ีก าหนดนโยบายและ
มาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชันให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อก าหนดของ
มาตรการการต่อต้านคอร์รัปชันของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
จัดท าแนวทางและแผนงานเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการป้องกันและ
ด าเนินการในการต่อต้านการคอร์รัปชันภายในบริษัทฯ ทบทวนนโยบายและ
มาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชัน และท าการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามนโยบาย และด าเนินการตรวจสอบอย่างอิสระตามมาตรการการต่อต้านการ
คอร์รัปชันอย่างสม ่าเสมอ รวมท้ังในกรณีท่ีมีการร้องเรียนจากการไม่สอดคล้อง
กับนโยบายและมาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชัน

4. บริษัทฯ ห้ามฝ่ายจัดการและพนักงานทุกระดับกระท าการคอร์รัปชันและการติด
สินบน ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม และห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นให้ หรือเรียกรับเงิน
หรือสิ่งจูงใจแทนตนเองเพ่ือให้ได้มาซ่ึงความได้เปรียบทางธุรกิจ สิทธิพิเศษ หรือ
ผลประโยชน์ด้านการเงินต่าง ๆ และห้ามไม่ให้สินบนท้ังโดยตรงและทางอ้อมแก่
เจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือนักการเมือง เพ่ือโน้มน้าวให้บุคคลเหล่าน้ันใช้ดุลยพินิจในทาง
ท่ีเอื้อประโยชน์แก่บริษัทฯ ซ่ึงเป็นการด าเนินการท่ีขัดต่อหลักจริยธรรมและผิด
กฎหมาย

5. บริษัทฯ ห้ามฝ่ายจัดการ และพนักงานทุกระดับ รับเงิน สิ่งของ การรับรอง หรือ
ประโยชน์อื่่นใดจากลูกค้า ผู้ขายสินค้าหรือบริการ ผู้รับเหมา รวมถึงการรับ
ของขวัญเน่ืองในเทศกาลต่าง ๆ ท่ีมีค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ท่ีเก่ียวข้องทางธุรกิจ
กับบริษัทฯ เช่น ผู้ขายสินค้าและบริการ ลูกค้า หากการรับน้ันอาจท าให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ว่าผู้รับมีใจเอนเอียง หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเป็นพิเศษกับผู้ให้ ซ่ึงอาจ
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ขายสินค้าหรือการบริการ และลูกค้ารายอื่น ๆ 
อย่างไรก็ตาม การให้หรือการรับดังกล่าวอาจกระท าได้หากพฤติกรรมการให้หรือ
การรับน้ันท าด้วยความโปร่งใส หรือท าในท่ีเปิดเผย หรือสามารถเปิดเผยได้ โดยให้
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือรับทราบ และในกรณีท่ีได้รับของขวัญ หรือของ
รางวัลใดๆ ท่ีมีมูลค่าเกินปกติวิสัย ให้น าส่งต่อให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพ่ือน าเข้า
เป็นของส่วนกลาง

6. บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมและสร้างความตระหนักให้กับฝ่ายจัดการ พนักงาน 
และผู้แทนบริษัทฯ ในเรื่องการคอร์รปัชัน และการต่อต้านคอร์รัปชันควบคู่กับการให้
ความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

7. บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการส่งข้อร้องเรียน แจ้งเบาะแส รายงานการละเมิดหรือ
ฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ : www.tipco.net 
(หัว ข้อการแจ้งเบาะแสการต่อต้านคอร์รัป ช่ัน) ผ่ านทางอี เมล์ :  Email
anti-corruption@tipco.net หรือ ทางจดหมายส่งท่ีกรรมการผู้จัดการหรือ
เลขานุการบริษัทฯหรือผู้บังคับบัญชา หรือผ่านกล่องรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะไปยังกรรมการผู้จัดการได้โดยตรง เพ่ือการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ 
โดยเปิดเผยและไม่เปิดเผยช่ือผู้แจ้ง 

8. ฝ่ายจัดการและพนักงานทุกระดับ รวมถึงผู้เก่ียวข้องในการด าเนินธุรกิจจะต้อง
ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้าน การคอร์รัปชันท่ีบริษัทฯ ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
รวมท้ังตอกย ้าให้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินโดยการส่งเสริมให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องให้ 
ความเคารพในทรัพย์สินและภูมิปัญญาท้องถ่ิน รวมถึงการไม่ซ้ือผลิตภัณฑ์หรือ
การบริการ และไม่เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนกับองค์กรท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชนอีกด้วย

การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

บริษัทฯ จะด าเนินการดังต่อไปน้ี
1. ติดประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ

บริษัทฯ ในกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ทุกแห่ง
2. เผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ เช่น 

จดหมาย-อิเล็คทรอนิกส์ (e-mail) เว็บไซต์บริษัทฯ รายงานการเปิดเผยข้อมูล
ประจ าปี แบบ 56-1 (One Report) และรายงานความยั่งยืน เป็นต้น 

3. จัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่พนักงานใหม่และ
บรรจุลงในคู่มือพนักงาน ทบทวนนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกปี

ในปี 2564 กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ได้ด าเนินการสื่อสารให้คณะกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รับทราบนโยบายการก ากับกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ โดยคณะผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติ
ตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด จึงไม่มีกรณี
การฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ข้อพึงปฏิบัติของฝ่ายจัดการต่อผู้มีส่วนได้เสีย

เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ จึงก าหนดข้อพึงประพฤติปฏิบัติส าหรับฝ่ายจัดการส าหรับ
น าไปปฏิบัติใช้ในการท างาน โดยถือเอาคุณธรรมและความสุจริตเป็นท่ีต้ัง ดังต่อไปน้ี

ฝ่ำยจัดกำรต่อผู้ถือหุ้น

1. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจด าเนินการใด ๆ ด้วยจิต
อันบริสุทธ์ิ (good faith) และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

2. ไม่บริหารองค์กรอย่างขาดความระมัดระวัง หรือขาดความยั้งคิด
3. ปฏิบัติหน้าท่ีโดยการประยุกต์ความรู้ และทักษะการบริหารจัดการอย่างสุด

ความสามารถในทุกกรณี
4. จัดการดูแลมิให้สินทรัพย์ใด ๆ ของบริษัทฯ เสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ
5. รายงานสถานภาพของบริษัทฯ โดยสม ่าเสมอและครบถ้วนตามความจริง
6. แจ้งให้ผู้ถือหุน้ทุกรายทราบอยา่งเท่าเทียมกันถึงแนวโน้ม (prospects) ในอนาคต

ของบริษัทฯ ท้ังในด้านบวกและด้านลบ ซ่ึงจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นไป
ได้และมีข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ

7. ไม่แสวงหาประโยชน์ใหต้นเองและผู้เก่ียวข้องโดยใช้ข้อมูลใด ๆ ของบริษัทฯ ซ่ึงยัง
ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

8. ไม่น าข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวใน
ระยะเวลา 1 เดือนก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน

9. หลีกเล่ียงการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯในระยะเวลา 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงิน
จะเปิดเผยสู่สาธารณะ

10. รายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงการถือ
หลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ฝ่ำยจัดกำรต่อลูกค้ำหรือผู้บริโภค

1. ด าเนินการด้านการตลาดท่ีเป็นธรรม ให้ข้อมูลท่ีเป็นจริงและไม่เบี่ยงเบน รวมถึง
การปฏิบัติทางสัญญาท่ีเป็นธรรมแก่ลูกค้า เช่น ไม่เข้าร่วมในการกระท าใดๆ ท่ีเป็น
การหลอกลวง ท าให้เข้าใจผิด หรือไม่เป็นธรรม รวมถึงปกปิดข้อมูลท่ีจ าเป็น

2. ให้ความคุ้มครองด้านสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าหรือผู้บริโภค รวมถึงให้
การดูแลกลุ่มผู้ท่ีต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ โดยการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพและ
ปลอดภัย

3. สนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืน ด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์และการบริการท่ีเป็น
ประโยชน์ และลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น ผลกระทบทางเสียง และ
ของเสีย รวมถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4. จัดมาตรการการป้องกันก่อนการเกิดข้อร้องเรียนของลูกค้าหรือผู้บริโภค รวมถึง
การก าหนดระบบ การสื่อสารเพ่ือให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเก่ียวกับสินค้าและ
บริการ และด าเนินการแก้ไขปัญหาอยา่งดีท่ีสุดตามมาตรฐานของประเทศหรือสากล
เพ่ือให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

5. ปกป้องและรักษาข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของลูกค้าหรือผู้บริโภค ท้ังการได้มา
ซ่ึงข้อมูลอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรม การจัดเก็บข้อมูล การไม่เปิดเผย
ข้อมูลของลูกค้าท่ีมีอยู่หรือการน าไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากท่ีก าหนด

6. ให้การบริการท่ีจ าเปน็ต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค เช่น ไม่ตัดการบริการท่ีจ าเป็นในกรณีท่ี
ลูกค้ายังไม่ได้จ่ายค่าใช้จ่ายโดยปราศจากการให้โอกาสก่อน ไม่ก าหนดราคาและ
ค่าธรรมเนียมท่ีไม่เหมาะสม รวมถึงการด าเนินงานด้วยความโปร่งใส โดยการ
เตรียมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในการก าหนดราคาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

GRI 102-18, SDG 16, G2.1C, G2.2C GRI 102-17

mailto:anti-corruption@tipco.net
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การบริหารจัดการความเส่ียงองค์กร
กับความยั่งยืน
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2020: 37% (2) 
การหยุดชะงักของธุรกิจ1

41%

(รวมทั้งการหยุดชะงักของ
ห่วงโซ่อุปทาน )

2020: 3% (17) 
การเกิดโรคระบาดคร้ังใหญ่

40%

(เช่น ปัญหาด้านสุขภาพและ
ก าลังคน รวมทั้งข้อจ ากัด
ในการเคล่ือนย้าย)1

2
2020: 37% (2) 
เหตุการณ์คุกคามทาง
ไซเบอร์

3

40%

(เช่น อาชญากรรมทางไซเบอร์ 
ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศ
ล้มเหลว/การขัดข้องเรื่องระบบ 
การละเมิดข้อมูล ค่าปรับ และ
บทลงโทษ)

2020: 21% (5) 
การพัฒนาตลาด

19%

(เช่น ความผันผวน การ
แข่งขันที่รุนแรง/ ผู้เข้าใหม่ 
การควบรวมกิจการ ภาวะ
ตลาดซบเซา ความผันผวน
ของตลาด)2

4 2020: 27% (3) 
การเปล่ียนแปลงกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับ

5

19%

(เช่น สงครามการค้าและภาษี 
การคว ่าบาตรทางเศรษฐกิจ 
การกีดกันทางการค้า Brexit 
การสลายตัวของยูโรโซน)

2020: 21% (4) 

ภัยพิบัติแห่งชาติ
6

17%

(เช่น พายุ น ้าท่วม 
แผ่นดินไหว ไฟป่า)

2020: 20% (6) 

ไฟไหม้ และการระเบิด

16%

7
2020: 11% (10) 

การพัฒนาเศรษฐกิจ
มหภาค

8

13%

(เช่น นโยบายการเงิน มาตรการ
รัดกุมการใช้จ่าย การเพ่ิมข้ึนของ
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ภาวะเงินฝืด 
เงินเฟอ้)3

2020: 17% (7) 

การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ / ความผันผวน
ที่เพ่ิมขึ้นของสภาพ
ภูมิอากาศ

13%

9 2020: 9% (11) 

ความเส่ียงและความ
รุนแรงทางการเมือง

10

11%

(เช่น ความไม่มั่นคงทางการ
เมือง สงคราม การก่อการ
ร้าย ความโกลาหลของพล
เรือน การจลาจลและการ
ปล้นสะดม)

แหล่งท่ีมำของข้อมูล: Allianz Global Corporate & Specialty ตัวเลขแสดงถึงจ านวนความเสี่ยงท่ีเลือกเป็นเปอร์เซ็นต์ของการตอบแบบส ารวจท้ังหมด จากผู้ตอบ
แบบสอบถามจ านวน 2,769 ราย  สามารถให้ค าตอบส าหรับความเสี่ยงสูงสุดได้สามประเด็น รูปภำพประกอบ: Shutterstock  
หมำยเหต:ุการอ้างอิงจากจ านวนค าตอบท่ีแท้จริง  1) การเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่อันดับสูงกว่าเหตุการณ์คุกคามทางไซเบอร์  2) การพัฒนาตลาดอันดับสูงกว่าการเปล่ียนแปลง
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 3) การพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคอันดับสูงกว่าการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ / ความผันผวนท่ีเพ่ิมข้ึนของสภาพภูมิอากาศ   
สัญลักษณ์: สีแดง มีควำมเสี่ยงท่ีสูงกว่ำปี 2563, สีเขียว มีควำมเสี่ยงท่ีต ่ำกว่ำปี 2563

ควำมเสี่ยง 10 อันดับที่อำจจะมีผลต่อเศรษฐกิจโลกในปี 2564 ควำมเสี่ยงที่อำจจะมีผลต่อเศรษฐกิจไทยในธุรกิจกำรเกษตรและอำหำร 2564

ความเส่ียงจากการจัดหาสินค้าเกษตรให้
เหมาะสมกับราคา ปริมาณ และคุณภาพที่
ต้องการ

เ กิ ด จ า กป ริ ม าณ พ้ื น ที่ ใ น ก า ร เ พ า ะ ป ลู ก ที่
เปล่ียนแปลง ซึ่งอาจเกิดจากนโยบายการส่งเสริม
ของภาครัฐ ท าให้เกษตรกรอาจชะลอการขยาย
พ้ืนที่ปลูก ในขณะที่ก าลังการผลิตในอุตสาหกรรม
เติบโตตลอดเวลา

ความเส่ียงจากการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต

การขาดแคลนวัตถุดิบส าหรับผลิตสินค้า (Raw Material)
ที่เป็นสินค้าเกษตร เช่น สับปะรด รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ 
(Packaging Material) เ ช่ น  ก ล่อ งกร ะ ด าษ  ขวด
พลาสติก ท า ให้ราคาตลาดปรับตัวสูง ข้ึนจากความ
ต้องการ (Demand) ที่เพ่ิมข้ึน ส่งผลกระทบต่อต้นทุน
การผลิตที่เพ่ิมข้ึน และผลประกอบการปรับตัวลดลงได้ 
ดังนั้น จะต้องมีการก าหนดแผนการบริหารจัดการวัตถุดิบ
ให้สอดคล้องกับก าลังการผลิต เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพใน
การผลิตและมีต้นทุนในการผลิตที่เหมาะสม

ความเส่ียงจากปญัหาที่อาจเกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิตและการขนส่ง

การด าเนินธุรกิจการเกษตรและอาหารข้ึนอยู่กับการ
ด าเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องของโรงงาน และการ
ขนส่งวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีคุณภาพเข้าสู่โรงงาน 
และขนส่งผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว จึง
อาจมีความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของโรงงานอันมี
ผลต่อความต่อเนื่องในการผลิต และกระทบต่อการ
ขนส่งได้

ความเส่ียงจากสินค้าทดแทน

อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร เป็นอุตสาหกรรม
ที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว แข่งขันสูง ทั้งใน
ด้านคุณภาพของสินค้า การคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
ท าได้ง่าย ดังนั้นความเสี่ยงที่เกิดจากสินค้าที่มีความ
คล้ายหรือเหมือนกันเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา ท าให้การ
ปรับเปล่ียนรูปแบบการด าเนินธุรกิจจึงมีความส าคัญ
และช่วยลดผลกระทบจากสินค้าทดแทนของคู่แข่งใน
ตลาดได้

ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน

ปัจจัยส าคัญที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์ (Demand) 
และอุปทาน (Supply) ได้แก่ สภาพดินฟา้อากาศซึ่ง
มีผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณผลผลิตและการ
ปรับตัวของราคาสินค้าทางการเกษตร

ความเสี่ยงจากราคาสนิค้าเกษตรท่ี
มีความผันผวนตามความต้องการของ
ตลาดโลก 

1 2 3

4 5 6

ในปัจจุบัน เศรษฐกิจทั่วโลกมีอัตราการเติบโตที่ลดลง
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 ท าให้
อัตราแลกเปล่ียนเกิดความผันผวน กระทบต่อค่าเงินบาท 
ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของธุรกิจน าเข้า-
ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร จึงด าเนินการป้องกัน
ความ เ สี่ ยง  โ ดยการท า สัญญาซื้ อ ข าย เ งิ นตร า
ต่างประเทศล่วงหน้า (Forward) เพ่ือป้องกันผลกระทบ
ต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ จากความผันผวนของ
อัตราแลกเปล่ียน

46 47

GRI 102-15,SDG 1-17, G5.1O
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การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรที่เก่ียวข้องกับความยั่งยืน

นโยบำยและแผนกำรบริหำรควำมเส่ียง

กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้  ได้ด า เนินการบริหารความเสี่ ยงองค์กร (Enterprise Risk
Management: ERM) อย่างต่อเนื่อง โดยมีความครอบคลุมทุกกิจการในกลุ่มธุุรกิจเพ่ือความเป็น
มาตรฐานเดียวกัน และเพ่่ือให้สอดคล้องกับการขยายธุรกิจและสร้างการเจริญเติบโตของบริษัทในเครือ 
การด าเนินงานขององค์กรจะต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
องค์กร ซ่ึงก่อให้เกิดเหตุการณ์ทั้งที่เป็นความเสี่ยงและโอกาส (Risk and Opportunities) ต่อองค์กร 
ดังนั้นการบริหารจัดการความเสี่ยงจึงเป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษา และส่งเสริมให้
องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้ นอกจากนี้การบริหารจัดการความเสี่่ยงยังเป็น
องค์ประกอบส าคัญของการก ากบัดแูลกิจการทีด่ ี(Good Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุก
กระบวนการด าเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลที่ดีต่อภาพลักษณ์ และสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่องค์กร ดังนั้นบริษัทฯ จึงจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่

่ยงองค์กร (Corporate Risk
Management Committee) ประกอบด้วย

1.  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2. ผู้อ านวยการสายบริหารเงิน 
3. ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
4. ผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและควบคุมภายในองค์กร 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งองค์กรที่บริษัทฯ จัดตั้งท าหน้าที่ประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผล
ต่อการด าเนินธุรกิจขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนหามาตรการเพ่ือบริหารและลดความ
เสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่

่
เหมาะสมหรือยอมรับได้ และเพ่ื

่
อให้การด าเนินงานขององค์กรส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ที่่วางไว้ ทั้งนี้ อาจมอบหมายให้อนุกรรมการบริหารความเสี่
่ยงท าหน้าที่่วางแผนด าเนินการ

ย่อยโดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรดูแล ติดตามเป็นระยะ ๆ และรายงานผลการ
ด าเนินงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส

แนวปฎิบัติกำรบริหำรควำมเส่ียง

กลยุทธ์องค์กรด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียง

การเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และความผันผวนในเร่ืองของวัตถุดิบหลัก ท าให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องทบทวนกลยุทธ์
ขององค์กรโดยค านึงถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพ่ือให้สามารถบริหารความเสี่ยงนั้นให้ลดลง
หรืออยู่ในระดับที่รับได้ รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี้ 
เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจ พร้อมกับการให้ความส าคัญด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็น
การสร้างความเติบโตอย่างยั่งยื่นให้กับองค์กร 

กรอบกำรประเมินและกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงขององค์กร

ควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)

ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์ หรือ การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ซ่ึงเกิดจากปัจจัยภายในหรือภายนอก เช่น โครงสร้างองค์กร 
สถานการณ์การแข่งขัน ทรัพยากร และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ล้วนส่งผลกระทบต่อเป้าหมายองค์กร ดังนี้

กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ได้ประเมินความเสี่ยงและจัดการลดความเสี่ยงโดยการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
พร้อมทั้งปรับโครงสร้างการบริหารจัดการภายในเพ่ือให้สอดรับกับการปรับกลยุทธ์ใหม่ ดังนี้

1. พัฒนาสินค้าใหม่ที่มีความหลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว
2. เพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
3. สื่อสารจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ในเร่ืองแหล่งผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑ์ คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ 
4. วางแผนการจัดการต้นทุนและปริมาณวัตถุดิบให้เพียงพอต่อแผนการผลิต

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
เกิดโรคระบาดอุบัติใหม่ตั้งแต่ปลายปี 2562 และ
กลายเป็นวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
โควิด-19 ตลอดปี 2563-2564 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
ภาพรวมของเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรม ทั้งยัง
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของผู้คน และการ
ด าเนินธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม

การเติบโตของธุรกิจหลักในปัจจุบันไม่เป็นไปตามแผน
ในปัจจุบันแนวโน้มเศรษฐกิจโลก มีความผันผวนสูงขึ้น 
จากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคสื่อออนไลน์
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการพัฒนาธุรกิจ และกลยุทธ์สร้าง
การเติบโตของรายได้ในธุรกิจหลักของบริษัทฯ

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ภูมิรัฐศาสตร์ ผลกระทบต่อสังคม เทคโนโลยี

1. การแพรก่ระจายของโรคระบาด
2. วิถกีารด ารงชวีติและการท างานรปูแบบใหม ่(new normal)
3. แผนการด าเนนิธรุกจิอยา่งตอ่เนือ่ง 

1. แนวโนม้เศรษฐกจิโลก มีความผนัผวนสงู
2. แผนพัฒนาธรุกจิเพ่ือรองรบัสถานการณ์
3. กลยทุธท์างธรุกจิในการสรา้งการเตบิโตของธรุกจิหลกั

กำรจัดกำรควำมเส่ียงจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด-19

กำรจัดกำรควำมเส่ียงจำกกำรเติบโตของธุุรกิจหลักในปจัจุบันไม่เปน็ไปตำมแผน

กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ได้ประเมินความเสี่ยงและจัดการลดความเสี่ยงโดยการปรับแผนการด าเนินงาน เพ่ือรองรับกับ
สถานการณ์และทบทวน Business Continuity Plan
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ความเสี่ยงทีเ่กิดจากการปฎิบตังิานในแตล่ะขั้นตอนยงัไมเ่หมาะสม ไม่สอดคล้องกบัสภาวการณ์ในยคุปัจจุบนั ได้แก่

การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรที่เก่ียวข้องกับความยั่งยืน

กรอบกำรประเมินและกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงขององค์กร 

ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบัติกำร (Operation Risk : O)

ควำมไม่พร้อมของผู้สืบทอดในต ำแหน่งงำนท่ีส ำคัญ 
ท าให้การปฏิบัติงานในต าแหน่งงานที่ส าคัญอาจมีความไม่
ต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ก าหนดแผนงานและจัดท า
รายงานแผนสืบทอดต าแหน่งของผู้บริหาร (Succession
Plan) เพ่ือเตรียมการล่วงหน้าและรองรับการเติบโตของ
องค์กรอย่างไม่มีสะดุด

ธุรกิจน ้ำผลไม้ไม่เติบโตตำมแผน 
ภายใต้สภาวะสภาพตลาด การแข่งขัน เศรษฐกิจ และก าลัง
ซ้ือภายในประเทศที่ชะลอตัวในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ประกอบ
กับกระแสรักสุขภาพ ส่งผลให้ตลาดน ้าผลไม้เร่ิมชะลอตัว

ในระหว่างปี กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ มีการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สูตรน ้าตาลน้อย เน้นการสื่อสารจุดเด่นของ
ผลิตภัณฑ์ เช่น การให้พลังงานต ่า แต่ยังได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
โดยเฉพาะผู้บริโภครุ่นใหม่มากขึ้น ร่วมกับการพิจารณาใช้ทรัพยากรและเคร่ืองจักรที่มีอยู่ในธุรกิจเคร่ืองดื่มมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด

กำรจัดกำรควำมเส่ียงจำกธุรกิจน ้ำผลไม้ไม่เติบโตตำมแผน 

1. สภาพตลาด การแขง่ขนัดา้นราคาทีร่นุแรงของ
ตลาดน า้ผลไม้
2. สินค้าทดแทนน า้ผลไม้
3. ภาวะเศรษฐกจิชะลอตวั ก าลงัซือ้ชะลอตวั

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ภูมิรัฐศาสตร์ ผลกระทบต่อสังคม เทคโนโลยี

กลุ่มธุรกจิอาหารทปิโก ้มุ่งเน้นการวางแผนและใหค้วามส าคัญในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรด้วยการวางแผนสรรหาและ
พัฒนาพนักงาน ก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในต าแหน่งงานนั้น ๆ 
รวมทั้งการปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหารจัดการให้มีทิศทางสอดคล้องกับแผนงานที่

่วางไว้้

กำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกควำมไม่พร้อมของผู้สบืทอดในต ำแหน่งงำนท่ีส ำคัญ 

ควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk : F)

ความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงิน การบริหารทางการเงินและงบการเงิน ซ่ึงในปีที่ ผ่านมา 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศมีการหยุดชะงัก ส่งผลต่อ
รายได้และก าลังซ้ือของผู้บริโภค อีกทั้งความผันผวนของราคาวัตถุดิบ และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงไป ท า
ให้ผลการด าเนนิงานในภาพรวมของบริษัทฯ ทั้งธุรกจิเคร่ืองดืม่ ธุรกิจผลไม้แปรรูป และธุรกิจค้าปลีก ไม่เปน็ไปตามเป้าที่
วางไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ด าเนินการในหลายด้านเพ่ือปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ทั้งการเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์
และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึงการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้และมีบทบาทมากขึ้น เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมผล
ประกอบการให้แก่กิจการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมและเป็นพันธมิตรกับแหล่งเงินทุน ท าให้ความ
เสี่ยงด้านการเงินของบริษัทฯ อยู่ในระดับค่อนข้างต ่า

ควำมเส่ียงด้ำนกฎหมำยและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน ได้แก่ 
พระราชบัญญัตคุ้ิมครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act) ซ่ึงมีผลกระทบต่อองค์กร 
จ าเป็นต้องมี “มาตรฐาน” ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและเพียงพอ เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่จะมี
ผลกระทบไปถึงการรักษาความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องสมบูรณ์ (Integrity) และความพร้อมใช้งาน 
(Availability) ของข้อมลูสว่นบุคคล ที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือกอ่ใหเ้กดิความเสียหายในระดับบุคคลหรือองค์กรได้ 
ซ่ึงปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการด าเนินการตามแผน

ควำมเส่ียงด้ำนระบบเทคโนโลยี (Information System Risk : I)

ความเสี่ยงจากระบบทีใ่ช้อยูใ่นองค์กรด้านการจัดการและวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ หรือ ERP (Enterprise 
Resource Planning) โดยระบบงานบางส่วนอาจมีความล้าสมัย และการป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์ยังไม่เป็น
ปัจจุบัน ซ่ึงบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบตามแผนเพ่ือให้มีความทันสมัย พร้อมทั้งยกระดับการจัดการด้านความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์ให้เป็นปัจจุบันมากข้ึน

1. การปฎบิตังิานอาจขาดความตอ่เนือ่ง
2. การพัฒนาธรุกจิ และสรา้งการเตบิโตของธรุกจิ
อาจไมเ่ป็นไปตามแผน
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การเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศอย่างรุนแรง 
(Extreme Weather)

ความผันผวนของปริมาณและราคาวัตถุุดิบ
(Raw material price and supplies uncertainty)

การบริหารความเสี่ยงที่เกิดข้ึนใหม่ (Emerging Risk)

หัวข้อความเส่ียงหลักขององค์กรทีม่คีวามสัมพันธ์กับแนวโน้มและทศิทางของโลก ในปี 2564 แนวโน้มความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบ การบริหารจัดการความเสี่ยง

ภัยคุกคามทางไซเบอร์/ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
ด้านไอที,ข้อมูลส่วนบุคคล  
(IT Security, Personal Data Security)

1. ควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบทำงกำรเกษตร
2. ควำมไม่แน่นอนของอุปทำนผลผลิตทำงกำรเกษตร
3. ควำมไม่แน่นอนของอุปทำนบรรจุภัณฑ์ (Packaging 

Material)

1. ภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ 
2. ควำมเส่ียงระบบสำรสนเทศ
3. กำรปกป้องข้อมูลและกำรโจรกรรมข้อมูล
4. ควำมเส่ียงข้อมูลส่วนบุคคลตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล (“PDPA”)

1. กำรปรับปรุงนโยบำยและกำรด ำเนินงำนเพ่ือลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมจำกกิจกรรมทำงธุรกิจ

2. กำรปรับปรุงและพัฒนำสินค้ำและบริกำรท่ีช่วยลดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อมให้มีควำมเหมำะสมต่อสภำพภูมิอำกำศท่ี
เปล่ียนแปลง

3. กำรส่ือสำรและสร้ำงร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือท ำควำม
เข้ำใจและร่วมกันแก้ปัญหำด้ำนส่ิงแวดล้อมอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

ภัยคุกคามทางไซเบอร์นับเป็นความเสี่ยงอุบัติใหม่ที่เกิด
จากการพัฒนาระบบการด าเนินงาน เพ่ือสร้างความ
เช่ือมโยงด้านดิจิทัล ซึ่งเป็นตัวช่วยในการเพ่ิมความ
คล่องตัวในการด าเนินงาน แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการ
เพ่ิมความเสี่ยงด้านไซเบอร์ด้วย

กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดย
มีการลงทุนในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมแสวงหา
เทคโนโลยีและการด าเนินงานใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดการสิ่งแวดล้อม

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ภูมิรัฐศาสตร์ ผลกระทบต่อสังคม เทคโนโลยี

ความผันผวนของปริมาณผลผลิตทางการเกษตรจากการ
เปล่ียนแปลงของสภาวะอากาศ ภาวะโลกร้อน ส่งผลต่อ
ปริมาณวัตถุดิบในการผลิตผลไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์
เคร่ืองด่ืม ซ่ึงเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ อีกท้ังปริมาณ
ผลผลิตทางการเกษตรยังส่งผลกระทบต่อราคาวัตถุดิบใน
การผลิตปรับตัวเพ่ิมข้ึน ลดลงตามสถานการณ์

หนึ่งในปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการเติบโตขององค์กร คือ
ความผันผวนของผลผลิตทางการเกษตรทั้งในแง่ปริมาณ
ผลผลิต และราคาวัตถุดิบ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ต้นทุนการผลิตของธุรกิจผลไม้แปรรูปและธุรกิจเครื่องด่ืม

บริษัทฯ จ าเป็นต้องปรับตัวและบริหารจัดการเพ่ือลดความ
เสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนต่อธุรกิจ รวมถึงการควบคุมคุณภาพ
ของวัตถุดิบ ดังน้ันบริษัทจึงวางแผนการสั่งซ้ือล่วงหน้าด้วย
การน าระบบ Contract Farming เข้ามาบริหารจัดการเพ่ือ
ควบคุมคุณภาพและความต่อเน่ืองของปริมาณวัตถุดิบ
รวมถึงราคาของวัตถุดิบให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้

การเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค
(Changes in consumer behavior)

ในปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วและมีความหลากหลายมากข้ึน การด าเนินธุรกิจให้มี
การเติบโตอย่่างต่อเนื่อง จะต้องมีการปรับเปล่ียนรูปแบบ
การด าเนินธุรกิจด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีความ
หลากหลายมากข้ึน

1. กำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็วของพฤติกรรมผู้บริโภค
2. ผลิตภัณฑ์อำหำรและเคร่ืองดื่มมีควำมหลำกหลำยมำกข้ึน
3. ควำมท้ำทำยในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคท่ี

แตกต่ำงกันในแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย

อาชญากรรมบนโลกไซเบอร์ก าลังเติบโตและมีปริมาณเพ่ิม
สูงข้ึนอย่างมาก ส่งผลให้การป้องกันท าได้ยากข้ึนด้วย
เช่นกัน เน่ืองจากตัวแฮกเกอร์เองมีความเข้าใจในตัวระบบ 
และสามารถเข้าถึงระบบเพ่ือเจาะข้อมูลได้ง่าย อีกท้ังรูปแบบ
ของอาชญากรรมทางไซเบอร์จะมีความหลากหลายมากข้ึน 
ส่งผลท าให้การเตรียมการเพ่ือรับมือ หรือป้องกันได้ยากข้ึน
เช่นกัน 

บริษัทฯ พัฒนาทีมงานท่ีควบคุมภัยคุกคามทางไซเบอร์ และ
จัดท าแผนรับมือแก้ไขและป้องกัน เพ่ือความปลอดภัยจาก
การจู่โจมบนโลกไซเบอร์ได้ หรืออย่างน้อยก็ช่วยท าให้เกิด
ความเสียหายต่อทรัพย์สินดิจิทัลให้น้อยท่ีสุด ในขณะเดียวกัน
ได้มีการจัดอบรมในเร่ืองความเสี่ยงข้อมูลส่วนบุคคล ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“PDPA”) ให้
ความรู้กับพนักงานทุกคนรับทราบและน าไปปฎิบัติ

บริษัทฯได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ การปรับแต่งตัวผลิตภัณฑ์ 
ภาชนะบรรจุภัณฑ์ การให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ท่ีดีต่อ
สุขภาพ นอกจากน้ี ยังมุ่งเน้นการบริหารจัดการในด้านการ
กระจายสินค้าให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าในแต่ละพ้ืนท่ี เพ่ือให้
บริษัทมียอดขายเพ่ิมข้ึนและสร้างแบรนด์ให้เปน็ท่ีจดจ า

ในปัจจุบันสินค้าอุปโภคบริโภคมีความหลากหลาย รวมท้ัง
ปัจจัยทางสังคมประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิงอย่างครอบครัว 
และสถานะของผู้ซ้ือ ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา ท่ีมีผลต่อตัว
ผู้บริโภคอันเป็นเหตุให้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
และใช้สินค้า ส่งผลต่อการเติบโตทางธุรกิจในส่วนของรายได้
จากการขายในผลิตภัณฑ์เดิม โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจเคร่ืองด่ืม

การเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศท่ีรุนแรงส่งผลกระทบต่อ
ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร ซ่ึงเป็น
วัตถุดิบหลักในการผลิตของธุรกิจผลไม้แปรรูป และธุรกิจ
เคร่ืองด่ืม ดังน้ันการพัฒนารูปแบบการผลิตจึงมีส่วนส าคัญ
ท่ีจะช่วยลดผลกระทบดังกล่าว

บริษัทฯ ด าเนินการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ได้มีการ
ลงทุนในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ด้วยการจัดท าโครงการโซล่าเซลล์ เพ่ือลดใช้พลังงาน ซ่ึง
เปน็การลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศ และ
การเกิดภาวะโลกร้อน (Climate Change)

52 53

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



รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  - รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  -

การบริหารความเส่ียงในการท างาน ช่วงสถานการณ์โควิด
เราท าให้สถานการณ์ท่ีไม่ปกติ ให้เป็นปกติในวิถีท่ีปลอดภัย รวมท้ังท างานได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ

20%

ส ำนักงำนใหญ่

80%

โรงงำน

การตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโควิด-19
ของกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้



รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  - รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  -

การปรับตัว  และฟื้ นฟูองค์กรในภาวะโควิด-19

กำรปรับตัวภำยใต้กำรด ำเนินตำมวิถีชีวิตใหม่ : 

พลิกวิกฤติให้เป็นโอกำส “Time for a Great Reset”

ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Stakeholder) 
ผู้บริหารและพนักงาน  

มำตรกำรในกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID-19)

บริษัทฯ มีการก าหนดและประกาศมาตรการต่างๆ เพ่ือรับมือกับเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที ดังน้ี
1. บริษัทฯ ขอความร่วมมือพนักงานในการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาและหม่ันท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ รักษามาตรการเว้นระยะ

ระหว่างบุคคลท่ีปลอดภัย และบันทึก Timeline 
2. บริษัทฯ ขอให้พนักงานส่วนส านักงานกรุงเทพฯ และคลังสินค้าประชาช่ืนเข้าปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีท่ีท างาน โดยพนักงานทุกคนจะต้องส่งผลการ

ตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ด้วยวิธีการ Antigen Test Kit (ATK) ก่อนเข้าพ้ืนท่ีท างานเป็นประจ าทุกสัปดาห์ ท้ังน้ี บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิในการพิจารณาไม่ให้พนักงานกลับเข้ามาพ้ืนท่ีของบริษัทฯ หากผลการตรวจเปน็บวก

3. ในกรณีท่ีพนักงาน ประสงค์ท่ีจะเดินทางออกนอกพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีอาศัยและ/หรือปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือไปปฏิบัติงานในกิจธุระของบริษัท 
หรือในกิจธุระส่วนตัวใด ๆ ให้พนักงานด าเนินการดังน้ี

3.1 รายงานต่อผู้บังคับบัญชา และ/หรือฝา่ยทรัพยากรบุคคลก่อน
3.2 ห้ามเดินทางไปยังสถานท่ีหรือจังหวัดท่ีถูกก าหนด ให้เป็นพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) รวมท้ังสถานท่ีท่ีจังหวัดมีการประกาศสั่งปิด เพ่ือหลีกเล่ียงการกักตัวเพ่ือเฝ้าระวัง
อาการตามค าสั่งของหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี

4. หลังจากเดินทางกลับเข้ามาในพ้ืนท่ีฯ หม่ันสังเกตอาการ โดยต้องส่งผลการตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ด้วยวิธีการ Antigen Test 
Kit (ATK) หลังจากเดินทางกลับเข้าในพ้ืนท่ีฯ แล้ว 3-5 วัน

5. ในกรณีท่ีบริษัทได้รับรายงานว่ามีพนักงานท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีท างานติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรืออยู่ในระยะกักตัวเพ่ือเฝ้าระวังอาการ 
หรือพิจารณาเห็นว่าเปน็บุคคลท่ีเข้าข่ายอยู่ในกลุ่มเสี่ยงในการแพร่เช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทฯ จะด าเนินการ ดังน้ี

5.1 ท าการพิจารณาแยกระดับความเสี่ยงในการติดเช้ือ และ/หรือแพร่เช้ือในพ้ืนท่ีท างานและด าเนินการตามมาตรการ เพ่ือป้องกันการแพร่
เช้ือ เช่น การท าความสะอาดพ้ืนท่ี การฉีดพ่นเพ่ือการฆ่าเช้ือ เปน็ต้น
5.2 แยกระดับความเสี่ยงของผู้สัมผัสกับพนักงานดังกล่าว แบ่งเปน็ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้สัมผัสกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้สัมผัสเสี่ยงต ่า

6. ในกรณีท่ีพนักงานมีบุคคลในครอบครัวท่ีพ านักอาศัยในบริเวณเดียวกันติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรืออยู่ในระยะกักตัวเพ่ือเฝ้าระวัง
อาการ หรือพิจารณาเห็นว่าเป็นบุคคลท่ีเข้าข่ายอยู่ในกลุ่มเสี่ยงในการติดเช้ือโคโรนา (COVID-19) ให้พนักงานท าการตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) ตามค าแนะน าของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขทันที และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา และ/หรือ ฝา่ยทรัพยากรบุคคล

7. พยายามหลีกเล่ียงการเชิญหรือน าบุคคลภายนอกมาร่วมกิจกรรมทางธุรกิจ การประชุม การสัมมนา หรือการด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
บริษัทฯ ในพ้ืนท่ีของบริษัทฯ หากมีความจ าเปน็ให้พบปะได้ในเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีก าหนดไว้เท่าน้ัน ท้ังน้ี บุคคลภายนอกจะต้องผ่านกระบวนการคัดกรอง
ตามข้ันตอนของบริษัทฯ

8. พยายามหลีกเล่ียงการเข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจ การประชุม การสัมมนา หรือสังสรรค์ใด ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่เช้ือไวรัส
โคโรนา (COVID-19)

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร (External Stakeholder)

ผู้ถือหุ้น 

กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ได้จัดกิจกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือช้ีแจงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจ ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อีกท้ังรับทราบ
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง แต่เน่ืองด้วยในปี 2565 สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยังคงรุนแรงอย่าง
ต่อเน่ือง ทางบริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการปอ้งกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพ่ือรองรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าป ี2565 ดังน้ี

ตรวจวัดอุณหภูมิจากเจ้าหน้าท่ี ผู้ท่ี

ผ่านการคัดกรองต้องติดสต๊ิกเกอร์

แ ล ะ ส ว ม ใ ส่ ห น้ า ก า ก อ น า มั ย

ตลอดเวลาท่ีเ ข้าร่วมประชุม และ

กรอกประวัติผู้เข้าร่วมประชุม

ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลในการ

ต ร ว จ ห นั ง สื อ ม อ บ ฉั น ท ะ  ก า ร

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การน่ังใน

ห้องประชุม

รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล
ในการประชุมจะรับเฉพาะค าถามเป็น

ลายลักษณ์อักษร ผู้ถือหุ้นสามารถส่ง

ค าถามให้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม

มายังอีเมล์ Investors@tipco.net

เปิดเผยค าตอบบนเว็บไซต์ของบริษัท

ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม

ลดการสัมผัสโดยตรง
จัดเตรียมท่ีน่ังส าหรับผู้ถือหุ้นใน
ท่ีประชุม โดยเว้นระยะห่างตามท่ี
ก าหนด

จัดเตรียมท่ีน่ังในท่ีประชุม

ช่องทางในการติดต่อส่ือสาร และการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ก าหนดมาตรการ และช่องทางการสื่อสารในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียท้ังภายในและ
ภายนอกผ่านช่องทางต่าง ๆ เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังน้ี
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ผู้บริหำรและพนักงำน

บริษัทฯ สื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ 
เช่น E-mail, HR Portal, line Group

ผู้มีส่วนได้เสียภายใน
Internal Stakeholders

คู่ค้ำ และพันธมิตรทำงธุรกิจ 
บริษัทฯ ติดต่อและประสานงาน ผ่านทางโทรศัพท์, 
E-mail และ Conference Call ผ่านระบบ Microsoft Teams

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
External Stakeholders

ผู้ถือหุ้น และนักวิเครำะห์ 
บริษัทฯ ติดต่อสื่อสารข้อมูลกับผู้ถือหุ้นและนักวิเคราะห์
ผ่านทางโทรศัพท,์ E-mail และเว็บไซด์ www.tipco.net 

mailto:Investors@tipco.net
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วิธีและกระบวนการประเมินประเด็นส าคญัด้านความยั่งยนืของธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ได้ท าการประเมินประเด็นส าคัญและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียเป็นคร้ังที่ 2 โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในปี 2563 เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลง
ในเร่ืองกลยุทธ์หลักองค์กรในการขับเคลื่อนจากปี 2563-2568 และได้สร้างแบบสอบถามในการประเมินประเด็นส าคัญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจน
หัวข้อที่เชื่อว่ามีความเส่ียงและโอกาสทางธุรกิจ เป็นการมุ่งวิเคราะห์ประเด็นส าคัญเพ่ือช่วยให้ระบุได้ว่าประเด็นใดที่สามารถท าให้เกิดคุณค่าสูงสุดและเป็นการขับเคลื่อนกล
ยุทธ์และการก าหนดเป้าหมายที่ควรมุ่งเน้น เพ่ือสามารถจัดสรรทรัพยากร รวมทั้งก ากับการปฏิบัติงานตามแผนให้มีประสิทธิผล รวมถึงการจัดท ารายงานเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้
เสียที่เกี่ยวข้องได้

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ท าการตรวจสอบเมทริกซ์ที่มสีาระส าคัญที่เผยแพร่ในรายงานธุรกิจที่ย่ังยืนประจ าปี 2562 และ 2563 เอกสารที่แก้ไขนี้อธิบายวิธีการของการ
ประเมินด้ังเดิมและการทบทวนในปี 2564 การเปลี่ยนแปลงในเวอร์ชันก่อนหน้าจะระบุไว้ในเอกสารนี้

แนวทางในการระบุหัวข้อเนื้อหาของทางบริษัทฯ ได้รับการออกแบบโดยใช้แนวทางที่มีอยู่และความเป็นผู้น าทางความคิด 2 ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจาก
บริษัทชั้นน าและบทเรียนที่เรียนรู้จากการประเมินความมีสาระส าคัญในอดีต นอกจากนี้ยังได้รับการปรับแต่งให้สะท้อนถึงบริบทที่บริษัทฯด าเนินการและวัฒนธรรมองค์กร

ด ำเนินกำร 4 ขั้นตอนต่อไปนี้

1) การระบุหัวข้อท่ีเก่ียวข้อง ท่ีอาจ
เกิดข้ึนในการท างานตามห่วงโซ่
คุณค่า และผู้มีส่วนได้เสียท่ี
เก่ียวข้อง

2) การจัดล าดับความส าคัญของ
ประเด็นส าคัญต่อกลุ่มธุรกิจอาหาร
ทิปโก้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทีได้
จากแบบสอบถาม

3) การระบุประเด็นส าคัญ/ความ
เร่งด่วนของประเด็นตามความ
เก่ียวข้องกับการพัฒนาอยา่ง
ยั่งยืน

4) การจ าแนกประเด็นส าคัญเปน็เน้ือหา 
เป้าหมาย และแผนงาน เพ่ือใช้ในการ
บริหารและติดตามประสิทธิผล

การวิเคราะห์ประเด็นด้านความย่ังยืน
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ส าคัญและ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ในมติิเศรษฐกจิ 
มิติสังคม และมิติส่ิงแวดล้อม โดย
พิจารณาประเด็นต่าง ๆ ยืดหลัก
ตามมาตรฐานระดับสากล  
1. GRI Standard
2. The UN Sustainable 

Development Goals

จัดล าดับความส าคัญของประเด็นที่
ส าคัญด้านความย่ังยืน โดยการ
สอบถามความคิดเห็นจากกลุ่ ม
ตัวอย่างผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน
แล ะภายนอกองค์กร ผ่ านการ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นเชิงลึกทาง
โ ท ร ศั พ ท์  แ ล ะ ร ะ บ บ ต อ บ
แบบสอบถาม ผ่านช่องทางออนไลน์

ท าการประเมินประเมินประเด็นความ
ย่ังยืนที่ส าคัญ และจัดล าดับความ
เร่งด่วนของประเด็นการพัฒนา
ความย่ังยืนที่ส่งผลต่อองค์กร และ
ผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโว่คุณค่า 
โ ด ย พิ จ า รณ าผลก ร ะ ทบ  แ ล ะ
ความส าคัญของประเด็นต่าง ๆ

ผู้ บ ริ ห า ร ใ น แ ต่ ล ะ ส่ ว น ข อ ง ที่
เกี่ยวข้องก าหนดเป้าหมาย และ
แผนงานด้านความ ย่ัง ยืน และ
พัฒนากระบวนการด าเนินธุรกิจ
ภ าย ใ ต้ก รอบ ด้ านคว าม ย่ั ง ยืน 
ตลอดจนติดตามผลการด าเนินงาน 
และปรับแผนงานให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายทั้งระยะส้ัน ระยะกลาง และ
ระยะยาว

กระบวนการก าหนดเนื้อหารายงาน
GRI 201-1
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บริษัทฯ จัดท ารายงานความย่ังยืน หรือ Sustainability Report ถือเป็นการจัดท าเคร่ืองมือส าคัญ
ในการก าหนดทศิทางของบริษัท และสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งยังเป็นเคร่ือง
ยืนยันความมั่นคงและย่ังยืนที่จะสามารถส่ือสารถึงนักลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และ
สาธารณชนที่สนใจธุรกิจของบริษัทฯ ให้ได้เห็นประเด็นส าคัญที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยการ
พิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกทีเ่กีย่วข้องกับการด าเนนิงาน โดยท าการประเมินประเด็นด้านความย่ังยืน
ที่ส าคัญตามกระบวนการภายใต้หลักส าคัญ 10 ประการของ Global Reporting Initiative Standards (GRI)

GRI Reporting

Principles

กระบวนการก าหนดเนื้อหาของบริษัทฯ ก าหนดจากการประเมินประเด็น
ส าคัญด้านความย่ังยืนของธุรกิจ ทั้ง 3 ด้านคือ ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม และด้านส่ิงแวดล้อม โดยเนื้อหาของรายงานฉบับนี้จะรายงาน
เฉพาะประเด็นส าคัญระดับสูงที่มีผลต่อการด าเนินการของบริษัทฯ และผู้มี
ส่วนได้เสีย (Materiality Topics) และใช้มาตรฐานการรายงาน GRI 
(GRI Standards 2016)

คณะท างานได้ก าหนดกระบวนการต้ังแต่การสัมภาษณ์ การสอบถาม
ข้อมูลจากผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียที่มี
การด าเนินธุรกิจร่วมโดยตรง และสามารถให้ข้อคิดเห็นที่สะท้อนทั้งการ
ท างานที่ดี และปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือสามารถน าไปพัฒนาให้ดีขึ้น

สุดท้ายเนื้อหาทั้งหมดจะมีการตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ธุรกิจ พร้อมทั้งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลให้ฝ่ายบริหารอนุมัติข้อมูล
ส าหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะ เพ่ือเป็นกรอบด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้และประสบความส าเร็จทางธุรกิจได้อย่างย่ังยืนในอนาคต

“ เรามุ่งจัดท ารายงานเพ่ือการสื่อสารให้ผู้มี
ส่วนได้เสียที่ เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าใจก้าว
ส าคัญในการพัฒนาบริษัทฯ ในสิ่งที่บริษัทฯ 
ได้ด าเนินการและจะด าเนินการในอนาคต 
เพ่ือการท างานที่สอดประสานไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างราบร่ืน ”

“รายงานเน้ือหาถูกต้อง 
ตรวจสอบได้

เพ่ือการพัฒนาบริษทั”
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ผลกระทบที่มีต่อธุรกิจองคก์ร ด้ำนเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และสังคม
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กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

กำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง/สภำวะวิกฤติ
กำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต

กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ควำมมั่นคงปลอดภัย
ด้ำนไซเบอร์

กำรปฏิบัติ
ตำมกฎหมำย

กำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนอย่ำงรับผิดชอบ

กำรบริหำรจัดกำรวิจัย นวัตกรรม
และเทคโนโลยี

คุณภำพ สุขอนำมัย และควำม
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมสุขภำพ และ
โภชนำกำร สุขภำวะที่ดี

ผลประกอบกำรดี และควำมสำมำรถใน
กำรเติบโตทำงธุรกิจ

กำรตลำดอย่ำงรับผิดชอบ 
(ควำมไว้วำงใจต่อแบรนด์)

มุ่งตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภค

กำรพัฒนำผู้มี
ส่วนได้เสียหลัก

ประสิทธิภำพเคร่ืองจักร
และกระบวนกำรผลิต

กำรจัดกำรตอบสนองต่อกำร
เปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

กำรจัดกำรน ้ำ

กำรบริหำรจัดกำรกำรสูญเสียอำหำร 
ขยะอำหำร และของเสีย

กำรจัด
กำรพลังงำน

การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
และระบบนิเวศ และกำรอนุรักษ์

ระบบนิเวศ

กำรจัดกำรบรรจุภัณฑ์

กำรรักษำส่ิงแวดล้อม
และไม่รุกที่ป่ำในกำร

เพำะปลูก

ควำมเป็นอยู่ที่ดี อำชีว
อนำมัย สุขภำพและควำม
ปลอดภัยของพนักงำน

กำรบริหำรจัดกำรประเด็นด้ำน
สิทธิมนุษยชน เคำรพควำมเสมอ
ภำคและยอมรับควำม
หลำกหลำย

กำรพัฒนำและ
สนับสนุนชุมชน

กำรสร้ำงผลกระทบต่อสังคม กำรบริหำร
ลูกค้ำสัมพันธ์

กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล

กำรจัดกำรข้อร้องเรียน 
ข้อขัดแย้งและสร้ำงกำรยอมรับ

จำกชุมชน

กำรปฏิบัติด้ำนแรงงำน และ
กำรส่งเสริมแรงงำนสตรี

กำรส่งเสริมกำรศึกษำ
และพัฒนำพนักงำน

21

ท าการส ารวจความคิดเห็นต้ังแต่
วันท่ี 14 มกราคม 2564 
ถึง 3 กุมภำพันธ์ 2564

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีท้ังหมด 64 
คนตอบแบบส ารวจ

64 แบบสอบถำม

8 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
64 คน เป็ นผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย

ภายในองค์กร 32 คน และผู้มี
ส่วนได้เสียภายนอก 32 คน 
มาจากกลุ่ม ผู้ มีส่วนได้เสีย ท่ี

เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ 
จาก 7 กลุ่ มผู้ มี ส่ วน ไ ด้ เสี ย
ภายนอก

ประเด็นด้ำนเศรษฐกิจ

ประเด็นด้ำนส่ิงแวดล้อม

ประเด็นด้ำนสังคม

การก ากับ/บริหารงาน

หลักด าเนินงาน

การด าเนินงานท่ีกระทบ
กับสิ่งแวดล้อม

การด าเนินงานท่ีกระทบกับ
ผู้มีส่วนได้เสียใน 
ecosystem

การประเมินประเด็นส าคัญดา้นความยัง่ยืน ปี 2562

ประเด็นส ำคัญมำกที่
ต้องรีบด ำเนินกำร

ประเด็นส ำคัญ

ประเด็นในห่วงโซ่คุณค่ำ

60 61

การประเมินประเด็นส าคัญดา้นความยัง่ยืน ปี 2564
ค
ว
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ส
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ผลกระทบที่มีต่อธุรกิจองคก์ร ด้ำนเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และสังคม

8

7

3.75 4.504.00 4.25 4.753.50

4.75

4.50

4.25

4.00

3.75

กำรบริหำรจัดกำของเสีย

กำรอนุรักษ์และฟื้ นฟูควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ

ท าการส ารวจความคิดเห็นต้ังแต่
วันท่ี 15 กันยายน 2562
ถึง 15 ตุลำคม 2562

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีท้ังหมด 64 
คนตอบแบบส ารวจ

64 แบบสอบถำม

8 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
64 คน เป็ นผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย

ภายในองค์กร 32 คน และผู้มี
ส่วนได้เสียภายนอก 32 คน 
มาจากกลุ่ม ผู้ มีส่วนได้เสีย ท่ี

เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ 
จาก 7 กลุ่ มผู้ มี ส่ วน ไ ด้ เสี ย
ภายนอก

ประเด็นด้ำนเศรษฐกิจ

ประเด็นด้ำนส่ิงแวดล้อม

ประเด็นด้ำนสังคม

หลักด าเนินงาน

การด าเนินงานท่ีกระทบ
กับสิ่งแวดล้อม

การด าเนินงานท่ีกระทบกับ
ผู้มีส่วนได้เสียใน 
ecosystem

กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง 13

6
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4

2
12
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3
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15
14

9
1

กำรใช้น ้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรรักษำพนักงำนที่มีคุณภำพ

กำรพัฒนำนวัตกรรม
กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน

อย่ำงยั่งยืน

กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ
ด้ำนส่ิงแวดล้อม

กำรบริหำรจัดกำรพลังงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
ของพนักงำน

กำรพัฒนำศักยภำพพนักงำน

กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน

กำรมีส่วนร่วมกับชุมชน สังคม

สุขภำพและควำมปลอดภัยของผู้บริโภค

คุณภำพของสินค้ำ
ประเด็นส ำคัญมำกที่
ต้องรีบด ำเนินกำร

ประเด็นส ำคัญ

ประเด็นในห่วงโซ่คุณค่ำ

ในป ี2562 กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ประเมินประเด็นส าคัญด้านความย่ังยืน (Materiality) และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียเป็นคร้ังแรก และวิเคราะห์ผลการ
ประเมินประเด็นส าคัญมากที่ต้องรีบด าเนินการมี 5 ประเด็นส าคัญจากทั้งหมด 15 ประเด็นส าคัญ และน าผลการประเมินดังกล่าวก าหนดกลยุทธ์ด้านความย่ังยืน ในปี 
2562-2563 ส าหรับ ในป ี2564 เกิดกำรเปล่ียนแปลงที่ส ำคัญ ทั้งในส่วนของการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทางบริษัทฯ 
จึงได้ด าเนินการจัดท าการประเมินประเด็นส าคัญด้านความย่ังยืนในคร้ังที่ 2 โดยผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรแสดงความคิดเห็นในประเด็นส าคัญด้าน
ความย่ังยืนของบริษัทฯ ได้สรุปและก าหนดประเด็นส าคัญส าหรับการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Materiality Issues) มีประเด็นส าคัญเพ่ิมเติม 17 ข้อจากแบบประเมินความ
ย่ังยืนในปี 2562 เพ่ือให้ครอบคลุมประเด็นส าคัญต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน
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สร้างการเติบโตและความมัน่คงทางธุรกิจ
เพ่ือสร้างผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นทีส่ม า่เสมอ

การบริหารจัดการวิจัย 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ประเด็นส าคัญมีความเก่ียวข้องกับการพัฒนาที่ยัง่ยืน SDGs

62 63

ประเด็นส าคัญด้านความยัง่ยืน 

ประเด็นการพัฒนาความย่ังยืนที่ส าคัญในปี 2564 ของกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ (Materiality Issue) ครอบคลุมประเด็นด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ
ด้านส่ิงแวดล้อม รวมทัง้ประเด็นทีเ่ป็นความเส่ียงและโอกาสทางธุรกจิ โดยผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองคก์รสามารถแสดงความคดิเหน็ได้ว่าประเด็นส าคัญต่าง 
ๆ มีความส าคัญและมีผลกระทบต่อธุรกิจสูง เพ่ือใช้ในการพิจารณาแผนธุรกิจและเป้าหมายในระยะส้ัน-ระยะยาว

GRI 102-47 GRI 102-47

เพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนั สร้างความ
แตกต่างทางธุรกจิหรือสร้างโอกาสใหม่ ๆ

ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมสุขภาพ และ
โภชนาการ สุขภาวะที่ดี
พัฒนาผลิตภัณฑอ์าหาร เคร่ืองด่ืม และ
สมุนไพร เพ่ือตอบโจทย์ผู้บริโภค

ผลประกอบการดี และความสามารถใน
การเติบโตทางธุรกิจ

มุ่งตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
เพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนั สร้างความ
แตกต่างทางธุรกจิหรือสร้างโอกาสใหม่ ๆ

การบริหารจัดการความเส่ียง/
สภาวะวิกฤติ
ประเมินผลกระทบ และบริหารความเส่ียงให้อยู่
ในระดับที่่เหมาะสม เพ่ือสร้างสมดุลทางธุรกิจ

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่าง
รับผิดชอบ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการจดัหาวตัถุดิบ 
บรรจุภัณฑท์ีม่คีุณภาพ มั่นคง และย่ังยืน

ความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์

ก ากับดูแลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงท่ีขยายตัวข้ึน

คุณภาพ สุขอนามัย และความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
มีคุณภาพสินคา้ ได้ประโยชน์ด้านสุขภาพ 
รวมทั้งรับผิดชอบผลกระทบจากการใช้

ความเป็นอยู่ท่ีดี อาชีวอนามัย สุขภาพ
และความปลอดภัยของพนักงาน
พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานด้านความปลอดภยัอย่างต่อเนื่อง 

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ส่งเสริมบทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของผู้บริหารระดับต่าง ๆ และปรับปรุง
กระบวนการและระบบงานทรพัยากรบุคคล 

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
พัฒนาโครงการและมุ่งมัน่ที่จะลดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อมจากการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก

การจัดการตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
บริหารจัดการกระบวนการท างานทีร่ะบุ
ความเส่ียงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพ่ือจัดท าแผนรับมือ

การจัดการบรรจุภัณฑ์
พัฒนาแผนงานการบริหารจัดการ
บรรจุภัณฑ์ และด าเนินการในอนาคต

ประเด็นส ำคัญ GRI

เศ
ร
ษ
ฐ
กิ
จ

การบริหารจัดการวิจัย นวัตกรรม
และเทคโนโลยี

102-1

ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมสุขภาพ และ
โภชนาการ สุขภาวะที่ดี

416

ผลประกอบการดี และความ 
สามารถในการเติบโตทางธุรกิจ

201

มุ่งตอบสนองต่อพฤติกรรม
ผู้บริโภค

203

การบริหารจัดการความเส่ียง/
สภาวะวิกฤติ

202

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
อย่างรับผิดชอบ

204

ความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ 410-1

ส
ัง
ค
ม

คุณภาพ สุขอนามัย และความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

416-2

ความเป็นอยู่ท่ีดี อาชีวอนามัย สุขภาพ
และความปลอดภัยของพนักงาน

403-1

การบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล

401

สิ่
ง
แ
ว
ด
ล
้อ
ม

การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก

305

การจัดการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

305

การจัดการบรรจุภัณฑ์ 307
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ประเด็นส าคัญด้านความยัง่ยืน 

ประเด็นส ำคัญ
ประเด็นส ำคัญท่ีเก่ียวข้องกับมำตรฐำน

GRI

ผู้มีส่วนได้เสียท่ีได้รับผลกระทบ
ผลกระทบท่ีบริษัทได้รับ

ภำยในบริษัท ภำยนอกบริษัท

ด้ำนเศรษฐกิจ

กำรบริหำรจัดกำรวิจัย นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
(Research, Innovation & Technology)

GRI 102: Research, Innovation & 
Technology

ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมสุขภำพ และโภชนำกำร 
สุขภำวะที่ดี
(Customer Health & Safety)

GRI 416: Customer Health & Safety

ผลประกอบกำรดี และควำมสำมำรถในกำร
เติบโตทำงธุรกิจ
(Economic Performance)

GRI 201: Economic Performance

มุ่งตอบสนองต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค
(Indirect Economic Impacts)

GRI 203: Indirect Economic 
Impacts

กำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง/สภำวะวิกฤติ
(Risk Management) GRI 202: Market Presence

กำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนอย่ำง
รับผิดชอบ
(Procurement Practices)

GRI 204: Procurement Practices

ควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนไซเบอร์
(Cyber Security) GRI 410: Security Practices

ประเด็นส ำคัญ
ประเด็นส ำคัญท่ีเก่ียวข้องกับมำตรฐำน

GRI

ผู้มีส่วนได้เสียท่ีได้รับผลกระทบ
ผลกระทบท่ีบริษัทได้รับ

ภำยในบริษัท ภำยนอกบริษัท

ด้ำนสังคม

คุณภำพ สุขอนำมัย และควำมปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค
(Customer health and safety)

GRI 416: Customer health and 
safety

ควำมเปน็อยู่ที่ดี อำชีวอนำมัย สุขภำพและควำม
ปลอดภัยของพนักงำน
(Occupational health and safety)

GRI 403: Occupational health 
and safety

กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล
(Employee Management) GRI 401: Employment

ด้ำนส่ิงแวดล้อม

กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก
(Climate Change Crisis) GRI 305: Emission

กำรจัดกำรตอบสนองต่อกำรเปล่ียนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ
(Emissions)

GRI 305: Emission

กำรจัดกำรบรรจุภัณฑ์
(Packaging Management)

GRI 307: Environmental 
Compliance

ประเด็นส ำคัญที่มี
ผลกระทบต่อ

ผลกระทบเชิง
กำรด ำเนินกำร

ผลกระทบเชิง
ชื่อเสียง

ผลกระทบเชิง
กำรเงิน

ผลกระทบ
เชิงกลยุทธ์

ผลกระทบเชิง
กฎ ระเบียบ ผู้

ม
ีส่
ว
น
ไเ
สี
ย ผู้บริหำร /พนักงำน ผู้จัดจ ำหน่ำย พนักงำนภำครัฐ คู่ค้ำ/ พันธมิตรธุรกิจ

ผู้บริโภค ส่ือมวลชน/นักวิชำกำร ชุมชน / สังคม ผู้ถือหุ้น/นักวิเครำะห์GRI 102-47



รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  - รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  -รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  - รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  -

เป้ำหมำยในกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน

เพ่ิมรำยได้จำก • สินค้ำ • บริกำร • กระบวนกำร

ท ำงำนธุรกิจใหม่ • ที่ได้จำกกำรพัฒนำนวัตกรรม

20% ภำยในปี 2568 จำกปฐีำน 2562

ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่คุณค่ำลง 

25% ภำยในปี 2568 จำกปีฐำน 2562 ใช้ระบบดิจิทัล

ช่วยในกำรบริหำรจัดกำร และมีกำรวัดผลแบบ SMART

สร้ำงควำมไว้วำงใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีผลส ำรวจ

ควำมพึงพอใจไม่ต ่ำกว่ำ 90% ในทุกกลุ่มผู้มีส่วน

ได้เสีย Tier 1 และกำรร้องเรียนต่อองค์กรเปน็ 0

66 67

กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน



รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  - รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  -รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  -

การก ากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือเปน็พ้ืนฐานของความยั่งยืนที่มั่นคง

แนวทางการบริหารจัดการ

68 69

นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี

กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ปฏิบัติตามการก ากับดูแลกิจการท่ีดีหรือบรรษัทภิบาล ซ่ึงตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก าหนดไว้อยา่งเคร่งครัด รวมถึงการปรับปรุงเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานของ The Organization for 
Economic Co-Operation and Development (OECD) เพ่ือประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกิจ ตลอดจนสร้างความเช่ือม่ันให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ท่ีมีส่วนได้เสียอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัท 
และคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติและหน้าท่ีรับผิดชอบตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงได้มีการก าหนดบทบาทและภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ และ
คณะกรรมการกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่เปน็ลายลักษณ์อกัษรอยา่งชัดเจน โดยได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี
หรือบรรษัทภิบาลไว้ ดังต่อไปน้ี

1. ดูแลให้คณะกรรมการบริษทัปฏบิติัหน้าท่ีตามบทบาทและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
บริษัทฯ ก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน ซ่ึงรวมถึงการก าหนด
นโยบายและทิศทางการด าเนินการของบริษัทฯ การพิจารณางบประมาณในการลงทุน การก าหนดหลักการและ
นโยบายค่าตอบแทนการทางานส าหรับผู้บริหารระดับสูง การก ากับควบคุมและดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการจัดประชุม
คณะกรรมการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด

2. จัดให้มีระบบการควบคุม และการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้มี
คณะอนุกรรมการประเมินความเสี่ยงทางทางธุรกิจ ซ่ึงประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ ผู้อ านวยการ และ
ผู้จัดการฝ่าย ท าหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการและปฏิบัติเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีระบบเตือนภัย และ
ทบทวนในด้านความรุนแรง รวมท้ังก าหนดมาตรการท่ีใช้ในการแก้ไขและป้องกันว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ และ
ให้จัดการประชุมอย่างสม ่าเสมอ และปลูกฝังสร้างความตระหนักให้เกิดการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับของ
การปฏิบัติงาน พร้อมกันน้ี คณะกรรมการตรวจสอบก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบการควบคุมภายใน ตรวจสอบ
การบริหารความเสี่ยงว่าสามารถปฏิบัติได้จริงหรือไม่ มีความคืบหน้าในการแก้ไขในแต่ละประเด็นอย่างไรบ้าง 
และถ้ามีสิ่งใดท่ีต้องปรับปรงุให้คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่าน
คณะกรรมการตรวจสอบ

3. ให้นโยบายและทบทวนแผนยุทธศาสตร์/แผนธุรกิจกับฝ่ายบริหาร โดยบริษัทฯ ก าหนดให้คณะกรรมการซ่ึงมี
ภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การก าหนด และให้ความเห็นชอบใน
เรื่องวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีระบบ
การแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน

4. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทได้ก าหนดข้อพึงปฏิบัติของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม
ต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซ่ึงเน้นเรื่องการควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม
อื่น และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับของ
บริษัทฯ รวมท้ังได้ก าหนดไว้ในสัญญาจ้างของพนักงานและให้พนักงานลงนามใน “ข้อตกลงเรื่องการกระท าท่ี
ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ” เพ่ือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย

5. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย โดยมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้รับ
ผลตอบแทนท่ีดีในการลงทุนจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐานต่าง ๆ ท่ีเท่าเทียมกัน ได้แก่ สิทธิในการได้รับสารสนเทศท่ีครบถ้วนเพียงพอทันเวลา 
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเพ่ือตัดสินใจในการเปล่ียนแปลงนโยบายท่ีส าคัญ สิทธิในการเลือกต้ังและถอดถอนกรรมการ รวมถึงสิทธิในการแสดง
ความเห็นหรือขอค าอธิบายและต้ังค าถาม

6. ด าเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม สามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในท่ีครอบคลุมทุกด้าน มีการก าหนดล าดับของอ านาจ
การอนุมัติและความรับผิดชอบของผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษร มีฝ่ายบัญชีและควบคุมภายในบริษัทฯ ผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัท ผู้ตรวจสอบการควบคุมภายใน และท่ีปรึกษา
ทางกฎหมาย เป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รวมถึงการพัฒนาผู้บริหารให้มีความสามารถในด้านระบบบริหารคุณภาพ

7. เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะเรื่องผลประกอบการและงบการเงินบริษัทฯ มีหน้าท่ีเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและเรื่องอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ทางธุรกิจท่ีเป็นจริง ตรงเวลา ครบถ้วน และสม ่าเสมอ ตามระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการจัดให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ท าหน้าท่ีสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและให้ความสะดวกแก่นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนราย
ย่อย รวมถึงนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ท่ัวไป

8. จัดให้มีคู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณของบริษัท เพ่ือให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ ต้ังแต่การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้าหรือผู้บริโภค 
คู่ค้า เจ้าหน้ี คู่แข่งทางการค้า สังคม สิ่งแวดล้อมส่วนรวม รวมถึงพนักงานท้ังระดับฝ่ายจัดการและพนักงานท่ัวไป

9. ด าเนินกิจกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ในการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ ในส่วนของจริยธรรมในการ
ประกอบธุรกิจเรื่องความรับผดิชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม ข้อพึงปฏิบัติของฝ่ายจดัการต่อสิง่แวดล้อมท่ีจะไม่ด าเนินการใด ๆ ท่ีอาจเป็นภยัต่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคม
และประเทศชาติ รวมถึงการปรับปรุงมาตรฐานการผลิตและกระบวนการท างานต่าง ๆ เพ่ือป้องกันการเกิดมลพิษและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้วย

ผลการด าเนินงาน ปี 2561-2564

ผลกำรประเมินกำรก ำกับดแูลกิจกำร 2561 2562 2563 2564

สิทธิของผู้ถือหุน้ 95% 99% 99% 99%

การปฎิบัติต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียม 96% 96% 96% 96%

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 88% 88% 91% 91%

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 88% 90% 95% 95%

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 81% 84% 86% 87%

คะแนนรวม (ระดับคะแนน) 87% (ดีมำก) 89% (ดีมำก) 91% (ดีเลิศ) 92% (ดีเลิศ)

ผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 โดยบรรษัทภิบาลแห่งชาติ บริษัทได้รับการประเมินท่ีคะแนนร้อยละ 92 ซ่ึงอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” โดยมี
รายละเอียดคะแนน ดังน้ี

ลักษณำ ทรัพย์สำคร
ประธานกรรมการ

เพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจว่ำบริษัทฯ ได้ปฏิบัติ

ตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ

ต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นอย่ำงครบถ้วน รวมทั้ง

สำมำรถตอบสนองต่อควำมคำดหวังของผู้

ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

“

“



รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  - รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  -รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  -

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ภิมำน อภิพัฒนะมนตรี

กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ให้ความส าคัญในปกป้องข้อมูลสารสนเทศขององค์กรและความเป็นส่วนตัวของ
พนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และได้ก าหนดแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด โดยมี
การแต่งต้ังคณะกรรมการและคณะท างาน ด้านก ากับดูแลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงมีหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบครอบคลุมถึงการดูแลรักษาความเป็นส่วนตัว และการป้องกันไม่ให้มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูล
ภายในใด ๆ ในทางมิชอบโดยเด็ดขาด ตามท่ีได้ระบุไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจและหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และ
มีการก าหนดระบบควบคุมข้อมูลภายในเพ่ือป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลข่าวสารอย่างเคร่งครัด มิให้ถูกเปิดเผยสู่
ภายนอกก่อนการเผยแพร่อยา่งเป็นทางการ โดยให้ถือเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาท่ีจ าเป็นต้อง
ควบคุมดูแลและให้การรักษาข้อมูลภายในของบริษัทเปน็ไปตามหลักการ หากมีพนักงานใช้ข้อมูลภายในท่ียงัไม่เปิดเผย
ต่อสาธารณะเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น อาทิ การซ้ือขายหลักทรัพย์ เป็นต้น จะถือว่าเป็นการกระท าท่ีผิด
จรรยาบรรณของบริษัทและจะได้รับบทลงโทษตามระเบียบข้อบังคับท่ีได้ระบุไว้

โลกดิจิทัลเช่ือมต่อทุกสิ่งและทุกคนเข้ากับแอปพลิเคชัน ข้อมูล การซ้ือ บริการ และการสื่อสาร การรักษาความ
ปลอดภัยให้กับโลกน้ีเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการปกป้องผู้คน องค์กร ท่ีอยู่อาศัย โครงสร้างพ้ืนฐาน และทุกสิ่งท่ีเราให้
ความส าคัญและพ่ึงพาเพ่ือสุขภาพและความเจริญรุ่งเรือง ต้ังแต่ทางเลือกท่ีชาญฉลาดไปจนถึงเมืองอัจฉริยะ ความ
เสี่ยงมีอยู่มากมาย ในขณะเดียวกันก็มีวิธีการแก้ปัญหาซ่ึงรวมถึงโซลูชันท่ีอิงจากปัญญาประดิษฐ์และโมเดล "Zero
Trust“ ดังน้ันเม่ือภัยอันตรายจากโลกไซเบอร์มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบ การตอบสนองของบริษัทฯก็ต้องเช่นกัน 
ภัยคุกคามทางดิจิทัลต้องการความต่ืนตัว ความมุ่งม่ัน และแก้ไข เพ่ือตอบสนองต่อวัฏจักรความเสี่ยงท่ีขยายตัวข้ึน
เรื่อยๆ อย่างแม่นย า โดยบริษัทฯได้ก าหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ยึดมั่นแนวทำงควำมมั่นคง

ปลอดภัยทำงไซเบอร์และกำร

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มี

ส่วนได้เสียทุกฝำ่ยอย่ำงเคร่งครัด

“

“

แนวทางการบริหารจัดการ
นโยบายการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

การด าเนินงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ในปี 2564

ผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในปี 2564 กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ได้ด าเนินการปรับปรุงระบบจัดการและวางแผน
ทรัพยากรทางธุรกิจ หรือ ERP (Enterprise Resource Planning) เน่ืองจากระบบงาน
บางส่วนอาจมีความล้าสมัยและยังไม่มีการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ท่ีได้มาตรฐาน ทาง
บริษัทฯ จึงเห็นความส าคัญในการปรับปรุงระบบ ERP พร้อมระบบปฏิบัติการ (Operating 
System) ให้มีความทันสมัยและมีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากระบบ ERP เป็นแกน
หลักส าคัญต่อกระบวนการท างาน การผลิต และการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงเก่ียวข้องกับหลาย
หน่วยงานของบริษัท มีข้อมูลท่ีอ่อนไหวมากมายถูกเก็บไว้ในระบบ เช่น ข้อมูลทางการเงิน 
ข้อมูลลูกค้าและค าสั่งซ้ือของลูกค้า ฯลฯ บริษัทฯ จึงได้ปรับปรุงระบบและมาตรการการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ให้ได้มาตรฐานและมีความครอบคลุมเพียงพอท่ีจะป้องกัน
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกรูปแบบให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้เพ่ือให้ระบบ ERP สามารถ
ให้บริการอย่างต่อเน่ือง และ เพ่ือป้องกันข้อมูลท่ีอาจจะรั่วไหลออกจากระบบ โดยบริษัทได้
ด าเนินการปรับปรุงซอฟแวร์ระบบ ERP ให้มีความทันสมัย ปรับปรุงซอฟท์แวร์ต่อต้านมัลแวร์
เพ่ือป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตรวจสอบและปรับปรุงเวอร์ช่ันของระบบปฏิบัติการให้เป็น
ปัจจุบันตามค าแนะน าของผู้ผลิต นอกจากตัวระบบ ERP แล้ว บริษัทยังเลือกใช้บริการคลาวด์
จากผู้ใหบ้ริการท่ีมีมาตรฐานและมีความน่าเช่ือถือ มีระบบการรักษาความม่ังคงปลอดภัยทางไซ
เบอร์ท่ีได้มาตรฐาน และผ่านการประเมิน (evaluation) และการทดสอบ (testing) การรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์จากพนักงานเจ้าหน้าท่ีของบริษัทท่ีมีความเช่ียวชาญ

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้ด าเนินการร่างแผนป้องกันล่วงหน้า (Preventive Plan)
และการก าหนดแผนรับมือ (Response Plan) ต่อภัยคุกคามทางไซเบอรใ์นรูปแบบต่าง ๆ และ
ยังได้ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ในการใช้งานระบบ ERP การเก็บรักษาข้อมูลท่ีมีความ
อ่อนไหว การต้ังค่ารหัสผ่านให้มีความปลอดภัย การใช้งานระบบผ่านทางไกล พร้อมกับสร้าง
ความตระหนักรู้เท่าทันต่อภัยคุกคามทางไซเบอรใ์นรูปแบบต่าง ๆ ท่ีส าคัญ ได้แก่ ความรู้การใช้
งานระบบคอมพิวเตอร์ และการใช้งานซอฟแวร์ หรือ แอปพลิเคชัน ERP ให้มีความปลอดภัย 
โดยท่ีพนักงานมีความตระหนักรู้เท่าทันต่อภัยการหลอกลวงทางไซเบอร์ และมีข้ันตอนการ
ปฏิบัติและการรายงานปัญหาหากพบภัยคุกคามทางไซเบอร์ เป็นต้น

วัตถุประสงค์ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ดังท่ีนโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์มีขอบเขตครอบคลุมถึงบริษัทในเครือท้ังหมด ซ่ึงได้รวมถึงพนักงานและบุคคลภายนอกท่ีได้รับสิทธิให้เข้าถึงและใช้
งานระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศของบริษัท บริษัทฯจึงได้ก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้กับพนักงานทุกคนมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามนโยบาย มาตรฐาน กรอบการ
ด าเนินงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์โดยเคร่งครัด อีกท้ังยังต้องให้ความร่วมมือในการป้องกันระบบคอมพิวเตอร์และ
ข้อมูลสารสนเทศของบริษทั และต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที เม่ือพบเห็นการปฏบิติัท่ีไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมต่อระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลสารสนเทศท่ีอาจสร้างความเสียหาย
ต่อบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างระมัดระวัง ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์ ฉบับ พ.ศ. 2550 และ ฉบับท่ี 2 
พ.ศ. 2560 มีการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และมีการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับระบบ
คอมพิวเตอร์ของบริษัทตามแนวทางแห่ง พรบ. การรักษาความม่ังคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562

เพ่ือก าหนดหลักการและกรอบในการ
บริหารจัดการด้านความ ม่ันคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์  

เ พ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้
พนักงานปฏิบั ติตามกรอบและ
ข้ันตอนการด า เ นินงานต่าง ๆ 
ร ว ม ถึ ง ก า ร ใ ช้ ห รื อ เ ช่ื อ ม ต่ อ
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ เ ข้ า กั บ ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร์ของบริษัทได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย    

เพ่ือป้องกันไม่ใหร้ะบบคอมพิวเตอร์
และข้อมูลสารสนเทศของบริษัทถูก
บุกรุก ขโมย ท าลายในรูปแบบต่าง 
ๆ ท่ีอาจจะสร้างความเสียหายต่อ
การด าเนินธุรกิจของบริษัท

ขอบเขตด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
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ระบบการบริหารจัดการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ เป้าหมายด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ในปี 2565-2568

กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ก าหนดเป้าหมายด าเนินการด้านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ในกรอบระยะเวลา 4 ปี ดังน้ี

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของบริษัทฯ มีความสามารถในการป้องกันข้อมูลสารสนเทศ หรือข้อมูลท่ีส าคัญของบริษัทฯ ไม่ให้รั่วไหลออกสู่สาธารณะ และยัง
สามารถป้องกันผู้เจาะระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่ให้เข้าถึงข้อมูลภายในบริษัทได้ ซ่ึงนอกจากจะสร้างความเช่ือม่ันให้กับบริษัทฯ และคู่ค้าแล้ว ยังสร้างความม่ันใจด้านความ
ปลอดภัยทางข้อมูลให้กับลูกค้า โดยบริษัทฯ มีพนักงานท่ีได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีเฝ้าระวังความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ตลอด 24 ช่ัวโมง พร้อมระบบบริหารจัดการดังน้ี

กฎระเบียบ มำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติ และคู่มือกำรใช้งำนระบบโครงข่ำยคอมพิวเตอร์ของบริษัทด้วยควำมปลอดภัย การใช้งานเช่ือมต่อท่ีเข้าถึงจากภายใน (internal access) 
และจากภายนอกบริษทั (remote access) การต้ัง Password ให้มีความรัดกุมและปลอดภยั และการยืนยันตัวตนด้วย 2 ปัจจัย (2 factors authentication) การเข้าถึง ใช้งาน 
และการเก็บรักษาข้อมูลของบริษัทให้มีความปลอดภัย ตลอดจนการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมกับสร้างความตระหนักถึงภัยการหลอกหลวงทางไซเบอร์ เช่น 
Phishing, Spam, E-mail และข้อความหลอกลวงต่าง ๆ 

กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดกรอบความเสี่ยง (Risk Framing) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
การตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response) และการติดตามความเสี่ยง ตามกรอบมาตรฐาน NSIT SP 800-30, 37 และ 39

ระบบป้องกันข้อมูลท่ีส ำคัญ 
จากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท 
และระบบเก็บข้อมูลในรูปแบบคลาวด์ท่ีบริษัทใช้งานอยู่ 

ระบบส ำรองข้อมูลส ำคญัของบริษทัฯ 
การเข้ารหัส และจ ากัดผู้ใช้บริการท่ีสามารถเข้าถึงช้ันข้อมูลระดับต่าง ๆ

กำรบริหำรจัดกำรกำรใช้งำน Wi-Fi ภำยในบริษัท โดยแยก Wi-Fi การใช้งานของบุคคลภายนอก (Guest) ออกจากโครงข่ายการใช้งาน Wi-Fi ภายใน และ Intranet ของบริษัท 
เพ่ือไม่ให้ทราฟฟกิของบุคคลภายนอกปะปนกับกราฟกิภายใน

ระบบตรวจสอบและวิเครำะห์พฤติกรรมของผู้ใช้
กรณีผู้ใช้งานท้ังภายในและภายนอกบริษัทมีการใช้งานท่ีผิดปกติผ่านโครงข่ายสารสนเทศ
ของบริษัท

ระบบช่วยดูแลควำมปลอดภัย 
มีการตรวจจับและก าจัดภัยคุกคามทางไซเบอร์ในรูปแบบของมัลแวร์ต่าง ๆ ได้แก่ ไวรัส โทร
จัน สปายแวร์ และแรนซ่ัมแวร์ เป็นต้น

แผนอัพเกรดระบบปฏิบัติกำร โปรแกรม และซอฟต์แวร์ต่ำง ๆ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพ่ือปิดช่องว่างรอยโหว่ของซอฟท์แวร์ หรือแอปพลิเคช่ันท่ีมัลแวร์อาจจะใช้เป็นช่องทาง
เจาะเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลภายในของบริษัท

ระบบท่ีสำมำรถค้นหำช่องโหว่ท่ีเกิดข้ึนจำกระบบปฏิบัติกำร โปรแกรม ซอฟต์แวร์ และ
แอปพลิเคชัน เพ่ือแจ้งเตือนให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีทราบและแก้ไขปัญหาโดยเร็วท่ีสุด

วำงแผนช่วยให้กำรกู้คืนระบบจำกภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ เม่ือเกิดเหตุภัยพิบัติข้ึน พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีสามารถรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความยั่งยืน
ด้านความปลอดภัย

ทางไซเบอร์ 

ปี 2566

1. จัดท า แผนการรั กษาความ ม่ันคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยก าหนด
วั ต ถุปร ะสงค์  กลยุ ท ธ์  แ ล ะ แผน
ด า เ นิ นการ ในร ะย ะ  5 ปี เสนอ ต่อ
คณะกรรมการของบริษัทเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 

2. ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในรูปแบบ
ต่าง ๆ และมีการการวางแผนเพ่ือ
รับมือต่อภัยคุกคามดังกล่าว 

3. เตรียมความพร้อม และด าเนินการต่อ
การบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ .ศ .2562 ในวัน ท่ี  1 
มิ ถุน ายน  2565  โดยการจั ด ต้ั ง
คณะท างานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
การพัฒนานโยบายการเก็บ รวบรวม 
การใ ช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล และการแจ้งรายช่ือเจ้าหน้าท่ี
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data
Privacy Officer)

ปี 2565

1. การพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะ
ท าง ด้ า นก าร รั กษ าคว าม ม่ันคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์เบื้องต้นให้กับ
พนักงาน โดยพนักงานทุกคนจะได้รับ
การฝึกอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวข้อง 
และต้องผ่านการทดสอบด้วยคะแนน
ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80  

2. การพัฒนาระบบการตรวจเหตุการณ์
ด้านความม่ันคงปลอดภัย 
(Information security event) 
และการพัฒนาระบบเพ่ือปอ้งกันการ
โจมตีทางไซเบอร์ (Cyber-attack) 
ให้กับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทั
รวมถึงข้อมูลสารสนเทศท่ีมี
ความส าคัญ 

3. การฝึกซ้อมรับมือต่อภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ในระดับไม่ร้ายแรง

ปี 2567

1. การจัดต้ังศูนย์  Security Operating Center (SOC) 
โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยเฝ้าระวังเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์
ตลอด 24 ช่ัวโมง

2. การลดผลกระทบจากเหตุการภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
(Cyber incidents) โดยสรุปบทเรียน Lesson learnt 
เพ่ือก าหนดแนวทางการลดผลกระทบต่อเหตุการณ์ภัย
คุกคามทางไซเบอร์ให้ได้มากท่ีสุด

3. การฝึกซ้อมรับมือต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรง 

ปี 2568

1. การพัฒนาบุคคลกรของบริษัทให้มี
ความรู้และความเช่ียวชาญเฉพาะ
ทางเก่ียวกับการให้ค าแนะน าในการใช้
งานระบบคอมพิวเตอร์ การรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

2. การฝึกซ้อมรับมือต่อภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ในระดับวิกฤติร้ายแรง 

3. การเช่ือมต่อประสานงานศูนย ์SOC 
ของบริษัท เข้ากับกับกลุ่ม CERT
(Computer Emergency 
Response Team) ต่างๆ รวมถึง 
ThaiCERT
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การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ



รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  - รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  -รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  -

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการจัดหาวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และพันธมิตรทางธุรกิจท่ีมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ี
สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร เป็นนโยบายในการด าเนินธุรกิจในการพัฒนากระบวนการประเมินความ
เสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากคู่ค้า ซ่ึงช่วยให้สามารถบริหารต้นทุนการผลิต ลดระยะเวลาการส่งมอบสินค้า และควบคุมคุณภาพ
ของสินค้าในระดับมาตรฐาน โดยบริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญในการสนับสนุนให้คู่ค้าด าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิ
บาลและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ดังน้ัน บริษัทฯ จึงด าเนินการจัดท าแนวทางการปฏิบัติอย่าง
ยั่งยืนของคู่ค้าเพ่ือสื่อสารให้คู่ค้าเข้าใจและน าแนวทางไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซ่ึงแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืน
ของคู่ค้าประกอบไปด้วยประเด็นจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ สิทธิมนุษยชน ความปลอดภัย และการจัดการ
สิ่งแวดล้อม

กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ตระหนักดีว่าธุรกิจจะประสบความส าเร็จในระยะยาวได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนตลอดท้ังซัพพลายเชน โดยคู่ค้าคือพันธมิตรท่ีส าคัญในการสนับสนุนและร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืนต้ังแต่
ต้นน ้าจนถึงปลายน ้า บริษัทฯ จึงให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการซัพพลายเชน ซ่ึงหมายรวมถึงการจัดหาสินค้า
และบริการท่ีสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ การประเมินความเสี่ยงในซัพพลายเชน การไม่ซ้ือสินค้าจากคู่ค้าท่ีไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนการท างานร่วมกับคู่ค้าหลักเพ่ือให้เกิดการพัฒนา 
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และท่ีส าคัญคือเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและยาวนานกับคู่ค้า

แนวทางการบริหารจัดการ

บริหำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนอย่ำงมี

ประสิทธิภำพสูงสุด ควบคู่กับกำรให้

ควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและ

ชุมชนใกล้เคียง พัฒนำส่ิงแวดล้อม 

เพ่ือสร้ำงควำมย่ังยืน ทั้งภำยในและ

ภำยนอกองค์กร

“

“

นโยบายการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ

อนุสรณ์ กัยวิกัยก ำเนิด
ผู้อ านวยการฝ่ายการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

การด าเนินงานการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ

แหล่งที่มาของวัตถุดิบ  และมาตรฐานการผลิต .........คัดเลือกผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายการจัดการห่วงโซ่อุปทาน บริษัทฯ จึงได้มีการก าหนดมาตรฐานการคัดเลือก
และการประเมินคู่ค้า รวมถึงการคัดสรรวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพจากคู่ค้าท้ังภายในและต่างประเทศ รวมถึงพันธมิตรทาง
ธุรกิจ เพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีมีความหลากหลายและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้มีการจัดท าข้อพึงปฏิบัติงานส าหรับคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) เพ่ือให้
คู่ค้ายึดถือเป็นแนวปฏิบัติตามหลักการจัดการองค์กรท่ีดี และสนับสนุนให้คู่ค้าปฏิบัติต่อคู่ค้าของตนเองในท านอง
เดียวกัน ซ่ึงถือเป็นกลไกส่วนหน่ึงท่ีส าคัญในการบริหารจัดการซัพพลายเชนอย่างมีความรับผิดชอบ

การบริหารความเส่ียงในระบบห่วงโซ่อุปทานและการก าหนดแผนการพัฒนาคู่คา้

มุ่งเน้นการจัดซ้ือจัดหาวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ ม่ันคง และ
ย่ังยืน โดยมีการก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าอย่าง
เคร่งครัด ซ่ึงคู่ค้าต้องมีกระบวนการผลิตท่ีมีระบบ
ควบคุมคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ระบบ 
GMP, HACCP, Food Safety, ฯลฯ เพ่ือให้สามารถ
ผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นท่ียอมรับ
ของลูกค้า ท้ังในและต่างประเทศ นอกจากน้ี ยัง
ด าเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบใน
แต่ละรอบการผลิตและคุณภาพการผลิตของคู่ค้าอย่าง
สม ่าเสมอ รวมท้ังเสนอค าแนะน าและแนวทางในการ
ปรับปรุงระดับการประกันคุณภาพให้กับคู่ค้า เพ่ือให้
สามารถผลิตและส่งมอบวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพอย่าง
สม ่าเสมอ

บริษัทฯ จะมีการตรวจสอบให้ม่ันใจว่าผู้ผลิตมีก าลังการ
ผลิตเพียงพอกับปริมาณความต้องการของบริษัทฯ มี
ระบบการจัดเก็บและการจัดส่งสินค้าท่ีมีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามมาตรฐาน และระยะเวลาท่ีได้ตกลงกันกับบริษัทฯ 
นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงใน
กรณีท่ีซัพพลายเออร์ไม่สามารถผลิต หรือส่งมอบวัตถุดิบ
หรือบรรจุภัณฑ์ได้ตามท่ีบริษัทต้องการ และจัดท าแผน
ส ารอง เช่น การจัดหาซัพพลายเออร์อื่น (2nd source
supplier) อย่างน้อย 2-3 ราย เพ่ือป้องกันการขาดแคลน
วัตถุดิบในการผลิต เป็นต้น โดยวัตถุดิบท้ังหมดจะต้อง
ผ่านกระบวนการตรวจสอบ หรือทดสอบต่าง ๆ เพ่ือยืนยัน
ว่าวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นไปตามข้อก าหนดหรือ
เกณฑ์มาตรฐานของบริษัทฯ

1. การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน
บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของ

บริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในแง่ของการจัดซ้ือสินค้าและบริการ บริษัท จะมีการวิเคราะห์ด้านต่าง ๆ คือ 
1. การวิเคราะห์ยอดค่าใช้จ่าย หรือ spend analysis เพ่ือให้ทราบถึงปริมาณการซ้ือของสินค้าและบริการ

แต่ละชนิด 
2. การวิเคราะห์ความส าคัญของผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
3. วิเคราะห์ระดับของการพ่ึงพาคู่ค้า และสินค้าทดแทน 
ท้ังน้ี บริษัทฯ จะน าผลการวิเคราะห์มาบูรณาการเพ่ือก าหนดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการห่วงโซ่

อุปทาน เพ่ือสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

2.  การประเมินความเส่ียงคู่ค้า
บริษัทฯ ก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงคู่ค้าเป็นประจ าตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ 

เพ่ือให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงของคู่ค้าแต่ละรายท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยจะท าการ
ประเมินท้ังในด้านศักยภาพในการผลิต ความสามารถในการส่งมอบ สถานะทางการเงิน ด้านสิทธิมนุษยชน และด้าน
อื่น ๆ เช่น สิ่งแวดล้อม ซ่ึงจะใช้เกณฑ์ในการประเมินท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ใน
ปี 2564 พบว่าไม่มีความเสี่ยงด้านคุณภาพ และความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่คุณค่า

3. การบริหารจัดการความเส่ียง
เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะการจัดซ้ือจัดจ้างวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ หรือบริการ 

ส าหรับกลุ่มสินค้าควบคุม บริษัทฯ จึงได้มีการจัดท าบัญชีรายช่ือผู้ขายท่ีได้รับการอนุมัติ (Approved Supplier
List) ตามข้ันตอนการประเมิน และอนุมัติซัพพลายเออร์หรือคู่ค้าของบริษทัฯ โดยบริษัทฯ จะด าเนินการจัดซ้ือวัตถุดิบ
หรือบรรจุภัณฑ์จากซัพพลายเออร์ท่ีมีรายช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือน้ีเท่าน้ัน เพ่ือให้ม่ันใจว่าจะได้สินค้าและบริการท่ีเป็นไป
ตามมาตรฐานหรือข้อก าหนดของบริษัทฯ นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้จัดท าตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานของซัพพลายเออร์ 
โดยมีการตรวจสอบและประเมินผลซัพพลายเออร์หรือคู่ค้าแต่ละราย (Supplier Rating) พร้อมกับส่งผลการ
ประเมินให้คู่ค้าอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้คู่ค้ารับทราบผลการประเมินและน าไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพและบริการให้
เป็นไปตามข้อก าหนด

4. การจัดท าแผนพัฒนาคู่ค้า
บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาคู่ค้าเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานได้อย่าง

ยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้จัดท าจรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier code of conduct) และแจ้งให้คู่ค้าทราบและปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดของบริษัทฯ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้บูรณาการระบบการประเมินผลคู่ค้าซ่ึงมีการจัดท าและแจ้งผลการ
ประเมินให้คู่ค้าเป็นประจ า และหากคู่ค้ารายใดมีผลคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะมีการ
เรียกคุย ตักเตือน ให้ค าแนะน า หรือวางแผนการปรับปรุงคุณภาพร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับคู่ค้า และหากคู่ค้าไม่
สามารถปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการได้ตามข้อก าหนดของบริษัทฯ บริษัทฯ จะน ารายช่ือคู่ค้าดังกล่าวออก
จากบัญชีรายช่ือผู้ขายท่ีได้รับการอนุมัติ (Approved Supplier List) และหยุดซ้ือสินค้าจากคู่ค้ารายน้ัน ๆ ทันที 
ซ่ึงหากคู่ค้ายังมีความประสงค์จะน าเสนอขายสินค้าต่าง ๆ ให้แก่บริษัทฯ คู่ค้าจะต้องปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและ
บริการต่าง ๆ ให้เรียบร้อย โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกและตรวจประเมิน เพ่ือรับเข้าในบัญชีรายชือผู้ขายท่ีได้รับ
การอนุมัติใหม่อีกคร้ังตามระเบียบของบริษัทฯ
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รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  - รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  -รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  -

ผลิตภัณฑ์
น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ

ออกแบบงานวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ เช่น 

การใช้ Barcode บนตัวสินค้า  

การ Inkjet วันท่ีผลิตและวันท่ี

หมดอายุบนผลิตภัณฑ์ โดยใช้

ระบบท่ีมีการใช้หมึกท่ีน้อยสุด .

บริกำร
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาในการ

รับเรื่องข้อเรียนจากลูกค้า 

เพ่ือสามารถเก็บรักษาข้อมูล

ของลูกค้า และลดการใช้กระดาษ 

เพ่ือลดผลกระทบ

ด้านสิ่งแวดล้อม

กระบวนกำร
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ในการออกแบบสายการผลิต  

รูปแบบเครื่องจักร เพ่ือช่วย

ในการลดใช้พลังงานต่าง ๆ  

ลดความสูญเปล่าท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนในกระบวนการผลิตท่ี

จะมีผลต่ออัตราการผลิต

เพ่ิมข้ึน และลดปริมาณของ

เสียให้ได้ตามเป้าหมาย 

ธุรกิจใหม่
การน าของเสียจากการผลิต 

(Waste/by product) จาก

กระบวนการผลิตมาแปรรูปให้

เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเพ่ิม 

โดยใช้เทคโนโลยีนาโน  หรือใช้

เทคโนโลยีการสกัด เช่น การ

สกัดสารวิตามินซีจากกาก

ของเน้ือฝร่ัง สารส าคัญใน

เปลือกมะม่วง เป็นต้น

กำรบริหำรจัดกำรวิจัย  นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทัศนียำ เลำหพฤฒิสำร

ผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์

กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาสนิค้าเพ่ือสขุภาพและมีคุณภาพใช้วตัถุดิบท่ีมาจากธรรมชาติ 
และมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้หลายกลุ่ม โดยการวิจัยและพัฒนา
ของทางบริษัทฯ น้ันครอบคลุมท้ังผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร เครื่องด่ืม รวมถึงวัตถุดิบเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ยา และ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นอกจากน้ี การวิจัยและพัฒนายังไม่หยุดเพียงแค่กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารส าหรับผู้บริโภค ยังมี
วิจัยและพัฒนาอาหารส าหรับสัตว์เล้ียงด้วยเทคโนโลยีอาหารหลายสาขา เช่น การใช้ความร้อน การอบแห้ง การแช่
แข็ง การท าให้เป็นผง เป็นต้น รวมไปถึงการค้นคว้าวิจยัและการพัฒนาในสว่นการปรับปรงุกระบวนการผลิต เพ่ือให้มี
ของเสียจากการผลิตน้อยท่ีสุดเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการมุ่งค้นคว้าวิจัยการแปรรูปของเสียจาก
การผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่า เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของธุรกิจและสิ่งแวดล้อม

แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร

สร้ำงและรักษำควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำร

วิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่คุณภำพสูง

โดดเด่นในด้ำนนวัตกรรมที่มีเอกลักษณ์ 

และจดสิทธิบัตรภำยใต้แบรนด์ของ

องค์กร

“

“

• กำรน ำนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรบริหำรจัดกำรและด ำเนินงำน

สร้างและรักษาความเช่ียวชาญด้านการวจิยัและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่่ือสขุภาพท่่ีคุณภาพสงู โดดเด่นในด้านนวัตกรรมท่ีมีเอกลักษณ์ ผลักดันการสร้างสรรนวัตกรรมภายใน
องค์กร น านวัตกรรมเข้ามาพัฒนากระบวนการผลิต การขนส่ง เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องด่ืมท่ีมีคุณภาพ ผู้บริโภคได้รับคุณค่าทางอาหารสูง และตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคท้ังตลาดในและต่างประเทศ  ซ่ึงจะน าไปสู่เปา้หมายการเป็นผู้น าด้านนวัตกรรม รวมท้ังการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต ท าให้ปริมาณของเสียลดลง 
ลดให้พลังงานไฟฟา้ และลดการใช้น ้า อีกท้ังยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ค้นหาผลิตภัณฑ์ท่ีมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ในต่างประเทศ และสร้างการ
เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

นโยบายการบริหารการวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์กร

ด าเนินงานการบริหารวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์กร

ผลการด าเนินงานด้านการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์
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รูปแบบในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มุ่งเน้นการใช้
ทรัพยากรด้านวัตถุดิบให้คุ้มค่าเพ่ือให้ได้อัตราผลตอบแทนในการผลิต (%Yield) สูงสุด และลดปริมาณของเสียจาก
การผลิต (Waste) ให้น้อยท่ีสุด รวมท้ังการพัฒนาต่อยอดท่ีจะน าของเสียไปแปรรูปให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมี
มูลค่าเพ่ิม นอกจากน้ี ทางทีมงานได้บริหารจัดการกระบวนการวิจัยและพัฒนาโดยให้ความส าคัญกับการคัดสรร
วัตถุดิบจากธรรมชาติท่ีมีคุณภาพสูง โดยการน ามาผ่านกระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์
คุณภาพท่ีมีสารอาหารและคุณประโยชน์ต่อผู้บริโภค อีกท้ังมีการวิจัยและพัฒนาการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
ให้ยาวนาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท้ังในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ท่ี
ค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการเลือกใช้วัสดุท่ีสามารถรีไซเคิล และใช้บรรจุภัณฑ์ปริมาณน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะ
เป็นไปได้ นอกจากน้ี ยังมีการพัฒนากระบวนการผลิตท่ีใช้พลังงานให้คุ้มค่า และลดการใช้ทรัพยากรในส่วนของไอ
น ้า ไฟฟา้ และน ้า รวมท้ังการใช้ส่วนประกอบอาหารเพ่ือการผลิตท่ีก่อให้เกิดการสูญเปล่า (Loss) ให้น้อยท่ีสุด

ในรอบปี 2564 กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้ง 
ได้แก่ มะม่วงอบแห้ง (Dehydrated Soft Mango), แตงโมอบแห้ง (Watermelon Jerky) ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์
จากธรรมชาติสูตรน ้าตาลน้อย (Less Sweet) และสูตรไม่มีการเติมน ้าตาล ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งส าหรับ
สัตว์เล้ียง (Dried fruit and vegetable for Pet) ได้แก่ ข้าวโพดฝัก เม็ดข้าวโพดอบแห้ง อ้อยแท่งอบแห้ง 
แครอทอบแห้ง ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบไม่มีการปรุงแต่ง นอกจากน้ี ยังมีผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เป็นส่วนผสมของ
ผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ได้แก่ ฟา้ทะลายโจรสกัด มะขามป้อมผง กระชายขาว เป็นต้น ความส าเร็จใน
การพัฒนากระบวนการผลิต ได้แก่ การลดการใช้น ้าตาลในมะม่วงอบแห้ง การปรับปรุงข้ันตอนการผลิตมะม่วงให้
เกิดของเสียน้อยท่ีสุดและได้อัตราการผลิต (%Yield) ท่ีเพ่ิมข้ึน การเลือกใช้เกรดกระดาษของบรรจุภัณฑ์ภายนอก 
ท่ีมาจากกระดาษรีไซเคิล และใช้ปริมาณน ้าหนักกระดาษท่ีลดลง แต่ยังคงมีความแข็งแรงไม่มีผลต่อคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ การลดความหนาของเหล็กท่ีใช้ท ากระป๋องบรรจุภัณฑ์ผลไม้แปรรูป และการปรับปรุงกระบวนการฆ่าเช้ือ
ของผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ไอน ้าลดลง
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การบริหารจัดการวิจัย  นวัตกรรมและเทคโนโลยี

จุฬำลักษณ์ สุนทร

ผู้จัดการฝ่ายวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์

แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร

ผู้น ำด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์

เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุุขภำพภำยใต้แบรนด์

ทิปโก้ เรำมุ่งมั่นส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มี

คุณภำพและคุณประโยชน์ทำงโภชนำกำร

อำหำรสูง

“

“

• ขั้นตอนและกระบวนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

เป้าหมายในการวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์กร

กลยุทธ์ด้านการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

ข้ันตอนและกระบวนการค้นคว้า การคิดออกแบบ การแก้ไข 
และปรับปรุง เพ่ือให้เกิดการสร้างสรรคผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีดีมี
คุณภาพในลักษณะการใช้นวัตกรรมอย่างแท้จริง (Really
Innovation) การปรับปรุงและพัฒนาจากผลิตภัณฑ์เดิม
(adaption) และการเข้าสู่ตลาดใหม่ (New Market)

สร้างแรงจูงใจ
การกระตุ้นให้พนักงานทุกคนเห็น
ถึ ง ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ก า ร น า
นวัตกรรมมาปรับใ ช้ โดยสร้าง
แรงจูงใจ และส่งเสริมให้พนักงาน
ทุกคนมีส่ วนร่วมในการคิดค้น
นวัตกรรม

การคิดวิเคราะห์
การคิดวิเคราะห์ ค้นหาแนวทางการ
ด าเนินงานท่ีมีความแปลกใหม่อย่าง
สร้างสรรค์ เน้นกระบวนการคิดและ
วิ เ คร า ะห์ เ ชิ ง ลึก เ พ่ื อก า หนด
เ ป้ า ห ม า ย ด้ า น น วั ต ก ร ร ม ใ ห้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านความ
ยั่งยืนขององค์กร

พัฒนาและด าเนินงาน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการน า
นวั ตกรรม ใหม่  ๆ  และ พัฒนา
กระบวนการผลิตอย่างสร้างสรรค์ 
และสอดคล้องกับกลยุทธ์การ
พัฒน า ด้ า น คว า มยั่ ง ยื น ขอ ง
องค์กร

หลังจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นท่ียอรับภายในแล้ว 

ฝ่ายการตลาดจะน าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ไปท าการ

ทดสอบ ท้ัง Qualitative Research โดยการท า 

focus group และ Quantitative Research โดย

การท า Consumer test จนผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด จึง

จะผลิตผลิตภัณฑ์ออกจ าหน่าย 

1. กำรสร้ำงสรรค์ควำมคิดผลิตภัณฑ์ใหม่

คัดเลือกวัตถุดิบจากแหล่งท่ีดีมีคุณภาพและเชื่อถือได้ น ามา

ทดลองตาม product concept ท่ีได้รับการอนุมัติ ซ่ึงใน

ระห ว่างการทดลองหากมีข้อมูล ใหม่  ๆ ท่ีสนับสนุนให้

ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่าง จะมีการน าเสนอฝ่ายการตลาด 

เพ่ือให้เห็นจุดขายท่ีแตกต่าง และเม่ือได้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ท่ีมี

คุณภาพ ต้นทุนเป็นไปตามท่ีก าหนด และรสชาติดี  จะน า

ตัวอย่างไปท าการทดสอบกับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย จนได้

คะแนนการยอมรับตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 

พัฒนาเคร่ืองมือการตลาดเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด โดยใช้กลวิธี

ในการดึงดูดและรักษาลูกค้าเอาไว้ พร้อมท้ังก าหนดแผนทางการตลาดท่ีจะช่วยใน

การตัดสินใจเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและช่องทางการสื่อสารท่ีเหมาะสม โดยมี

เป้าหมาย คือ การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดในด้านต าแหน่งผลิตภัณฑ์ ราคา 

การจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด เพ่ือสร้างยอดขายและก าไรตาม

เป้าหมายในระยะยาว

ประสานงานกับทีม โ รงงานท าการทดลองผลิต 

ผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยใช้กระบวนการผลิตท่ีทันสมัย เพ่ือ

ยืนยันกระบวนการการผลิต ตรวจสอบความปลอดภัย

ก่อนผลิตสินค้าออกสู่ท้องตลาด และน าตัวอย่างท่ีได้ไป

ศึกษาอายุของผลิตภัณฑ์ โดยท าการเก็บตัวอย่าง

ผลิตภัณฑ์ใหม่ในสภาวะต่าง ๆ เพ่ือตรวจเช็คด้าน

คุณภาพและประเมินทางประสาทสัมผัส เช่น สี กลิ่น 

รสชาติ และทางกายภาพ ตามความถี่ท่ีก าหนด  ใช้เป็น

ข้อมูลในการก าหนดอายุของผลิตภัณฑ์

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพทางธุรกิจด้วยการประเมิน

สถานการณ์ส าหรับการประกอบธุรกิจ ดึงจุดแข็งและพัฒนาจุดอ่อนจาก

สภาพแวดล้อมภายใน เ พ่ือ ให้ มองเห็น โอกาสและอุปสรรคจาก

สภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจทุก

ประเภท

ติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสินค้า วัตถุดิบ 

เทคโนโลยี เคร่ืองจักร และความต้องการของผู้บริโภค 

จากแหล่งต่าง ๆ ท้ังในประเทศ และต่างประเทศ น าเสนอ

ผู้บริหาร และฝ่ายการตลาด 

2. กำรกล่ันกรองควำมคิดผลิตภัณฑ์ใหม่

ระดมความคิด พัฒนา product concept ร่วมกับฝ่าย

การตลาดซ่ึงเป็นผู้รวบรวม product concept และ 

ข้อมูลทางการตลาดในทุกด้าน เช่น Market size,

Source of business, Estimated sales เ ป็ น ต้ น 

น าเสนอ NPD Committee พิจารณาอนุมัติ Project 

3. กำรพัฒนำและทดสอบแนวควำมคิดผลิตภัณฑ์ใหม่

4. กำรพัฒนำกลยุทธ์กำรตลำด

5. กำรวิเครำะห์ธุรกิจ

6. กำรพัฒนำทำงกำยภำพของผลิตภัณฑ์

7. กำรทดสอบตลำด

8. กำรน ำสินค้ำออกสู่ตลำด

เม่ือมีการวางขายผลิตภัณฑ์แล้ว ฝ่ายการตลาดจะท าการติดตาม

การขายอย่างใกล้ชิดในช่วง 3 เดือนแรก เพ่ือรับ feedback น า

ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

เป้าหมายในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ คือ การพัฒนาสินค้าท่ีมีคุณภาพ มี
ความปลอดภัย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม ซ่ึงจากสถานการณ์โลกในปัจจุบันท่ีผู้คนต้องเผชิญ
กับมลภาวะและวิกฤติโรคระบาด หลายคนจึงมองหาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพเพ่ือดูแลร่างกายจากภายใน สู่ภายนอก 
บริโภคเพ่ือป้องกัน ก่อนท่ีจะล้มป่วยและรักษา การน านวัตกรรมทางด้านอาหารมาใช้จึงมีความจ าเป็นเป็นอย่างมาก

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการสร้างนวตักรรมในองค์กร โดยส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
หาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ท้ังในด้านวัตถุดิบ รวมถึง functional ingredients และเทคโนโลยี แลกเปล่ียนองค์ความรู้
กับคู่ค้าหลากหลายกลุ่มท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสินค้าใหม่ ช่วยเพ่ิมมูลค่าของสินค้า และตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มได้อย่างตรงจุด  รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพสินค้าเดิมให้ดีข้ึน อีกท้ังยังเป็น
ประโยชน์ด้านต้นทุนการผลิต เพ่ือการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

หัวใจในการพัฒนาสนิค้าคือ การค้นพบความต้องการของลูกค้าและพัฒนาสินค้าใหต้อบโจทย์ความต้องการ 
โดยน านวัตกรรมมาช่วยพัฒนาและสร้างคุณค่าในด้านความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์ รวมท้ังการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เดิมอย่างสร้างสรรค์ ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้วยการใช้วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพและบรรจุ
ภัณฑ์ท่ีทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีมีส่วนช่วยในการดึงจุดเด่นและสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ ควบคู่กับการ
พัฒนากระบวนการผลิต การขนส่ง เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องด่ืมท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย ท าให้ผู้บริโภค
ได้รับคุณค่าทางอาหารสงูในราคาท่ีเหมาะสมและตอบสนองความต้องการ โดยทางบริษัทฯ มีความมุ่งม่ันในการสร้าง
แรงจูงใจ และส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์เพ่ือน าไปสู่การเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ลดข้ันตอนในการ
ผลิต ลดปริมาณของเสีย และขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาธุรกิจไปสู่
เป้าหมายการเป็นผู้น าด้านนวัตกรรมอย่างยั่งยืนในอนาคต
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ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ เพ่ือสุขภาวะที่ดี

อนันต์ ชัยกิจวัฒนะ
ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสารสกัด

กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้เช่ือม่ันว่าการให้สุขภาพท่ีดีผ่านทางอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่ได้เป็นเพียงแค่ความ
จ าเป็น แต่ยังเป็นความรับผิดชอบท่ีส าคัญ เน่ืองจากสังคมในยุคปัจจุบันน้ันผู้คนมีความเร่งรีบในการใช้ชีวิตประจ าวัน
และการกินเพ่ือสุขภาพท่ีน้อยลง ในขณะเดียวกันหลายคนก็ก าลังเผชิญกับปัญหาด้านสาธารณสุขท่ีส าคัญ

ในเรื่องสุขภาวะท่ีดีน้ี บริษัทฯ มีความมุ่งม่ันท่ีจะช่วยให้ผู้คนมีความเข้าใจในเรื่องการกินและการด่ืมท่ีดีต่อ
สุขภาพ ไม่ว่าจะอายุเท่าไร วัฒนธรรมหรือความชอบส่วนตัวเป็นอย่างไร ส าหรับบริษัทฯ น้ันเป็นมากกว่าอาหารและ
เครื่องด่ืม ซ่ึงต้องพิจารณาในความหมายกว้าง ๆ โดยรวมถึงโภชนาการ รสชาติ ดังน้ันเม่ือกล่าวถึงสังคมและ
วัฒนธรรม บริษัทฯ สามารถมีบทบาทส าคัญในการผลิตอาหารและเครื่องด่ืม เพ่ือส่งเสริมให้มีนิสัยการบริโภคอาหารท่ี
มีประโยชน์ในการรักษาสุขภาพ

ท่ีผ่านมา ยอดขายของบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 50 มาจากกลุ่มสินค้าท่ีดีต่อสุขภาพ โดยอ้างอิงจากสาธารณะ
ท่ีเป็นทางการค าแนะน าด้านสุขภาพ กลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย รวมท้ังกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ อาหารและวิถีชีวิต
ช่วยให้เรามีบวกผลกระทบส่วนรวม สร้างหลักประกันให้ชีวิตมีสุขภาพท่ีดีข้ึนและโภชนาการส าหรับทุกคนทุกวัย

แนวทางการบริหารจัดการ

ส่งมอบผลิตภัณฑ์อำหำรและเคร่ืองด่ืม
เพ่ือส่งเสริมสุขภำพ และโภชนำกำรที่ดี 
ส ำหรับทุกคนทุกวันในสังคมไทยด้วยกำร
ยืดมั่นพันธสัญญำ 6 ประกำร

“

“

“สุขภำวะที่ดี ด้วยอำหำรและเคร่ืองดื่ม เป็นส่ิงจ ำเป็นและเป็นควำมรับผดิชอบของเรำ”

ควำมมุ่งมั่นด้ำนสุขภำพและโภชนำกำรของกลุ่มทิปโก้ฟูดส์
ในปี 2564 กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ได้เริ่ม “พัฒนาคุณภาพทางโภชนาการและสุขภาพด้านอาหาร“ โดย

ด าเนินการตามพันธสัญญา 6 ประการ ด้วยวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน สามารถวัดผลได้ :

พัฒนาคุณภาพทางโภชนาการ
ของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง

สื่อสารและให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ
ในโภชนาการ คุณภาพ 

และความปลอดภัยทางอาหาร

สร้างทางเลือกส าหรับผู้บริโภคท่ีอยาก
มีสุขภาพดีข้ึน

พัฒนาการตลาดอย่างรับผิดชอบใน
ด้านความม่ันคงทางอาหาร

สนับสนุนการวิจัยท่ีสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในด้านการผลิตอาหาร 

โภชนาการและสุขภาพ

จัดการตลอดห่วงโซ่อาหารอย่าง
เปน็ระบบ น าไปสู่แบบแผนด้าน
สุขภาวะท่ีดีอย่างย่ังยืน
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สร้ำงผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภำพ
ของกลุ่มธุรกิจอำหำรทิปโก้

ด้วยความมุ่งม่ันท่ีจะส่งเสริมสุขภาพของคนไทย ในปี 2550 กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้
เป็นเจ้าของแปลงปลูกสมุนไพรกว่า 6,000 ไร่ และโรงงานผลิตสารสกัดจากพืช
สมุนไพรท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ ท้ังยังเป็นผู้ริเริ่มปลูกสมุนไพรแบบเกษตรอินทรีย์เป็น
รายแรกของประเทศท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากสหพันธ์เกษตร
อินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) ต่อมาในปี 2552 บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาสมุนไพรท่ีผ่าน
การรับรอง ได้แก่ ขม้ินชัน ฟา้ทะลายโจร กระเจี๊ยบ พญายอ ว่านหางจระเข้ และฟา้
ทะลายโจร เป็นต้น

มุ่งเน้นกระบวนกำรผลิต
ที่มีคุณภำพและได้รับมำตรฐำน

ด้วยความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพและสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงให้ความส าคัญอย่างสูงใน
กระบวนการคัดเลือก จัดซ้ือ จัดหา เพ่ือให้ได้วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ 
เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยจะค านึงถึงปัจจัยส าคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านคุณภาพ
ของวัตถุดิบ แหล่งท่ีมาท่ีเช่ือได้ ระบบบริหารคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาในการ
ผลิตและจัดส่ง รวมท้ังการก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสม ซ่ึงมีการคัดเลือกจัดหา
วัตถุดิบท่ีได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลจากผู้ผลิตท่ีเช่ือถือได้ โดยมีฝ่าย
พัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นผูด้ าเนินการตรวจสอบคุณภาพในด้านต่าง ๆ ตามข้อก าหนดด้าน
คุณภาพของบริษัทฯ รวมท้ังร้องขอเอกสารรับรองคุณภาพต่าง ๆ จากผู้ผลิต เช่น 
Certificate of Analysis (COA) เอกสารมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ 
ISO9000, ระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน QS9000 หลักเกณฑ์ท่ีดีในการผลิต
อาหารอย่างปลอดภัย GMP และมาตรฐานการผลิตท่ีมีมาตรการป้องกันอันตราย 
HACCP เป็นต้น 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ด้านมุ่งเน้นกระบวนการผลิตที่มคีุณภาพ

ในปี 2564 กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ได้มีการน านวัตกรรมเข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการผลิตเพ่ือใหไ้ด้ผลิตภัณฑ์อาหาร ยาจากสมุนไพร และเครื่องด่ืมท่ีมีคุณภาพท่ี
ท าให้ผู้บริโภคได้รับคุณค่าทางอาหารสูง นอกจากน้ียังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ท่ีตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค ลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต ซ่ึงจะน าไปสู่
เป้าหมายการเป็นผู้น าด้านนวัตกรรม และท าให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างยั่งยืนใน
อนาคต

ปี 2563-2564 กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ น าเสนอผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรท่ีมุ่งเน้น
ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพสู่สังคมไทย โดยได้คัดเลือกสมุนไพรไทยจากแหล่งปลูกท่ีมี
สารส าคัญซ่ึงให้คุณค่าทางยาสูงผ่านกระบวนการสกัดภายใต้เทคโนโลยีเฉพาะของทิป
โก้ และผลิตเป็นสินค้าส าเร็จรูปซ่ึงผ่านการควบคุณคุณภาพในทุก ๆ ล็อตของการผลิต 
โดยมีผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ ได้แก่ ขม้ินชันแคปซูล ฟ้าทะลายโจรสกัดแคปซูล 
กระเทียมสกัดแคปซูล เป็นต้น

ผลการด าเนินงาน 
ด้านผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพของกลุ่มธุรกิจอาหารทปิโก้



รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  - รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  -

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ท าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร 
เพ่ือสุขภาพอย่างฟา้ทะลายโจรสกัดแคปซูลเข้มข้นท่ีมีสารส าคัญใน
ปริมาณสูงเม่ือเทียบกับผลิตภัณฑ์ในตลาดยาสมุนไพร อีกท้ังยัง
เป็นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรและออกจ าหน่ายผ่าน
ช่องทางออนไลน์ในปีแรกของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นการสร้างคุณประโยชน์
ท่ีช่วยบรรเทาอาการป่วยต่าง ๆ เช่น อาการท่ีเกิดข้ึนจากการติดเช้ือ
โควิด-19 โรคไข้หวัดใหญ่ โรคล าไส้อักเสบ โรคข้อรูมาตอยด์ 
เป็นต้น รวมท้ังการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมด้วยการน า
นวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์น ้าผลไม้ เพ่ือต่อยอด
ความเช่ียวชาญด้านการผลิตเครื่องด่ืม และตอกย ้าความเป็นผู้น าใน
ตลาดน ้าผลไม้ผสมน ้าผัก สูตรหวานน้อย และน ้าส้มแมนดารินผสม
น ้าส้มสีทองท่ีมีรสชาติอร่อยและได้สารอาหารท่ีครบถ้วน จ าหน่าย
ผ่านช่องทางออฟไลน์ และออนไลน์ ซ่ึงได้ผลการตอบรับจาก
ผู้บริโภคเป็นอย่างดี

การวิจัย  นวัตกรรมและเทคโนโลยี สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา

เมษำยน 2564

พัฒนาเมนูเครื่องด่ืมให้มีความหลากหลาย ต่อยอดจากผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมแบบเดิม ด้วยการคิดค้นสูตรเมนู
เครื่องด่ืมท่ีมีส่วนผสมของกัญชา คัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติท่ีมีคุณภาพ อาทิ ชากัญชาผสมมะพร้าว
เครื่องด่ืมสมูทต้ี เครื่องด่ืมกัญชาโซดาผสมน ้าผึ้งมะนาว เป็นต้น ช่วยเเติมความสดช่ืนให้กับร่ายกาย จ าหน่ายใน
ลักษณะท าสดท่ีหน้าร้าน Squeeze by Tipco ซ่ึงเป็นการก้าวแรกในการเข้าสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนผสมกัญชา และ
ต่อยอดธุรกิจเครื่องด่ืมได้ในอนาคต

น ้าส้มแมนดารินผสมน า้ส้มสีทอง 
สิงหำคม 2564

น ้าส้มแมนดารินผสมน ้าส้มสีทอง มิกซ์ความอร่อยท่ีลงตัวของน ้าผลไม้แท้ 100% ด้วยน ้าส้มแมนดารินท่ีมีประวัติ
ยาวนานกว่า 3,000 ปี ผสมน ้าส้มสีทองรสชาติหวานละมุน ให้รสชาติท่ีกลมกล่อม เน้นจุดเด่นจากการคิดค้นและพัฒนา 
จนได้สูตรเฉพาะและมีคุณค่าวิตามินซีแท้จากธรรมชาติสูงถึง 110% RDI ซ่ึงเป็นวิตามินท่ีได้จากตัวน ้าผลไม้แท้ ไม่มีการ
เติมแต่งวิตามินสังเคราะห์ จ าหน่ายในรูปแบบกล่องขนาด Jumbo size 225 มิลลิลิตร

น ้าผลไม้ผสมน ้าผักรวม 100% สูตรหวานน้อย (Less Sweet)
สิงหำคม 2564

น ้าผลไม้ผสมน ้าผักรวม 100% สูตรหวานน้อย กล่องสีแดง ท่ีมีส่วนผสมหลักจากผักและผลไม้ท่ีอุดมด้วยคุณค่าของ
วิตามิน A C และ E ท่ีนอกจากให้คุณประโยชน์ของการเป็นน ้าผักผลไม้แล้ว ยังช่วยบ ารุงผิวพรรณ มีรสชาติท่ีอร่อยลง
ตัว ด่ืมได้ในทุกวัน เจาะกลุ่มผู้บริโภคท่ีรักสุขภาพ ผิวพรรณ และความงาม ถือเป็นเจ้าแรกในการพัฒนาน ้าผลไม้แท้ 
100% แบบการไม่ใส่สารเติมแต่งความหวาน (No sweetener) ด้วยการน านวัตกรรมการผสมผสานระหว่างน ้าผักและ
น ้าผลไม้ ท าให้ได้รสชาติกลมกล่อม ลงตัว ไม่ต้องเติมสารเติมแต่งความหวานแต่อย่างใด

ฟา้ทะลายโจรสกัดแคปซูล ตราทิปโก้
เมษำยน 2564

ผลิตภัณฑ์ฟา้ทะลายโจรสกัดแคปซูลเข้มข้น เป็นยาสามัญประจ าบา้นท่ีมีปริมาณสารออกฤทธ์ิ หรือตัวยาส าคัญ เรียกว่า
แอนโดรการ์โฟไลด์ (Andrographolide) สูงถึง 20 มิลลิกรัมต่อแคปซูล มีฤทธ์ิช่วยรักษาโรคหวัด ลดอาการเจ็บคอ
จากต่อมทอมซิลอักเสบ และสร้างภูมิคุ้มกัน

ผลการด าเนินงาน ในปี 2564

ช่องทางจัดจ าหน่าย

กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ก าหนดเป้าหมายด้านการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ด้านนวัตกรรม เพ่ือสร้างความเป็นผู้น าด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
อาหาร ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร และเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพท่ี
หลากหลาย สร้างค่านิยมและเป็นการเพ่ิมทางเลือกในการบริโภคท่ี
รักสุขภาพ และให้ความส าคัญในเรื่องการบริ โภคน ้ าตาลใน
เครื่องด่ืม เพ่ือเสริมสร้างการมีสุขภาวะท่ีดีให้กับผู้บริโภคใน
สังคมไทย อีกท้ังก าหนดเป้าหมายด้านการขาย โดยวัดจากรายได้
จากการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป็นตัวช้ีวัดความยั่งยืน
ทางธุรกิจได้ในอนาคต
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ช่องทำงจ ำหน่ำยผ่ำนออนไลน์
https://www.tipcoherb.com/

ช่องทำงจ ำหน่ำยผ่ำนร้ำน 
Squeeze by Tipco

ช่องทำงจ ำหน่ำยผ่ำนออนไลน์
https://www.tipcoshop.com/ เป้าหมาย ในปี 2565-2568

ร้ำนขำยยำช้ันน ำ

ช่องทำงจ ำหน่ำยผ่ำนออฟไลน์
ห้ำงสรรพสินค้ำช้ันน ำ



รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  - รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  -รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  -

ผลประกอบการและความสามารถในการเติบโตทางธุรกิจ

ลือชำ พิศิษฐกำร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ เป็นหน่ึงในผู้น าตลาดผลิตภัณฑ์น ้าผลไม้ในกลุ่มพรีเม่ียมภายใต้แบรนด์ 
“ทิปโก้” ด้วยความเช่ียวชาญในด้านการผลิตเครื่องด่ืมน ้าผลไม้และผลไม้แปรรูปมาอย่างยาวนาน โดยเน้นการ
เลือกใช้วัตถุดิบจากแหล่งปลูกท่ีดีท่ีสุดผ่านกระบวนการผลิตท่ีได้มาตรฐานระดับสากล จึงได้สินค้าท่ีมีคุณภาพท่ี
ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจ ซ่ึงในปี 2564 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้น าความเช่ียวชาญท่ีมีอยู่มาต่อยอดในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อาทิ เครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ (Functional Drink) ภายใต้แบรนด์ Tipco Inno Drink, เครื่องด่ืม
กระชายขาว (TIPCO KRACHAIKHAO) และเคร่ืองด่ืมน ้าขม้ิน (Tipco CUR-MIN) รวมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สกัดในรูปแบบแคปซูลท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโร
นา (COVID-19) ได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงนับเป็นการปรับตัวเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ 
ภายใต้กลยุทธ์ กระบวนการ และการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด เพ่ือสร้างการเติบโตของ
ธุรกิจ ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว ท่ามกลางสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว

แนวทางการบริหารจัดการ

เป้ำหมำยสูงสุด คือ ผลประกอบกำรที่ดี

ซ่ึงเป็นหัวใจหลักของธุรกิจ เรำมีควำม

มุ่งมั่นที่จะก้ำวสู่กำรเป็นองค์กรขนำด

ใหญ่ พัฒนำควำมสำมำรถในกำรเติบโต

ทำงธุรกิจอย่ำงย่ังยืน

“

“

“กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรเติบโตทำงธรุกิจ คือหัวใจหลักของกำรด ำเนินธุรกิจของเรำ”

แนวทำงกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงย่ังยืน
บริษัทฯ เล็งเห็นว่าการสร้างความสามารถในการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนได้น้ัน จ าเป็นต้องอาศัยก าลัง

ของทรัพยากรบุคคลเป็นส าคัญ กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้จึงมุ่งสนับสนุนให้พนักงานเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ ๆ อยู่
ตลอดเวลา โดยการมีโครงสร้างองค์กรท่ีชัดเจนและเพ่ิมพูนความรู้ในกับพนักงานทุกระดับ เพ่ือท่ีจะสามารถน า
ความรู้เหล่าน้ันไปพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานท่ีรับผิดชอบ น าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ
โอกาสการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยัง มีหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้ก้าวทัน
ความต้องการของผู้บริโภค อีกท้ังยังได้ลงทุนเพ่ือแสวงหาและสะสมทรัพย์สินท่ีจะช่วยสร้างพ้ืนฐานท่ีแข็งแกร่ง
ให้กับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเชิงเศรษฐกิจ ทรัพย์สินทางปัญญาคุณภาพของสินค้า รวมถึงการน าเทคโนโลยี
ทันสมัย เข้ามาเสริมขีดความสามารถในการท างานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ท้ังในด้านธุรกิจและด้านการตลาด พร้อมท้ังวางแผนล่วงหน้าส าหรับการใช้งาน เพ่ือให้
เกิดความคล่องตัวในการปรับเปล่ียนหรือทดแทนการใช้งานได้ด้วย

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังให้ความส าคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับพันธมิตร
ภายนอกท่ีช่วยส่งเสริมการพัฒนาและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรด้านการผลิต พันธมิตรด้าน
การวิจัยและพัฒนา พันธมิตรด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ก่อให้เกิดความร่วมมือด้านองค์ความรู้และประสบการณ์ อีก
ท้ังยังต่อยอดความเช่ียวชาญเฉพาะทางท่ีสามารถเติบโตไปด้วยกัน

นโยบายและแนวปฏิบัติหรือการวางแผนด้านภาษี 

กลุ่มธรุกิจอาหารทิปโก้ ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตักิารวางแผนด้านภาษีเกีย่วขอ้งทัง้ระยะสัน้และระยะยาว
ในขณะเดยีวกนั บริษัทฯ มคีวามมุง่มัน่ที่จะด าเนนิการใช้สทิธปิระโยชนท์างภาษีอากรไดอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
วิธกีาร และเงือ่นไขทีก่ฎหมายภาษีอากรก าหนดไว้ โดยอาศัยความรู้ความช านาญในประเดน็ข้อกฎหมายภาษีอากรและกฎหมายอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทบญัญัตทิางกฎหมายภาษีอากร เพ่ือให้บริษัทฯ บรรลุวัตถปุระสงค์ในการวางแผนภาษีอากร ดังนี้

1. เพ่ือการเสียภาษีอากรโดยถกูต้อง ครบถ้วน โดยไม่อาศัยการหลีกเล่ียงภาษีอากร
2. เพ่ือควบคุมค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากการเสยีภาษีอากรไดอ้ย่างมปีระสิทธภิาพ
3. เพ่ือใช้สิทธปิระโยชน์ทางภาษีอากร
4. เพ่ือการบริหารจัดการและวางแผนภาษีได้ตามมาตรฐาน
5. เพ่ือเตรียมพร้อมตอ่การเรียกตรวจสอบภาษีอากรโดยเจ้าหนา้ทีข่องรัฐ
6. เพ่ือเสริมสร้างระบบการควบคุมภายในใหม้ปีระสิทธภิาพ
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กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการต้นทุนท้ังห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ
ในต้นทุนท่ีเหมาะสม สามารถจ าหน่ายในราคาท่ีแข่งขันได้ โดยการจัดหาวัตถุุดิบ บรรจุภัณฑ์จากพันธมิตรทาง
ธุรกิจท่่ีมีเทคโนโลยี และนวัตกรรมท่่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร พร้อมกับการพัฒนากระบวนการประเมิน
ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากคู่ค้า ซ่ึงจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทุนการผลิต ลดระยะเวลาการส่งมอบสินค้า และควบคุม
คุณภาพของสินค้าให้อยู่ในระดับมาตรฐานได้

ท้ังน้ี บริษัทฯ มุ่งเน้นวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานเพ่ือน ามาใช้ในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานท้ังระบบให้มีประสิทธิภาพ 
โดยในแง่ของการจัดซ้ือวัตถุดิบในการผลิต จะด าเนินการวิเคราะห์ด้านยอดค่าใช้จ่าย (Spend Analysis) และปริมาณการ
สั่งซ้ือวัตถุดิบในแต่ละชนิด ตลอดจนการวิเคราะหด้์านความส าคัญของผลิตภัณฑ์และบริการ รวมท้ังการพิจารณาระดับของ
การพ่ึงพาคู่ค้าและสินค้าทดแทน เพ่ือน าผลการวิเคราะห์มาบูรณาการและก าหนดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังประเมินความเสี่ยงของคู่ค้า ท้ังในด้านศักยภาพในการผลิต ความสามารถในการส่งมอบ 
สถานะทางการเงิน และอื่น ๆ เพ่ิมเติม โดยการจัดท าบัญชีรายช่ือผู้ขายท่ีได้รับการอนุมัติ (Approved Supplier List) 
ตามข้ันตอนการประเมิน และอนุมัติซัพพลายเออร์หรือคู่ค้าของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะด าเนินการจัดซ้ือวัตถุดิบหรือบรรจุ
ภัณฑ์จากซัพพลายเออร์ท่ีมีรายช่ืออยู่ในบญัชีรายช่ือน้ีเท่าน้ัน เพ่ือให้ม่ันใจว่าสินค้าและบริการต่าง ๆ น้ันเป็นไปตามมาตรฐาน 
หรือข้อก าหนดของบริษัทฯ ซ่ึงท้ังหมดน้ีจะท าให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการต้นทุนให้ได้ตามเป้าหมาย เพ่ือการจ าหน่ายใน
ราคาท่ีเหมาะสมและสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทได้

แนวทางในการบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการต้นทุน (Cost Management)



กำรพัฒนำด้ำนส่ิงแวดล้อม



รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  - รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  -

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
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การบริหารจัดการพลังงาน

นโยบำยด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง 

มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกฎหมายโรงงานควบคุม บริษัทฯได้ก าหนดนโยบายการใช้พลังงานทุกประเภท 
รวมท้ังการจัดสรรพลังงานทดแทน เพ่ือให้เกิดการประหยัดพลังงานภายในองค์กร และถือเป็นหน้าท่ีของพนักงาน
ทุกคนท่ีจะต้องร่วมกันจัดการและอนุรักษ์พลังงาน ดังน้ี

1. บริษัทฯ จะด าเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพนักงานอย่างเหมาะสม โดยก าหนดให้การอนุรักษ์
พลังงานเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อก าหนดอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรพลังงำน ปี 2564

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการพลังงานไฟฟา้และเช้ือเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยส าหรับโรงงานผลไม้แปรรูป ได้มีการจัดตารางเวลาการเปิดใช้เครื่องจักร
ให้สอดคล้องกับปริมาณวตัถุดิบ และเลือกใช้เครื่องจักรท่ีใช้พลังงานจากไอน ้าแทนการใช้ไฟฟา้เพ่ือลดต้นทุนในการผลิต และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และส าหรับในส่วน
ของโรงงานน ้าผลไม้ทิปโก้ ได้มีการจัดท าโครงการวางระบบ Solar Rooftop ซ่ึงเป็นพลังงานทดแทนจากธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถลดมลพิษท่ีท าลายช้ัน
บรรยากาศของโลก 

ปริมำณกำรใช้พลังงำน (ไฟฟำ้และเช้ือเพลิง)

ปริมำณกำรใช้ไฟฟำ้

หน่วย : M.kWh
2562 2563 2564

โรงงานผลิตผลไม้แปรรูป 13.61 8.36 8.81

ไร่สับปะรด และการเกษตร 

(ส านักงาน,ห้องส าหรับบรรจุภัณฑ)์

0.02
0.02 0.02

โรงงานผลิตน ้าผลไมท้ิปโก้ 9.54 7.81 7.80

โรงงานผลิตน ้าแร่ 2.82 2.12 2.40

โรงงานสารสกัด 0.74 0.64 0.90

กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ก าหนดนโยบายและเป้าหมายการลดใช้พลังงานท้ังในส่วนของโรงงานผลิตและส านักงาน ด้วยการน า
นวัตกรรมเข้ามาพัฒนาในกระบวนการผลิต โดยมีการก าหนดระบบการจัดการพลังงานและแผนการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม รวมท้ัง
สื่อสารให้พนักงานทุกคนทราบและตระหนักถึงการลดใช้พลังงาน เพ่ือให้บริษัทฯ บริหารจัดการพลังงานในทุกส่วนงานของห่วงโซ่คุณค่าได้
อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด

2. บริษัทฯ จะด าเนินการปรับปรุงปริมาณการใช้พนักงานทุกส่วน โดยใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
3. บริษัทฯ จะจัดท าแผนก าหนดการใช้พลังงาน และเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบ เพ่ือน าไปปฎิบัติตามแผนท่ีวางไว้อย่าง

ถูกต้อง
4. บริษัทฯ ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับท่ีจะให้ความร่วมมือในการปฎิบัติตามมาตรการท่ีก าหนดอย่างต่อเน่ือง
5. บริษัทฯ จะท าการทบทวนแผนการจัดการอนุรักษ์พลังงาน และแผนการด าเนินงานด้านพลังงานทุกปี
6. บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนท่ีจ าเป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคคล ด้านงบประมาณ เวลาในการปฎิบัติงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการน าเสนอข้อคิดเห็นเพ่ือ

การพัฒนางานด้านพลังงาน

กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ก าหนดเป้าหมายในปี 2565-2567 
ลดใช้ไฟฟา้และพลังอย่างน้อยร้อยละ 5 เม่ือเทียบกับปี 2564

เป้าหมาย ในปี 2565-2567

กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ให้ความส าคัญกับการลดผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสภาวะอากาศ (Climate Change) โดยบริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงจาก
ปริมาณก๊าชเรือนกระจก และบริหารจัดการความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงภาวะอากาศ รวมท้ังการบริหารจัดการปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นไปตามมาตรฐานต้ังแต่ต้น
น ้าจนถึงปลายน ้า ได้แก่ การผลิต การขนส่ง รวมท้ังการบริหารจัดการขยะและของเสีย โดยก าหนดขอบเขตส าหรับการด าเนินงานท้ัง 5 โรงงาน เพ่ือควบคุมการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก จัดเวลาการเดินเครื่องจักรให้สอดคล้องกับปริมาณวัตถุดิบ และเลือกใช้ถ่านหินท่ีมีคุณภาพดีให้ค่าความร้อนสูง

นโยบำยกำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก

กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ มุ่งม่ันในการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตทุกข้ันตอนในห่วงโซ่การผลิต 
และด าเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังตระหนักถึงความส าคัญในการมีส่วนร่วมบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน และการเปล่ียนเปลง
สภาพภูมิอากาศ เพ่ือให้การจัดการก๊าซเรือนกระจกเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการองค์กร ดังน้ี

1. ประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตทุกข้ันตอนตลอดห่วงโซ่การผลิต
2. ต้ังเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกควบคู่กับการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีการทบทวนเป็นประจ าทุกปี
3. ก าหนดมาตรการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท อาทิเช่น ส่งเสริมการประหยัดพลังงานในองค์กร การลดปริมาณของเสีย และการส่งเสริม

การน ากลับมาใช้ซ ้าหรือหมุนเวียนใช้ใหม่
4. ด าเนินกิจกรรมและประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความตระหนัก ความใส่ใจ และให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมในการบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ
5. ประกาศนโยบายการจัดการก๊าซเรือนกระจกให้พนักงานทุกระดับรับทราบ และให้ความรู้เก่ียวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตทุกข้ันตอนตลอดห่วงโซ่

การผลิต เพ่ือให้พนักงานตระหนักและปฏิบัติตามหน้าท่ีอย่างรับผิดชอบ รวมท้ังสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น ตลอดจนทบทวนนโยบาย และระบบ
การบริหารจัดการ

กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ต้ังเป้าหมายในปี 2565-2567 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
กระบวนการผลิตอย่างน้อยร้อยละ 5 เม่ือเทียบกับปี 2564

เป้าหมาย ในปี 2565-2567

ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก

ปริมำณก๊ำซเรือนกระจก

หน่วย : M. kGCO2eq
2562 2563 2564

โรงงานผลิตผลไม้แปรรูป 8.18 5.39 5.70

โรงงานผลิตน ้าผลไมท้ิปโก้ 8.42 5.86 4.61

GRI 302, SDG 7 GRI 305, SDG 12, SDG 13



รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  - รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  -รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  - รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  -

ไม่มีก๊าซหรือมลพิษท่ีจะไปท าลายช้ันบรรยากาศของโลก โดยท าการติดต้ังบนหลังคาขนาด 999.90 กิโลวัตต์ ซ่ึง 
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันเป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อนได้ปีละ 542,797 kGCO2eq และเป็น
เป้าหมายระยะยาวด้านสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน นอกจากน้ียังมีโครงการอนุรักษ์พลังงานอื่น ๆ ท่ีช่วยประหยัดพลังงาน 
ลดการใช้ไฟฟา้ ได้แก่ โครงการเปล่ียนฉนวนหุ้มผนังของหม้อไอน ้า เพ่ือลดการสูญเสียความร้อนและลดพลังงานท่ี
สูญเปล่า โครงการลดพลังงานในระบบปรับอากาศโดยเปล่ียนเครื่องปรับอากาศท่ีประสิทธิภาพสูงทดแทน
เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพต ่า โครงการลดการใช้พลังงานของระบบแสงสว่างโดยการเปล่ียนหลอดไฟเป็น
แบบ LED โครงการลดการใช้พลังงานของระบบบ าบัดน ้าเสีย โดยใช้เครื่องเติมอากาศกังหันตีน ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ โครงการลดการใช้พลังงานระบบท าความเย็นของห้องเย็นโดยการติดต้ังอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ 
(Freezing management) และการใช้ก๊าชธรรมชาติ (CNG) เป็นเช้ือเพลิงซ่ึงมีการเผาไหม้ท่ีสะอาด ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้อม โดยโครงการท้ังหมดท่ีได้ด าเนินการไปแล้วสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้ปีละ 
390,290 kGCO2eq

กลุ่มธุรกิจอำหำรทิปโก้จะด ำเนินกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกลง 10% ในห่วงโซ่อุปทำน (supply chain) ภำยในปี 2568*

ควำมมุ่งมั่นในกำรด ำเนินกำรด้ำนสภำพภูมิอำกำศในห่วงโซ่อุปทำนของกลุ่มธุรกิจอำหำรทิปโก้

การขนส่งโรงงานชาวไร่พืชผลดินเพาะปลูก

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

อำภัสรำ สุจริตวณิช
ผู้อ านวยการสายงานการผลิตน ้าผลไม้

การลดปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สามารถท าได้ด้วยการใช้แนวทางในการลดแหล่งก าเนิดของ
ก๊าซเรือนกระจก เช่น ลดปริมาณการใช้ถ่านหิน เลือกใช้ถ่านหินท่ีมีคุณภาพดีให้ค่าความร้อนสูง เปล่ียนการเผาไหม้
เช้ือเพลิงฟอสซิลเป็นการใช้พลังงานสะอาด หรือเพ่ิมกิจกรรมท่ีช่วยก าจัดก๊าซเรือนกระจกเหล่าน้ีออกจากช้ัน
บรรยากาศ เช่น การปรับปรุงความสามารถ อ่างเก็บกักคาร์บอนตามธรรมชาติท่ีจะกักและเก็บก๊าซเรือนกระจกไว้ใน
ต้นไม้ และในดิน ภาวะโลกร้อน (Global Warming) มีสาเหตุมาจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House 
Gas: GHG or Emissions) ภาคการเกษตรและภาคการผลิตเป็นแหล่งปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกแหล่งหน่ึง

กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ยังคงพยายามอย่างต่อเน่ืองในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนในการ
ด าเนินงาน ซ่ึงกลยุทธ์ด้านพลังงานของเราถูกบังคับในสองด้านหลัก ได้แก่ การบูรณาการมาตรการประหยัด
พลังงานเข้าและการออกแบบและสรา้งกลไกการบริหารจดัการพลังงาน เพ่ือพัฒนาความสามารถในกระบวนการผลิต 
สร้างความสมดุลระหว่างการด าเนินธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดและการบริหารจัดการก๊าซเรือนการจก โดยได้มีการ
ประเมินความเสี่ยงจากปริมาณก๊าชเรือนกระจก และบริหารจัดการความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ 
รวมท้ังบริหารจัดการปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยก าหนดขอบเขตส าหรับการผลิต
และการขนส่งสินค้า เพ่ือควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลง

แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร

เรามุ่งม่ันท่ีจะสร้างกลไกในการบริหาร

จัดการก๊าซเรือนกระจก เพ่ือลดคาร์บอน

ฟุตพริ้นท์ในการด าเนินงานและห่วงโซ่

คุณค่าขององค์กร

“ “
ท างานร่วมกับเกษตรกรเพ่ือน า

แนวปฏิบั ติท างการ เกษตร ท่ี

ยื ด ห ยุ่ น ม า ใ ช้ ใ น ก า ร เ พ่ิ ม

ความสามารถในการ กัก เ ก็บ

คาร์บอนในดิน และปรับปรุง

คุณภาพน ้าและความสามารถใน

การกักเก็บ

ช่วยให้ เกษตรกรตระหนักถึง

ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ร่ ว ม กั น ท า ง

เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมผ่าน

แนวปฏิบัติทางการเกษตรท่ีเป็น

นวัตกรรมใหม่ การเข้าถึงตลาด

อย่ างครอบค ลุม  แล ะ ชุมชน

เกษตรกรรมท่ีมีความยืดหยุ่น

ร่วมมือกันข้ามห่วงโซ่อุปทานเพ่ือ

ลดการปล่อยมลพิษผ่ านการ

จัดการทุ่งเล้ียงสัตว์ การผลิต

อาหารสัตว์ นวัตกรรม และการ

ลดของเสียจากอาหาร

ท างานร่วมกับเกษตรกรเพ่ือน า

แนวปฏิบั ติท างการ เกษตร ท่ี

ยื ด ห ยุ่ น ม า ใ ช้ ใ น ก า ร เ พ่ิ ม

ความสามารถในการ กัก เ ก็บ

คาร์บอนในดิน และปรับปรุง

คุณภาพน ้าและความสามารถใน

การกักเก็บ

การลดการปลดปล่อยมลพิษใน

กระบวนการขนส่ง ในทุกธุรกิจ

ข อ ง ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ อ า ห า ร ทิ ป

โก้ รวมถึงห่วงโซ่อุปทาน

“กำรบริหำรจัดกำรก๊ำชเรือนกระจก เป็นควำมรับผดิชอบของเรำ”

....โครงกำรพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Energy) ในโรงงำนผลิตน ้ำผลไม้

กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ให้ความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) อันเป็น
ท่ีมาของโครงการด้านประหยัดพลังงาน โครงการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก และโครงการอื่น ๆ ท่ีด าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ 
โครงการผลิตกระแสไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์ ซ่ึงเป็นพลังงาน
ทดแทนประเภทหมุนเวียนท่ีใช้แล้วเกิดข้ึนใหม่ได้ตามธรรมชาติ พลังงาน
สะอาด ปราศจากมลพิษ มีศักยภาพสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
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การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สำยชล เย็นทรวง 
ผู้จัดการฝ่ายไร่และการเกษตร

แนวทางการบริหารจัดการ

ตระหนักรู้ รับมือกับผลกระทบ และรู้จัก

ปรับตัวกับสภาพวะการเปล่ียนแปลงของ

สภาพภูมิอากาศ สร้างธุรกิจท่ียั่งยืน

“ “

ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เกิดข้ึนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ 

ของมนุษย์ท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ ออกสู่บรรยากาศโลก โดยการ

เปล่ียนแปลงดังกล่าวเกิดข้ึนจากการดูดซึมและกักเก็บความร้อนท่ีแผ่ออกจากโลกจากกิจกรรมต่าง ๆ ท้ังการบริโภค

สินค้าในชีวิตประจ าวัน เช่น การใช้บรรจุภัณฑ์จ าพวกถุงพลาสติก หรือหลอดเครื่องด่ืมท่ีใช้ครั้งเดียวแล้วท้ิง รวมถึง

การรับประทานอาหารเหลือท้ิง เพราะสินค้าและพฤติกรรมในการบริโภคในลักษณะน้ี ล้วนต้องใช้พลังงานเช้ือเพลิง

และทรัพยากรในทุกข้ันตอน ต้ังแต่การผลิต การเดินทาง การขนส่ง การตัดไม้ท าลายป่า การท าปศุสัตว์เชิง

อุตสาหกรรม เร่งให้เกิดภาวะโลกร้อนและในท่ีสุดน าไปสู่การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เกิดภาวะก๊าซเรือนกระจกใน

ปริมาณเพ่ิมสูงข้ึน ท าให้โลกร้อนข้ึน ฝนฟา้ไม่ตกต้องตามฤดูกาล หลายประเทศต้องประสบกับภัยพิบัติ น ้าท่วม

ฉับพลัน และยังท าให้น ้าแข็งข้ัวโลกละลาย ส่งผลให้ระดับน ้าทะเลท่ัวโลกเพ่ิมสูงข้ึนด้วย

.........กำรปรับตัว และรับมือ จำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

ท่ีผ่านมากลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทน หรือ พลังงานทางเลือก 

โดยได้มีการจัดต้ังโครงการพลังงานทดแทนจากโซล่าเซลล์ในโรงงานผลิต เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานในภาคอตุสาหกรรมและการใช้เช้ือเพลิงชีวภาพในภาคขนส่ง และ

ลดผลกระทบท่ีเกิดจากปัญหาการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และปริมาณก๊าชเรือนกระจก

ปัจจุบันบริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอาหารและเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ ซ่ึงเป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตรง 

คือ ธุรกิจการเกษตร ท่ีผ่านมาบริษัทฯ วิจัยและพัฒนาสายพันธ์ุสับปะรดทิปโก้หอมสุวรรณจากการทดลองในห้องปฎิบัติการ และพัฒนากระบวนการเพาะปลูกอย่างพิถีพิถัน 

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิต และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดังน้ันการปรับรูปแบบการเพาะปลูก เพ่ือลดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม ดังน้ี

“ภำวะโลกร้อน ผลกระทบที่ไม่สำมำรถหลีกเล่ียงได้ และเป็นควำมรับผิดชอบของเรำ”

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ภาวะฝนฟา้ไม่ต้องตามฤดูกาลท าให้
เกิดภาวะภัยแล้งในบางช่วงของปี 
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร เ รื่ อ งก า ร
เพาะปลูกท าได้ยากมากข้ึน อีกท้ัง
ภัยแล้งยังท าให้ความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรธรรมชาติในดิน
ลดลง ในทางกลับกัน ฝนท่ีตกมาก
เกินไปจะส่งผลให้เกิดการกัดเซาะ
ของหน้าดิน และเกิดดินถล่มจน
ถนนได้รับความเสียหาย 

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ

กา ร เป ล่ี ยนแปลงของสภ าพ
ภูมิอากาศ ท าให้เกิดภัยแล้ง ส่งผล
กระทบต่อปริมาณและคุณภาพของ
ผลผลิตทางการเกษตรโดยรวม
ลดลง ถ้าเกิดภาวะฝนตกหนัก 
เครื่ องจักร เ ข้ า ไปท างานไ ม่ ไ ด้  
แปลงเพาะปลูกได้รับความเสียหาย 
มีผลท า ให้ ค่ า ใ ช้จ่ ายและ ต้นทุน
โดยรวมปรับตัวสูงข้ึน 

ผลกระทบทางด้านสังคม 

ปัญห าภั ย แ ล้ ง ท่ี เ กิ ดจ ากก า ร
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ส่งผลท าให้ขาดแคลนแหล่งน ้าท่ีใช้
ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร  เ ก ษ ต ร ก ร
จ าเป็นต้องลดพ้ืนท่ีการเพาะปลูก 
รายได้ในครัวเรือนลดลง เกษตรกร
บางส่วนต้องเปล่ียนอาชีพ เพ่ือ
การด ารงชีวิต

การปรับตัว และรับมือต่อผลกระทบ
ด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ปรับเปล่ียนวิธีการเพาะปลูกสับปะรดพันธ์ุทิปโก้หอม
สุวรรณ โดยใช้พลาสติกคลุมดินเพ่ือรักษาความช้ืน
ให้กับพืช ปรับปรุงดินโดยเพ่ิมอินทรีย์วัตถุ เพ่ือให้ดิน
เก็บความช้ืนและธาตุอาหารได้ดียิ่งข้ึน  รวมท้ังขุด
แหล่งน ้าเพ่ิมมากขึน เพาะปลูกพืชตามแนวความลาดชัน 
เพ่ือลดปัญหาการกัดเซาะหน้าดิน

การปรับตัว และรับมือต่อผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจ

บริหารจัดการต้นทุนการเพาะปลูก ลดค่าใช้จ่ายในการ
เพาะปลูกและเพ่ิมผลผลิตด้วยการใช้อินทรีย์วัตถุเพ่ือ
ปรับปรุงดินมากข้ึนเพ่ือลดการใช้ปุ๋ย รวมถึงการใช้
เครื่องจักรทดแทนแรงงานมากข้ึน

การปรับตัว และรับมือต่อผลกระทบ
ด้านสังคม 

ปรับปรุงวิธีการเพาะปลูก โดยการลดปริมาณการใช้น ้า 
และขุดแหล่งน ้าเพ่ิมเติม ท าให้เกษตรกรสามารถใช้น ้าท่ีมี
อยู่ได้อย่างเพียงพอ รวมถึงการบ ารุงดิน เพ่ือให้พืช
สร้างผลผลิตเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป็นการบริหารต้นทุนโดยรวม
ไม่สูงข้ึน เกษตกรสามารถจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร
ได้ในราคาท่ีสูงและมีผลก าไร ก็จะท าให้เกษตรกรมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและไม่ย้ายถ่ินฐานไปท างานในอาชีพอื่น
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การบริหารจัดการน ้า

กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ก าหนดแผนงานการบริหารจัดการน ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ส าหรับโรงงานผลไม้แปรรูป ได้
ด าเนินการติดต้ังระบบ Reuse RO เพ่ือลดปริมาณการใช้น ้าในกระบวนการล้างลูกสับปะรด ในส่วนของโรงงานน ้าผลไม้ น้ันมีระบบ
บ าบัดน ้าเสียจากกระบวนการผลิต และมีการพักน ้าท่ีบ าบัดแล้วไว้ในบ่อภายในโรงงานก่อนจะปล่อยน ้าสู่แหล่งน ้าธรรมชาติต่าง ๆ อีก
ท้ังบริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานทุกคนตระหนักในเรื่องการลดใช้น ้า การใช้ซ ้า และน าน ้ากลับมาใช้ใหม่ให้พนักงานทุกคนทราบและ
น าไปปฎิบัติ

ปริมำณกำรใช้น ้ำจำกแหล่งต่ำงๆ

นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน ้ำ

กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ก าหนดเป้าหมายในป ี
2565-2567 ลดปริมาณการใช้น ้าอยา่งน้อยร้อยละ 5 
เม่ือเทียบกับปี 2564

เป้าหมาย ในปี 2565-2567ปริมำณกำรใช้น ้ำ

หน่วย : Cu.m
2562 2563 2564

โรงงานผลิตผลไม้แปรรูป 734,390 426,731 520,478

ไร่สับปะรด และการเกษตร 

(ส านักงาน,ห้องส าหรับบรรจภุณัฑ์)
24,704 26,574 27,986

โรงงานผลิตน ้าผลไม้ทิปโก้ 301,418 239,397 226,196

โรงงานผลิตน ้าแร่ 92,384 66,667 82,904

กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน ้ำ ปี 2564

ในปี 2564 กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ได้ด าเนินงานด้านบริหารจัดการน ้าอยา่งมีประสทิธิภาพสงูสุด โดยเฉพาะโรงงานผลิตสับปะรดกระป๋อง จังหวัดประจวบคีรขัีนธ์ ท่ีใช้น ้าใน
กระบวนการล้างลูกสับปะรดในปริมาณมาก บริษัทฯ จึงได้มีการติดต้ังระบบบ าบัดน ้าเสียจากกระบวนการผลิตและพักน ้าท่ีบ าบัดแล้วไว้ในบ่อภายในโรงงาน ก่อนจะปล่อยน ้าไปตาม
แหล่งน ้าธรรมชาติต่าง ๆ โดยได้มีการติดต้ังระบบ Reuse RO เพ่ือน าน ้าท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ซ ้า ซ่ึงเป็นการลดปริมาณการใช้น ้าในกระบวนการล้างลูกสับปะรด

กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ก าหนดมาตรการในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตเป็นส าคัญ 
ดังน้ันบริษัทฯ จึงปรับปรุงการบริหารจัดการของเสีย โดยใช้หลักลดของเสีย เพ่ิมการใช้ซ ้า และน ากลับมาใช้ใหม่ เพ่ือพัฒนาการด าเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนควบคู่กับการป้องกันปัญหามลพิษ

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการจัดการขยะและของเสียจากกระบวนการผลิตส าหรับโรงงานผลไม้แปรรูป โดยส่วนใหญ่เป็นการผลิตสับปะรดกระป๋องแปรรูป ซ่ึงทางบริษัทฯ น า
แกนกลางของสับปะรดไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรดอบแห้ง และน าเปลือกสับปะรดผ่านกระบวนการสกัดสารส าคัญในเปลือกสับปะรด และน ากากสับปะรดท่ีเหลือจาการ
ผลิตมาเป็นส่วนผสมในอาหารสตัว์ ท าให้ปริมาณขยะและของเสยีจากกระบวนการผลิตลดลง ในส่วนของโรงงานน ้าผลไม้ ได้มีการจัดท าเตาเผาขยะจากถังดรัมบรรจุวัตถุดิบน ้าผลไม้ 
เพ่ือน าไปก าจัดขยะจากกระบวนการผลิต 

กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะ และของเสีย ปี 2564

กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ก าหนดเป้าหมายในปี 
2565-2567 ลดขยะและของเสียจากกระบวนการผลิต
อย่างน้อยร้อยละ 5 เม่ือเทียบกับปี 2564 และน าแกน
สับปะรดและเปลือกผลไม้มาท าปุ๋ยส าหรับพืช เพ่ือให้ลด
ขยะจากเปลือกผลไม้ได้ร้อยละ 5 จากปีก่อน

เป้าหมาย ในปี 2565-2567

ปริมำณขยะ และของเสียจำกกระบวนกำรผลิต

ปริมำณขยะ และ

ของเสียจำกกระบวนกำรผลติ

หน่วย : ตันต่อปี

2562 2563 2564

โรงงำนผลิตผลไม้แปรรูป

เปลือกผลไม้

เศษวัสดุ

26,166

25,969

197

6,133

5,889

144

12,332

12,268

64

ไร่สับปะรด และกำรเกษตร 

เปลือกผลไม้จากการตัดแต่ง 26 305 686

โรงงำนผลิตน ้ำผลไม้ทิปโก้

พสาสติก

กระดาษ

ขยะอันตราย

643

70

196

377

502

56

150

296

442

55

115

272

โรงงำนผลิตน ้ำแร่

พลาสติกจากการผลิตขวดน ้า

กระดาษจากส านักงาน

84

59

25

61

43

18

47

27

20

นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะ และของเสีย

1. จัดเก็บขยะ และของเสียจากกระบวนการผลิต มีการจัดเตรียมการท้ิงและก าจัดขยะตามท่ีกฎหมายก าหนด
2. ป้องกันและระวังไม่ให้มีขยะตกหล่นท าให้เกิดความสกปรกในเส้นทางการบรรทุกขยะไปก าจัด และบริเวณนอกพ้ืนท่ีบ่อขยะ
3. ดูแลไม่ให้บุคคลภายนอกท่ีไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาเก็บขยะท่ีเป็นประโยชน์จากบ่อก าจัดขยะ หรือสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมรบกวนชุมชน
4. ดูแลและก าจัดขยะอย่างถูกวิธีในบ่อขยะของบริษัทโดยการไถกลบ
5. ล้างท าความสะอาดถังขยะและรถบรรทุกขยะ ตาม Cleaning Program
6. ช่ังน ้าหนักขยะท่ีน าออกจากโรงงาน อย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์
7. บันทึกการก าจัดขยะ และน ้าหนักของขยะ และรายงานให้หัวหน้าธุรการรับทราบเม่ือมีปัญหาเรื่องการก าจัดขยะ เพ่ือด าเนินการแก้ไข

กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ มุ่งม่ันในการบริหารจัดการน ้าอย่างยั่งยืน รวมถึงการใช้น ้าจากแหล่งน ้าต่าง ๆ อย่างคุ้มค่าสูงสุด
โดยการน าน ้ามารีไซเคลและใช้ซ ้า และปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลและข้อบังคับในประเทศ รวมท้ังการใช้
น ้าอย่างรับผิดชอบสอดคล้องกับค่านิยมของบริษัทฯ

1. บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านการใช้น ้าอย่างบูรณาการทุกปี
2. ลดการใช้น ้าด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น ้าในกระบวนการผลิต 
3. บ าบัดน ้าท้ิงให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานก าหนด 
4. ติดตามปริมาณและคุณภาพ รายงานผลการใช้น ้า และลดการปล่อยน ้าท้ิงออกสู่ภายนอกให้มากท่ีสุด น าน ้าเสียผ่าน

ระบบการบ าบัดกลับมาใช้งานซ ้า
5. การฟื้ นฟูระบบนิเวศท่ีเก่ียวข้องกับแหล่งน ้าภายในและภายนอกโรงงาน รวมท้ังเน้นการสนับสนุนน ้าให้ชุมชนและ

เกษตรกรรม
6. พัฒนาความสามารถของบุคลากรภายในโรงงานผลิตท่ีปฏิบัติงานการบริหารจัดการน ้า

GRI 306, SDG 12GRI 303, SDG 6, SDG 12



การพัฒนาด้านสังคม
TRUST



รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  - รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  -รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  -

น ้าผลไม้ทิปโก้ มีข้ันตอนการคัดสรรแหล่งวัตถุดิบช้ันดี
ในแต่ละช่วงฤดู และแต่ละท้องท่ีต่างกันไป ซ่ึงการน ามา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ จะอิงตามความต้องการของ
ผู้บริโภคท่ีมีความชอบในน ้าผลไม้ แต่ละสายพันธ์ุ
แตกต่างกันไป เช่น น ้าส้มทิปโก้ หลากหลายสายพันธ์ุ
จะให้รสชาติท่ีไม่เหมือนกัน ซ่ึงเกิดจากการใช้วัตถุดิบ
ธรรมชาติตามฤดูกาลในทุก ๆ รอบของการผลิต 

น ้าแร่ออรา ในด้านผลิตภัณฑ์ มีความพิเศษและมีความ
แตกต่างอย่างเด่นชัด เม่ือเทียบกับสินค้าอื่นในตลาด 
ท้ังในเรื่องแหล่งน ้าแร่ท่ีเกิดจากน ้าพุเย็นจากเทือกเขา
สูง 2,700 ฟุต แห่งเดียวในประเทศไทย ซ่ึงอุดมด้วย
แร่ธาตุต่าง ๆ โดยเฉพาะ ซิลิก้า ดังน้ัน แผนงาน
การตลาดจะตอกย ้าในเรื่องดังกล่าวต่อเน่ือง เพ่ือให้
ผู้บริโภคเกิดการ เลือกซ้ือ ระบุเฉพาะแบรนด์ออรา 
เน่ืองด้วยคุณประโยชน์ท่ีโดดเด่น ดังกล่าว

มุ่งมั่นตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค

จักรภพ ฉิมอ าพันธ์ 
ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด

แนวทางการบริหารจัดการ

ทิปโก้เป็นแบรนด์ยอดนิยมรับรางวัล Marketeer No.1

Brand Thailand 2020-2021 โดยให้ความส าคัญ

เกี่ยวกับตัวสินค้า ใส่นวัตกรรม และเน้นในด้านคุณภาพ

การผลิต โดยมีการน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพ่ือสุขภาพ

ที่ส่งมอบให้กับลูกค้าอยู่เสมอ โดยให้ความใส่ใจความ

ต้องการของผู้บริโภคทุกท่าน และได้รับความเชื่อมั่นใน

แบรนด์มาอย่างต่อเนื่อง

“

“

กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ในส่วนน ้าผลไม้ทิปโก้ และน ้าแร่ออรา ได้บริหารงานโดยยึดความมุ่งม่ันในเรื่อง Bring 
Wellness to Society ซ่ึงท าให้กระบวนการวางแผนงาน การคิดค้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ได้ถูกออกแบบและมีการท างานภายใต้การตอบโจทย์เรื่องสุขภาพท่ีดีต่อผู้บริโภค ท้ังน้ีท้ังน้ัน กระบวนการท างาน 
จะยึดหลักตามความต้องการของผู้บริโภคและตลาดเป็นตัวต้ัง โดยมีการน ามาศึกษาพัฒนาต่อยอดว่าสินค้าใด 
วัตถุดิบใด การท า Process แบบไหน จะช่วยตอบสนองเรื่องเหล่าน้ี เพ่ือให้เกิดสุขภาพท่ีดีสุดต่อผู้บริโภคต่อไป

“ Bring Wellness to Society ” คือ ค ำมั่นสัญญำของเรำ

กำรตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค ด้ำนผลิตภัณฑ์

กลยุทธ์กำรตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค 

ด้วยสภาพตลาดท่ีเปล่ียนค่อนข้างรวดเร็ว รวมถึงปัจจัยผลกระทบต่าง ๆ ท่ีคาดการณ์
ได้ยาก ท าให้แบรนด์ต้องมีการปรับตัวอย่างต่อเน่ือง การเข้าใจคู่ค้า ผู้บริโภคอยู่ตลอด ค้นหา
ความต้องการท่ี

่แท้จริงและความต้องการแฝงของลููกค้า ตลอดจนเข้าใจกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
และการบริโภค สินค้าและบริการอย่างเข้าถึงผู้บริโภค สามารถสื่อสารคุุณค่าท่ีโดดเด่น และ
แตกต่างของผลิตภัณฑ์ให้แก่ผูบ้รโิภคด้วยวธีิท่ีสร้างสรรค์และคุ้มค่า เพ่ือท่ีจะรักษาฐานลูกค้าเดิม 
และเพ่ิมปริมาณลูกค้าใหม่ได้อย่างต่อเน่ือง จะช่วยให้การปรับแผนงาน มีความแม่นย า ถูกต้อง 
ยิงตรงกลุ่มได้มากข้ึน และส าเร็จตามเป้าหมายองค์กรในท่ีสุด 

เป้ำหมำยกำรตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค ในปี 2565-2567

100 101

กลุ่มธุ ร กิจอาหารทิป โ ก้ ใ ช้กลยุทธ์การวิ เครา ะห์ก ลุ่ม เป้ าหมายทางการตลาด 
Segmentation Strategy เพ่ือเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ตลาดใหม่ ด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่มากข้ึน 
เพ่ือสร้างฐานลูกค้าและยอดการซ้ือท่ีมากข้ึน ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มสินค้าใหม่และตลาดใหม่ท่ี
บริษัททิปโก้เข้าไปบุกอย่างจริงจังมากข้ึน ได้แก่ น ้าผลไม้ในกลุ่ม Economy Segment ซ่ึงเน้น
ตลาดต่างจังหวัดตามร้านโชว์หว่ย ตู้แช่ ซ่ึงเป็นฐานใหญ่ของผู้บริโภคในประเทศไทย โดยหวังว่า
จะท าให้ฐานลูกค้าทิปโก้มีมากข้ึน และเม่ือได้เกิดการทดลองผลิตภัณฑ์แล้วจะกลายเป็นลูกค้า
ประจ าของทิปโก้ในอนาคต ซ่ึงกลุ่มเหล่าน้ีจะสามารถ trade up ข้ึนไปเป็นลูกค้ากลุ่มน ้าผลไม้ 
Premium 100% ต่อไปได้อีก

GRI 412



รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  - รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  -

กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ให้ความส าคัญเรื่องความพึงพอใจของผู้บริโภค รวมท้ังมีการวางแผนการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง
ผู้บริโภคกับบริษทัฯ อย่างยั่งยืน ซ่ึงบริษัทฯ ยึดม่ันในวิสัยทัศน์ “เราจะผลิตสินค้าและบริการท่ีตอบโจทย์ของการน าสุขภาวะท่ีดีสู่สงัคม” โดยการวัดผลความพึงพอใจอยา่งสม ่าเสมอ 
เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันในผลิตภัณฑ์ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคเพ่ิมข้ึนในอนาคต

การประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค เป็นสิ่งท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับธุรกิจ สาเหตุหน่ึงท่ีท าให้ความพึงพอใจของลูกค้ามีความส าคัญคือ การรักษาระดับลูกค้าไว้
ใช้ต้นทุนน้อยกว่าการค้นหาลูกค้าใหม่และตลาดใหม่ ดังน้ันการดึงลูกค้าให้อยู่กับธุรกิจให้นานท่ีสุดได้ โดยการท าให้ลูกค้าพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ จึงเป็นหนทางหน่ึงท่ีจะช่วยลดต้นทุน
ของธุรกิจลงได้ นอกจากน้ี ความพึงพอใจของลูกค้ายังเป็นตัวช้ีวัดท่ีส าคัญของคุณภาพในสินค้า ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการน ามาใช้วางแผนเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อไป โดยทาง
บริษัทฯ ได้ท าการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคท้ังในประเทศและระหว่างประเทศ ดังน้ี

กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้บริโภค

กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้บริโภค ในประเทศ
กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริโภคในประเทศและฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ลูกค้าสามารถท าการประเมินผ่านานระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ โดยให้คะแนนความพึงพอใจ 1 น้อยท่ีสุด – 5 มากท่ีสุด การประเมินความพึงพอใจมีท้ังหมด 5 หัวข้อ ดังน้ี

กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้บริโภค ระหว่ำงประเทศ

กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้บริโภค โดยได้มีการก าหนดแผนงานและเป้าหมายการพัฒนาความพึงพอใจของผู้บริ โภคระหว่างประเทศ 
รวมท้ังการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคด้วยมาตรฐานด้านกระบวนการผลิต การขนส่ง รวมท้ังการเผยแพร่และสื่อสารข้อเท็จจริงด้านคุณภาพของสินค้า และรับฟงั
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น เพ่ือน ามาปรับปรงุพัฒนากระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต โดยแบ่งแผนงานและเป้าหมาย 3 ด้าน 
ดังน้ี

ความพึงพอใจของผู้บริโภค

ด้ำนคุณภำพสินคำ้ 
เป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยก าหนดแผน
ร่วมกับฝ่ายผลิตของโรงงานผลิต เพ่ือวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
ประเทศผู้น าเข้า

ด้ำนกำรขนส่งสินค้ำ
บริษัทฯ ประสานงานกับธุรกิจขนส่งทางเรืออย่าง
สม ่าเสมอ เพ่ือติดตามความคืบหน้าของการ
ขนส่งสินค้าให้เป็นไปตามแผนท่ีตกลงกับลูกค้า 
และแจ้งสถานะของการขนส่งให้ลูกค้าทราบ

ด้ำนกำรจัดจ ำหน่ำย
ก าหนดแผนการจัดจ าหน่ายในแต่ละประเทศ โดย
การก าหนดกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับ
ลูกค้า รวมท้ังประเมินความพึงพอใจของลูกค้า 
และตอบสนองความต้องการของลูกค้าเหมาะสม

ผลกำรประเมินและเป้ำหมำยด้ำนควำมพึงพอใจของผู้บริโภค ระหว่ำงประเทศ

ระดับควำมพึงพอใจของผู้บริโภคระหว่ำงประเทศ
เป้าหมายที่ระดับ 100%

96%

99%
100%

2562 2563 2564

กำรบริกำรลูกค้ำต่ำงประเทศ 
เป้าหมายที่ระดับ 98%

กำรบริกำรลูกค้ำเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
เป้าหมายที่ระดับ 95%

93%

99%

94%

2562 2563 2564

99%
100%

99%

2562 2563 2564

ผลกำรประเมินและเป้ำหมำยด้ำนควำมพึงพอใจของผู้บริโภค ในประเทศ

ในปี 2564 กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ มีผลการประเมินความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริโภคในประเทศและฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เท่ากับ  4.79 จากคะแนนเต็ม 5
โดยในปี 2565 บริษัทฯ ก าหนดเป้าหมายผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ท่ี 4.85 จากคะแนนเต็ม 5 จากผลการประเมินความพึงพอใจข้างต้น ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ได้พัฒนาการ
สื่อสาร และการให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ขยายช่องทางการติดต่อสื่อสาร รวมท้ังแจ้งข้อร้องเรียนจากลูกค้าในเรื่องส าคัญผ่าน ช่องทางฝ่ายเบอร์โทรลูกค้าสัมพันธ์ / Facebook / 
email

ควำมสะดวกในกำรติดต่อ
ฝ่ำยลูกค้ำสัมพันธ์

ควำมรวดเร็วในกำรตอบสนองต่อ
ข้อร้องเรียน

ลูกค้ำได้รับข้อมูลของผลติภัณฑ์
ครบถ้วนชัดเจน

กริยำมำรยำทของพนักงำน
ฝ่ำยลูกค้ำสัมพันธ์

ลูกค้ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรใหบ้รกิำรของฝ่ำยลูกคำ้สมัพันธ์โดยรวม 

102 103

GRI 102-43



รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  - รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  -รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  -

การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล

ตติยา เอมซ์บุตร
ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

แนวทางการบริหารจัดการ

การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ หัวใจส าคัญ

ในการขับเคล่ือนองค์กรสู่ความยั่งยืน

“ “

“ทรัพยำกรบุคคล หัวใจส ำคัญในกำรขับเคล่ือนองค์กรสู่ควำมย่ังยืน”
นอกจากเงินทุน วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และการบริหารจัดการด้านการด าเนินงานขององค์กรแล้ว การบริหาร

ทรัพยากรท่ีส าคัญมาก ๆ อีกอย่างหน่ึงของการด าเนินธุรกิจ ก็คือ การบริหารทรัพยากรบุคคล น่ันเอง บุคคลท่ีมีศักยภาพ
และผูกพันกับองค์กรย่อมท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้องค์กรพัฒนาและเติบโตได้อย่างมีนัยส าคัญ การบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลน้ีจึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องท าให้องค์กรขับเคล่ือนไปข้างหน้าได้อย่างม่ันคง หน้าท่ีในการ
บริหารจัดการบุคคลน้ีจึงถือว่าเป็นภาระกิจส าคัญอย่างย่ิงส าหรับฝ่ายบริหาร ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซ่ึงการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพน้ัน กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ให้ความส าคัญกับการวางแผนด้านทรัพยากรบุคคล 
และปรับกลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หลักขององค์กร ในขณะเดียวกันบริษัทฯ 
ด าเนินตามแนวการปฏิบัติของกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด เพ่ือแสดงออกถึงการเคารพ
สิทธิมนุษยชน การให้เสรีภาพและความเสมอภาคเท่าเทียมกัน รวมท้ังการแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือเป็นแนว
ปฎิบัติด้านจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจอีกด้วย

ในปี 2564 บริษัทฯ ด าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยการปรับแผนการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่ รวมท้ังการพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารและการจัดประชุมภายใน
องค์กรให้ทันสมัยมากข้ึน ด้วยการน าเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ เพ่ืออ านวยความสะดวก ท าให้เกิดความรวดเร็วในการ
ด าเนินงานระหว่างหน่วยงาน ลดการสัมผัสระหว่างบุคคล ก าหนดนโยบายให้พนักงานสามารถท างานจากท่ีบ้าน เพ่ือ
รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน อีกท้ังมุ่งเน้นการเสริมสร้างและ
พัฒนารูปแบบการท างาน สร้างโอกาสความก้าวหน้าของงาน ตลอดจนก าหนดหลักเกณฑ์ค่าจ้าง ผลตอบแทน และ
สวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงานอย่างเปน็ธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฎิบัติ

กระบวนกำรท ำงำน กำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล

ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล ปี 2564

เป้ำหมำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล ปี 2565-2568

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล พัฒนารูปแบบในการท างาน และปรับระบบการ
ติดต่อสื่อสารภายในองค์กรให้มีความหลากหลาย เพ่ืออ านวยความสะดวก และเป็นการบริหารจัดการบุคลากรภายใน
องค์กรได้อย่างประสิทธิภาพมากข้ึน

1. เพ่ิมศักยภาพในการท างานของพนักงานด้วยการยึดหลักปฎิบัติตามค่านิยมหลักขององค์กร (Core 
Values) ท้ัง 5 ข้อ เพ่ือยกระดับความรู้ ทักษะ และส่งเสริมความสามารถของพนักงานในทุกรูปแบบ

2. สร้างโอกาส และความก้าวหน้าในการท างานของพนักงาน โดยการพัฒนาแนวคิด และรูปแบบในการท างาน 
ส่งเสริมให้พนักงานประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

3. สรรหาบุคลากรท่ีมีศักยภาพในด้านต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตขององค์กรตามแผน
กลยุทธ์ท่ีได้วางไว้

การเสริมสร้างความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) ในองค์การ โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความผูกพันของพนักงานด้วยการวิเคราะห์ผลและก าหนดเป็นแผนงานส าหรับ 3 และ 5 ปีข้างหน้า เช่น การส่งเสริม
บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารระดับต่าง ๆ  และการปรับปรุงกระบวนการและระบบงานทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและช่วงอายุของพนักงานท่ีหลากหลายในองค์กร รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพของ
บุคลากรในฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการตอบสนองการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพ่ิมคุณภาพชีวิตท่ีดีต่อ
ความสมดุลในการด าเนินงานของบุคลากร ท้ังระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว  

การเสริมสร้างพนักงานให้มีศักยภาพ การพัฒนาพนักงานเพ่ือรองรับการเติบโตขององค์การ เพ่ือสร้างองค์กรท่ี
เป็นเลิศในด้านต่าง ๆ  รวมถึงการจัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งในต าแหน่งส าคัญ การคัดเลือกพนักงานกลุ่มศักยภาพ 
(Talent Staff) และเสริมสร้างทักษะของพนักงานกลุ่มศักยภาพ (Talent Staff) น้ีให้เหมาะสมกับการพัฒนาเป็นผู้บริหาร
ในอนาคต ผ่านกลไกของ Career Management และมีการติดตามผลการพัฒนาอย่างสม ่าเสมอ

กำรสรรหำทรัพยำกรบุคคลและจัดกำรด้ำนแรงงำน (Recruitment and Staffing)
หน่ึงในหน้าท่ีหลักของงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ก็คือการสรรหาบุคลากรและจัดการด้านแรงงาน โดยเริ่มต้ังแต่การประเมินและ
วางแผนด้านก าลังพล การจัดสรรก าลังพลให้เหมาะสม การสรรหาบุคลากรเข้ามาท างานในองค์กร โดยประเมินศักยภาพของผู้สมัครและ
จัดจ้างพนักงานท่ีถูกต้องเหมาะสม รวมถึงมีกลยุทธ์ในการสรรหาบุคลากรท่ียอดเยี่ยมท่ีจะท าให้ได้บุลากรท่ีดีมีความสามารถตลอดจนมี
ศักยภาพเข้ามาร่วมงานและขับเคล่ือนองค์กรไปสู่ความส าเร็จ

อบรมและพัฒนำบุคลำกร (Training and Development) 
ทรัพยากรบุคคลในองค์กรต้องการพัฒนาตัวเองอยูเ่สมอ ภาระกิจส าคัญของการบรหิารจดัการทรัพยากรบคุคลก็คือ การอบรมพัฒนา
บุคคลากรให้มีศักยภาพเพ่ิมสูงข้ึน ท้ังในด้านทักษะ องค์ความรู้ หรือแม้กระท่ังทักษะใหม่ๆ และทักษะในด้านอื่นท่ีไม่เก่ียวข้องกับงาน
โดยตรง แต่มุ่งเน้นท่ีการบริหารงานด้วย ซ่ึงทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากจะช่วยส่งเสริมศักยภาพของพนักงานแล้วก็ยังช่วยให้องค์กรมี
ศักยภาพมากข้ึนตามไปด้วย

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนอัตรำค่ำจ้ำง (Payroll Management)
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเข้ามามีบทบาทในเรื่องการบริหารจัดการอัตราค่าจ้างเป็นอย่างมาก โดยไม่ใช่เพียงแค่การจ่ายเงินเดือนเท่าน้ัน แต่
รวมถึงการดูแลระบบการจา่ยเงินเดือนไม่ใหมี้ปญัหา โดยใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาช่วยในการบรหิารจดัการ นอกจากน้ียังรวมไปถึง
การประเมินงบประมาณอัตราค่าจ้าง การประเมินเงินเดือนให้แต่ละต าแหน่ง รวมไปถึงการบริหารจัดการด้านการเงินต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กับพนักงาน เช่น ประกันสังคม ประกันสุขภาพ กองทุนต่าง ๆ ภาษี ค่าชดเชยในกรณีต่าง ๆ และอื่น ๆ อีกมากมาย รวมถึงการต้อง
ติดตามอัพเดทข้อมูลด้านน้ีตลอดเวลาท้ังในระดับบริษัทด้วยกัน ไปจนถึงนโยบายของรัฐบาลท่ีมีผลกระทบต่อองค์กร

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนประสิทธิภำพของกำรท ำงำนตลอดจนกำรประผลกำรท ำงำน 
(Appraisals and Performance Management)
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลยังคงต้องคอยติดตามดูประสิทธิภาพของการท างานของพนักงานแต่ละคน เพ่ือตรวจสอบว่าได้คัดสรรคนเข้ามา
ท างานได้ตรงตามท่ีองค์กรต้องการหรือไม่ มีประสิทธิภาพในการท างานเพียงไร สมควรจะจ้างต่อหรือไม่ หรือสมควรจะส่งเสริมด้านใด
ให้มีศักยภาพเพ่ิมข้ึนหรือไม่ โดยการประเมินผลน้ีนอกจากจะดูในเร่ืองของประสิทธิภาพการท างานท่ีส่งผลต่อพนักงานหรือองค์กรแล้ว 
ก็ยังมีประโยชน์ต่อการประเมินอัตราจ้าง เงินรางวัลประจ าปี การเล่ือนต าแหน่ง หรือการเปล่ียนสายงานได้อีกด้วย และองค์กรท่ีมีการ
ประเมินผลการท างานอย่างมีประสิทธิภาพจะท าให้เห็นว่าองค์กรน้ันมีศักยภาพในระดับใด ควรปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องตรงจุดไหน
ด้วย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพองค์กรให้สูงยิ่งข้ึนต่อไป

แรงงำนสัมพันธ์ (Employee Relation)
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจ าเป็นจะต้องประสานความสัมพันธ์ของแรงงานในส่วนต่าง ๆ ให้ดี แรงงานสัมพันธ์ หมายความรวมถึง การ
เช่ือมความสัมพันธ์ในองค์กรให้เกิดความรักสามัคคีในการท างานด้วย และหากพนักงานเกิดความร่วมมือกันเป็นอย่างดี องค์กรย่อมมี
โอกาสประสบความส าเร็จสูงตามไปด้วย ดังน้ันการให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์กับแรงงาน ไปจนถึงการประสานเรื่องแรงงานกับ
หน่วยงานภายนอก เพ่ือให้องค์กรไม่เกิดปัญหาในเรื่องน้ีข้ึน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจึงควรท่ีจะเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนใน
องค์กร และไม่ควรสร้างความแตกแยกให้เกิดข้ึนในองค์กร 
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รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  - รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  -

นโยบำยเคำรพในสิทธิมนุษยชน โดยไม่มีกำรเลือกปฏิบัติต่อพนักงำน 

1. การให้สิทธิมนุษยชนต่อพนักงานสตรี ผู้พิการ เด็ก ชนพ้ืนเมืองหรือท้องถ่ิน ผู้อพยพ แรงงานอพยพและครอบครัว และกลุ่มท่ีต้องดูแลเป็นพิเศษ

2. สิทธิในการเป็นพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เช่น สิทธิการดารงชีวิตพ้ืนฐาน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก สิทธิและเสรีภาพในการ
ชุมนุมและสมาคมอย่างสงบ การแสวงหา รับรู้และแจ้งข้อมูล และความคิดเห็นผ่านสื่อต่าง ๆ โดยไม่ค านึงถึงเช้ือชาติ รวมถึงสิทธิท่ีจะเข้าถึงกระบวนการ
และรับฟงัการช้ีแจงก่อนท่ีจะมีการตัดสินโทษทางวินัย ซ่ึงการด าเนินการทางวินัยดังกล่าว จะมีการก าหนดให้เป็นไปอย่างเหมาะสมด้วย 

3. สิทธิข้ันพ้ืนฐานในการท างาน โดยการให้เสรีภาพแก่พนักงานในการสมาคมและการรวมกลุ่มเพ่ือการเจรจาต่อรอง การไม่เข้าร่วมหรือหาผลประโยชน์จาก
แรงงานบังคับ การให้โอกาสท่ีเท่าเทียมกันและการไม่เลือกปฏิบัติ

4. การปฏิบัติด้านแรงงานเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพนักงานจะได้รับโอกาสท่ีเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
5. ดูแลสอดส่องให้การจ่ายผลตอบแทนและจัดสวัสดิการต่าง ๆ เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดและเป็นธรรมแก่พนักงาน รวมถึงการสร้างสถานท่ีท างานและ

บรรยากาศในการท างานท่ีน่าท างานและน่าอยู่ส าหรับพนักงาน
6. เคารพในการสานเสวนาทางสังคมของพนักงาน ซ่ึงรวมถึงการยอมรับความส าคัญในการสานเสวนา และไม่ขัดขวางพนักงานในการจัดต้ังหรือรวมกลุ่มเพ่ือ

การเจรจาต่อรอง และการด าเนินการเม่ือมีการเปล่ียนแปลงการด าเนินงานท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อการจ้างงานของพนักงาน
7. ดูแลให้พนักงานมีสุขภาพดีและความปลอดภัยในการท างาน โดยการจัดมาตรฐานด้านสุขภาพ
8. ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการท างาน การจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลท่ีจ าเป็น การบันทึกการสอบสวนและการแก้ปัญหาด้าน

สุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวกับข้อกาหนดด้านความปลอดภัยให้พนักงานทราบและสามารถปฏิบัติตามข้ันท่ีถูกต้อง
9. ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างท่ัวถึงและสม ่าเสมอ การพัฒนาความรู้ทักษะเพ่ิมเติมเม่ือมีการ

เปล่ียนต าแหน่งงาน และให้ความรู้ทางด้านการบริหารเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ เพ่ือการเติบโตในสายงาน และเพ่ือให้พนักงานสามารถเติบโตรับมือต่อการ
เปล่ียนแปลงได้เหมาะสม รวมถึงการดูแลพนักงานแรงงานเด็กให้มีความสมดุลระหว่างการท างานและการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม

10. ดูแลให้พนักงานมีความปลอดภัยในการมาปฏิบัติงานหากมีความขัดแย้งหรือขาดเสถียรภาพทางการเมืองอย่างรุนแรงท่ีส่งผลต่อธุรกิจหรือความปลอดภัย
ของพนักงาน

กำรดูแล และกำรรักษำพนักงำนของกลุ่มธุรกจิอำหำรทิปโก้

กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ให้ความส าคัญต่อการดูแลและรักษาพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพให้นานท่ีสุด เพ่ือน าพา
องค์กรไปสู่ความก้าวหน้าและประสบความส าเร็จทางธุรกิจ โดยยกระดับงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถรองรับ
การขยายธุรกิจ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมท้ังน าคุณค่าหลักขององค์กร (Core Value) เข้ามาเช่ือมโยงกับ
กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึงทางบริษัทฯ เน้นการให้ความรู้ และเพ่ิมทักษะในการด าเนินงาน จากการพัฒนาและ
ฝึกอบรม รวมท้ังการประเมินผลงานให้สอดคล้องกับการให้ค่าตอบแทนท่ียุติธรรมกับพนักงานทุกคน อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ สร้างความผูกพันของพนักงานกับองค์กร และมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคลให้
พนักงานมีความก้าวหน้าในงาน เพ่ือให้บริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืนต่อไป

ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

บริษัทฯ ได้ด าเนินงานวัดความผูกพันของพนักงานโดยใช้กรอบแนวความคิดของ Aon โดยแบ่งเป็น 15 มิติ
ใน 6 ด้านหลัก พนักงานได้เห็นถึงความส าคัญท่ีจะมีส่วนช่วยในการยกระดับในการดูแลและการบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมุ่งม่ันท่ีจะยกระดับผลส ารวจความผูกพันของพนักงานให้เทียบเท่ากับ
บริษัทอื่นๆ โดยการน าผลส ารวจรายมิติและข้อเสนอแนะของพนักงานมาจัดท าแผนปรับปรุง และพัฒนาท้ังในระยะสั้น
และกลางต่อไป นอกจากน้ีในปี 2564 บริษัทฯ มีการปรับแผนกิจกรรมด้านการพัฒนาความผกูพันของพนักงานต่อองค์กรใหมี้ความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และการปรับรูปแบบการปฏิบัติงาน โดยในปี 2564 มีจ านวนพนักงานลาออกจากงานโดยสมัครใจ (Turnover rate) คิดเป็นร้อยละ 24.35 ซ่ึงมีอัตรา
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3.98 เม่ือเทียบกับปีก่อน จากเป้าหมายท่ีร้อยละ 20

การอบรมและพัฒนาพนักงาน

กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกคน
ทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถเพ่ิมข้ึน โดยก าหนดแผนการฝึกอบรมในหลักสูตรบังคับ 
หรือหลักสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน รวมท้ังการสัมมนา การจัดกิจกรรมการฝึกอบรม 
เพ่ือยกระดับและพัฒนาศักยภาพความสามารถในการท างานของบุคคลกรในทุกด้าน
โดยเฉพาะหลักสูตรการฝึกอบรม การสัมมนาภายในและภายนอกบริษัทฯ เก่ียวกับความรู้
ทางด้านเทคนิคใหม่ๆ เฉพาะด้านท่ีจ าเป็นต่อกระบวนการท างาน ท าให้พนักงานมีความสุขกับ
การท างาน และท าให้บริษัทฯ มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ เพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจใน
อนาคต เพ่ือพนักงานโดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังน้ี

ในปี 2564 บริษัทฯ จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลกร 
จ านวน 64 หลักสูตร คิดเป็นจ านวนช่ัวโมงอบรม หรือกิจกรรมพัฒนาความรู้เฉล่ีย 
3.08 ช่ัวโมงต่อคนต่อปีจากเป้าหมาย 6 ช่ัวโมงต่อคนต่อปี เพ่ือเพ่ิมทักษะและ
ศักยภาพในการท างาน ผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Channel) เพ่ือป้องกันการ
แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 อีกท้ังบริษัทฯ ได้มีการปรับแผนโครงสร้างองค์กรใน
ระดับหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และเป้าหมายทางธุรกิจ

บริษัทฯ ก าหนดนโยบายการพัฒนาประสทิธิภาพในการท างาน เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ
ความสามารถในด้านต่างๆ ดังน้ี หลักสูตรด้านพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน หลักสูตร
ด้านการบริหารจัดการ และหลักสูตรด้านความปลอดภัยในการท างาน

1. หลักสูตรด้ำนกำรบังคับบัญชำ/กำรจัดกำร
บริษัทฯ ก าหนดแผนในการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงในทุกด้าน 

ยกระดับความสามารถในการก าหนดกลยุทธ์การบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ 
และทักษะการเพ่ิมคุณค่าของงาน รวมท้ังการบริหารจัดการธุรกิจสู่ความยั่งยืนต่อไป

นโยบายการฝึกอบรมและการพัฒนาศักยภาพพนักงาน

2. หลักสูตรทั่วไปส ำหรับพนักงำนในแต่ละระดับ

3. หลักสูตรส่งเสริมทักษะด้ำนอ่ืนๆ
บริษัทฯ คิดค้นหลักสูตรอบรมใหม่ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพพนักงานในการ

ท างานเป็นทีม หลักสูตรพัฒนาทักษะต่างๆ เป็นต้น

ผลการด าเนินงาน และเปา้หมายการฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงาน

การประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงาน

กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ มีระบบส าหรับ “ประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2564” ซ่ึงเป็นเครื่องมือในการวัดผลการด าเนินงานของพนักงานด้วยความยุติธรรม และ
เปรียบเทียบผลประเมินรายบคุคลและหน่วยงาน โดยจะมีการน าผลการประเมินมาพัฒนาศกัยภาพพนักงาน และพิจารณาค่าตอบแทนและโบนัสประจ าปี ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายของ
บริษัทฯ โดยมีข้ันตอนการประเมินผลการปฎิบัติงาน ดังน้ี

ติดตามและรายงานผลการปฎิบัติงาน

พนักงานรับทราบเป้าหมาย
ในการปฎิบัติงาน

รับทราบความเช่ือมโยงเป้าหมายของ
ตนเองกับเป้าหมายขององค์กร

ระบุดัชนีช้ีวัดของแต่ละหน่วยงาน 
โดยผ่านความเห็นชอบจากฝ่ายบริหาร

ทบทวนเป้าหมายและความคาดหวัง
ระหว่างหัวหน้างานกับพนักงาน
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GRI 401, SDG 8, S6.3C, S6.5C

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

การเคารพสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร
ผลกำรประเมินควำมเสีย่งด้ำนสทิธิมนุษยชน ในปี 2564
ไม่มีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร
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ความเปน็อยู่ที่ดี อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน

จตุพล ผ่องแผ้ว
หัวหน้าแผนกความปลอดภัยของพนักงาน

แนวทางการบริหารจัดการ

การ พัฒนาความ เ ป็นอยู่ ท่ี ดี  ความ

ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท างาน 

จะส่งเสริมประสิทธิภาพในการท างานของ

พนักงาน

“

“

ควำมปลอดภัยในโรงงำน

1. บริษัทฯ มีหน่วยงานด้านความปลอดภัยประจ าโรงงาน 
และแต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย เพ่ือให้
พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างาน

2. บริษัทฯ มีการประเมินด้านความปลอดภัยในการท างาน
ของพนักงานในโรงงาน

3. บริษัทฯ จัดอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเป็นประจ า

4. บริษัทฯ จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายท่ีได้รับ
มาตรฐานและเหมาะสมกับความเสี่ยงของพนักงาน เพ่ือ
ป้องกันและลดผลกระทบจากอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึน

5. บริษัทฯ ก าหนดแผนด้านการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
เช่น ระบบตรวจจับ และแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ท้ังภายใน 
และภายนอกโรงงาน รวมท้ังก าหนดแผนและจัดอบรม
ฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินเป็นประจ าทุกปี

อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน

1. บริษัทฯ ตรวจสุขภาพพนักงานประจ าทุกปี และก าหนด
มาตรการในการลดจ านวนพนักงานท่ีเป็นโรค Non-
Communicable Diseases (NCDs)

2. บริษัทฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับพนักงาน
3. บริษัทฯ ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการท างานให้อยู่ใน

เกณฑ์มาตรฐานก าหนด

บริษัทฯ ก าหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของพนักงาน 
พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง และตรวจสอบสถานที่
ปฎิบัติงาน เคร่ืองจักรให้พร้อมใช้งาน และปลอดภัยต่อพนักงาน พร้อมทั้งจัดท าคู่มือความปลอดภัยในการ
ท างานส าหรับอบรมพนักงานเข้าใหม่ จัดท าแผนงานประจ าปีด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการท างาน 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญด้านการดูแลคุณภาพชีวิตและสุขภาพของพนักงานอย่างเหมาะสม โดยการจัด
สวัสดิการต่าง ๆ  อาทิ การตรวจสุขภาพประจ าปี สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล ก าหนดมาตรการในการเฝ้า
ระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) เป็นต้น 

นโยบำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน

กำรด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ในปี 2564

ในปี 2564 บริษัทฯ มีการเกิดอุบัติเหตุที่ท าให้พนักงานบาดเจ็บในระหว่างการ
ท างานถึงขั้นหยุดงาน จ านวน 5 ราย จากเป้าหมายอุบัติเหตุอันเนื่องจากการ
ท างานเป็น 0 และไม่มีพนักงานเสียชีวิตจากการปฎิบัติงาน

การสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงงาน ป ี2564

ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน ปี 2564

ตรวจคัดกรองและเฝ้ำระวังกำรแพร่ระบำดเช้ือ
ไวรัสโคโรน่ำ (Covid-19)

ตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ด้ำนอัคคีภัย

กำรซ้อมแผนฉุกเฉินประจ ำปลีะ 1 คร้ัง

เป้ำหมำยด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน ปี 2565-2568

เป้าหมายการอุบัติเหตุอันเนื่องจากการท างานเป็น “0”
และมีคะแนนผลตรวจประเมิน 5ส มากกว่าร้อยละ 80 ในทุกพ้ืนที่

ตรวจวัดสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน
และภำยนอกโรงงำน

ตรวจสุขภำพประจ ำปแีละปจัจัยเส่ียงจัดให้มีกำรท ำกิจกรรม 5 ส
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GRI 403, SDG 3, 
SDG 8, S5.1O, S5.2C
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การพัฒนาและสนับสนุนชุมชน

110 111

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจด้วยความยึดม่ันในเร่ืองความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยการปฎิบัติหน้าท่ีเป็นพลเมืองดีท่ี
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ และปลูกฝังแนวความคิดดังกล่าวให้กับพนักงานทุกคนยึดถือแนวปฏิบัติและ
ก าหนดให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน พร้อมท้ังใหค้วามส าคัญกับการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมท้ังการก าหนดรูปแบบการ
พัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ เพ่ือลดผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมโดยรอบโรงงานและสถานประกอบการ 
โดยก าหนดแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างจริงจัง ปฏิบัติงานอย่างรับผิดชอบท้ังต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
1. สนับสนุนให้มีการร่วมปรึกษาหารือกับตัวแทนของกลุ่มชุมชนอย่างเป็นระบบในการตัดสินใจลงทุนในกิจกรรมการพัฒนา

ชุมชน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับ และเข้าร่วมในกิจกรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ และการเข้าถึงการศึกษา 

และส่งเสริมความรู้ในท้องถ่ินอย่างสม ่าเสมอ โดยเฉพาะการศึกษาของเด็ก รวมถึงการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ขนบประเพณีท้องถ่ิน

3. ส่งเสริมให้มีการสร้างงานและการพัฒนาทักษะของคนในระดับท้องถ่ินเพ่ือการสร้างงานอย่างเหมาะสม
4. ส่งเสริมการเข้าร่วมหารือ ประชุม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมส าหรับชุมชน
5. มีส่วนร่วมในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยการช าระภาษีท้องถ่ิน และให้ข้อมูลท่ีจ าเป็นอย่างถูกต้องแก่ชุมชนและ

หน่วยงานราชการ
6. ด าเนินงานเพ่ือลด หรือขจัดผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพ อันเกิดจากกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ รวมถึง

การสนับสนุนการมีสุขภาพท่ีดี และการจัดบริการสุขภาพพ้ืนฐาน เช่น การจัดหาน ้าสะอาด และสุขอนามัยท่ีเหมาะสม
7. การลงทุนทางธุรกิจน้ัน จะค านึงถึงการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนก่อน โดยหลีกเล่ียงหรือลดการด าเนินงานท่ีชุมชนต้อง

พ่ึงพากิจกรรมการบริจาคท่ีไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แนวปฎิบัติด้ำนควำมรับผดิชอบต่อสังคม

1. น าเสนอเพ่ือพิจารณาให้การสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคมส าหรับหน่วยงานราชการและชุมชนในแต่ละพ้ืนท่ีท่ีสังกัด
2. ประสานงานและด าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมตามงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ
3. ดูแล สอดส่อง และน าเสนอกิจกรรมเพ่ือใหก้ารจดัการด้านสังคมของโรงงานเป็นไปตามข้อก าหนดกฎหมายและมาตรฐานท่ี

เก่ียวข้อง
4. เป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเก่ียวกับการด าเนินกิจกรรมด้านสังคมผ่านสื่อท้องถ่ิน
5. จัดท าแผนกิจกรรมประจ าปี และเสนองบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการสนับสนุนด้านสังคม
6. กิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีด้านสังคมของบริษัทฯ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรกำรพัฒนำและสนับสนุนชุมชน 
ปี 2564

คณะท างานเพ่ือสิ่งแวดล้อมและสังคมจัดประชุุม เพ่ือการ
วางแผนด าเนินกิจกรรมติดตามงาน และรายงานผลการด าเนินกิจกรรม
เพ่ือสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ฝ่ายบริหารทราบอย่างสม ่าเสมอ โดยในปี 
2564 จัดกิจกรรมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ และสิ่งของ
ต่าง ๆ ให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนใกล้เคียง เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต และส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน รวมมูลค่า 947,260 
บาท โดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมออกเป็น 3 ประเภท 
ดังน้ี

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า (Covid-19) กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ มีนโยบายสนับสนุนโดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ น ้าแร่
ออรา น ้าผลไม้ทิปโก้ ยาฟา้ทะลายโจรแคปซูลสกัดตราทิปโก้ ให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ท่ีได้รับผลกระทบและผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) ให้แก่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์, สถาบันบ าราศนราดูร,โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลราชวิถี, โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 และโรงพยาบาลกรมราชทัณฑ์, มูลนิธิ
ดวงประทีปชุมชนคลองเตย, มูลนิธิสืบสัมพันธวงศ์ เป็นต้น

ด้ำนสังคม

ด้ำนส่ิงแวดล้อม

กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ สนับสนุนกล่องกระดาษท่ีใช้แล้ว เน่ืองในใน
โครงการไปรษณีย์ไทย REBOX กล่องบุญ ประจ าปี 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร
ของบริษัทฯ เป็นผู้ส่งมอบ และคณะผู้บริหารส านักงานไปรษณีย์ไทย เขต 1 
เป็นผู้รับมอบ

ด้ำนกำร

จัดท ากิจกรรมเพ่ือสังคมร่วมกับหน่วยงาน SocialGiver ในรูปแบบของ Social
Enterprise โดยการจัดจ าหน่าย GiveCard ส่วนลด ผ่านช่องทาง Social Media ซ่ึง 
GiveCard ส่วนลดดังกล่าวส าหรับใช้แทนเงินสดสั่งซ้ือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ผ่านเว็บไซด์ 
www.tipcoshop.com ของ SocialGiver และรายได้จากการจ าหน่าย GiveCard ท้ังหมด 
น ามาช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการ Food4Good มอบอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ
ให้กับเด็กยากไร้ โดยทางมูลนิธิยุวพัฒน์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

ด้ำนเศรษฐกิจ

GRI 413, SDG 8, SDG 10, SDG 17

ควำมพึงพอใจของ
ชุมชนรอบโรงงำน          

2563 2564

โดยเฉล่ีย 4.45 4.53

โรงงานประจวบฯ 4.62 4.60

โรงงานเชียงใหม่ 4.24 4.48

โรงงานวังน้อย 4.51 4.51



รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  - รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  -

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไร่สับปะรด 

รากฐานและจุดเริ่มต้นของกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ คือ การผลิตสับปะรดกระป๋องเพ่ือส่งออก ดังน้ัน
บริษัทฯ จึงมีความมุ่งม่ันและต้ังใจท่ีจะช่วยเหลือเกษตรกร ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไร่สับปะรด ท าให้
สามารถฝ่าฟนัและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จนประสบความส าเร็จได้ ด้วยความมุ่งม่ันดังกล่าว คณะผู้บริหารจึงด าริ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไร่สับปะรดด้วยการรับซ้ือสับปะรดในราคาท่ีสามารถแข่งขันได้ในตลาดซ้ือ-
ขายผลิตภัณฑ์จากสับปะรดโลก โดยราคารับซ้ือสับปะรดยังคงสูงกว่าต้นทุนการปลูกสับปะรดของเกษตรกรใน
สัญญา และชดเชยส่วนต่างราคาด้วยสวัสดิการส่วนเพ่ิมให้แก่เกษตรกรในระยะเวลา 3 ปี 

เน่ืองด้วยสถานการณ์ปริมาณผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีความไม่แน่นอนจากการปรับตัวของอุปสงค์
และอุปทาน (Demand-Supply) ของตลาด ส่งผลให้เกิดความผันผวนของราคาขายผลผลิตอย่างสับปะรด 
และตามมาด้วยความไม่แน่นอนของรายได้ของเกษตรกร โดยเฉพาะในช่วงท่ีราคาขายต ่าและต้นทุนในการ
เพาะปลูกสูงข้ึน ด้วยเหตุน้ี บริษัทฯ จึงเล็งเห็นและให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตและเพ่ือเป็นการลดผลกระทบ
ในด้านราคาขายสับปะรดของเกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และได้จัดต้ังโครงการน้ีข้ึน

ปัญหำด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของชำวไร่สับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แนวทำงปฏิบัติและด ำเนนิกำรจัดท ำโครงกำร

• ชี้แจงโครงกำรและรับสมัครสมำชิกเข้ำร่วมโครงกำร ท ำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 
1. พูดคุยกับชาวไร่ประมาณ 60-100 ราย ท่ีจะส่งวัตถุดิบในราคาและปริมาณท่ีคาดการณ์ได้

ล่วงหน้า
2. คัดเลือกชาวไร่ท่ีประเมินว่ามีศักยภาพและสนใจในวิธีการซ้ือขายรูปแบบใหม่ โดยการก าหนด 

criteria ในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ระบุรายช่ือ และรายละเอียดเกษตรกร ได้แก่ ขนาดพ้ืนท่ี
ปลูก, ปริมาณการส่งผลผลิต และคุณภาพผลผลิต

3. ส ารวจความคิดเห็นของชาวไร่กลุ่มเป้าหมาย สอบถามความคิดเห็นตามรายการค าถามและ
รายละเอียดสัญญารูปแบบใหม่ พร้อมกับส ารวจแปลงท่ีชาวไร่ต้องการน าเข้าโครงการเพ่ือ
ประเมินเบื้องต้นในเรื่องปริมาณผลผลิตต่อไร่จากข้อมูลภูมิศาสตร์และอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือจาก 
practice การปลูก

4. สรุปจ านวนเกษตรกรท่ีจะเข้าร่วมและปริมาณสับปะรดท่ีคาดว่าจะได้ในแต่ละรูปแบบการจัดซ้ือ
• ก ำหนดรำคำรับซื้อสับปะรดและสวัสดิกำรท่ีสมำชิกจะได้รับตลอดช่วงระยะสัญญำ

1. จัดท าสรุปเง่ือนไขและผลตอบแทนส าหรับสัญญาซ้ือขาย จัดท าเง่ือนไขและผลตอบแทนและ
รายการค าถาม (Checklist) ส าหรับส ารวจความคิดเห็นและข้อมูลส่วนตัวของชาวไร่ เช่น 
ครอบครัว จ านวนบุตร

2. ประเมินจ านวนชาวไร่แต่ละประเภทสัญญา ค่าใช้จ่าย และผลตอบแทนตามจ านวนชาวไร่ท่ีประเมิน
ได้

• สมำชิกลงนำมในสัญญำ พร้อมรำยละเอียดพ้ืนท่ีปลูก ฯลฯ
1. จ านวนเกษตรท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ 277 รายจากผู้เข้าร่วมประชุมท้ังหมด 355 ราย
2. จ านวนแปลงท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ 8,143 ไร่ คิดเป็นจ านวนผลผลิตสับปะรด 48,858 ตัน

จุดเร่ิมต้นของโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของชำวไร่สับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สิทธิประโยชน์ส ำหรับชำวไร่สับปะรดที่เข้ำร่วมโครงกำร

1. บุตรสมาชิกจะได้รับสิทธ์ิในการเข้าฝึกงานในบริษัททิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ ล จ ากัด
2. สมาชิกได้รับสิทธ์ิตรวจสุขภาพประจ าปี รวม 2 ท่าน/สัญญา  
3. ได้รับสิทธ์ิใช้บริการพ้ืนฐานจากห้องพยาบาลของโรงงาน
4. ได้รับสิทธ์ิเข้าใช้ห้องรับรองสมาชิก ณ บริเวณส านักงานฝ่ายวัตถุดิบ ขณะรอ

ส่งผลผลิต
5. ได้รับสิทธ์ิเข้าร่วมกิจกรรมด้านต่างๆ ท่ีบริษัทอาจจัดให้มีข้ึนในอนาคต

สิทธิประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจ

1. ได้รับสิทธ์ิในการซ้ือปัจจัยและอุปกรณ์การเพาะปลูกในราคาถูก
2. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพให้กับบุตรสมาชิก
3. ได้รับทุนการศึกษาบุตรและทายาทสมาชิก ในระดับอนุบาล – มัธยมศึกษา

ตอนปลาย ปวช. ปวส. ปริณญาตรี โดยไม่มีเง่ือนไขเกรดเฉล่ีย
4. ได้รับสิทธ์ิซ้ือผลิตภัณฑ์ของกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ท่ีจัดจ าหน่ายโดยบริษัท

ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ ล ในราคาพนักงาน

สิทธิประโยชน์ด้ำนสังคม

ในปัจจุบัน สถานการณ์ปริมาณผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีความไม่แน่นอนจากการปรับตัวของอุปสงค์และอุปทาน (Demand-Supply) ของตลาดโลก ส่งผลให้บริษัทฯ 
ประสบปัญหาเรื่องความผันผวนของราคาวัตถุดิบและปริมาณผลผลิต ดังน้ันการจัดท าโครงการรับซ้ือสับปะรดจากชาวไร่ท่ีเข้าร่วมโครงการดังกล่าวท าให้บริษัทฯ สามารถควบคุม
คุณภาพของวัตถุดิบ ปริมาณสับปะรดเข้าโรงงาน และต้นทุนการผลิตได้บางส่วน ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และสต๊อกของสินค้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบริษัทฯ และชาวไร่โดยรอบโรงงาน ซ่ึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียท่ีส าคัญท่ีจะช่วยขับเคล่ือนและพัฒนาธุรกิจสู่ความ
ม่ันคงและยั่งยืนได้ในอนาคต

.......ประโยชน์ท่ีบริษัทฯ ได้รับ
จำกกำรท ำโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของชำวไร่สับปะรด
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INNOVATION
F&B SUSTAINABLE 

TO ENVIRONMENT

SMART TARGETS FOR
REDUCING IMPACT

FOR SMOOTH
BUILD TRUST

COLLABORATION

ข้อมูลกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมยั่งยืน
ของกลุ่มธุรกิจอำหำรทิปโก้

ผลกำรด ำเนินกำรด้ำนควำมย่ังยืน
ประจ ำปี 2564
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รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  - รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  -

ผลการด าเนินการด้านความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ

กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจท่ีย่ังยืน Sustain Economic Growth (เป้าหมาย SDGs 8.1)

รายได้จากการขาย 
(ล้านบาท)

4,356 3,687 2,500 2,428 201-1 ผลประกอบการและความสามารถในการเติบโตทางธุรกิจ

ก าไรสุทธิส าหรับปี 
(ล้านบาท)

(30) 208 482 428 201-1 ผลประกอบการและความสามารถในการเติบโตทางธุรกิจ

EBITDA 
(ล้านบาท)

245 533 864 850 201-1 ผลประกอบการและความสามารถในการเติบโตทางธุรกิจ

ผลประโยชน์ของพนักงาน ประกอบด้วยเงินเดือน 
ค่าจ้างสวัสดิการ ค่าใช้จ่ายโครงการสมทบเงิน และ
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
(ล้านบาท)

675 597 475 327 201-1
การดูแล และการรักษาพนักงานของกลุ่มทิปโก้ฟูดส์
ความเป็นอยู่ท่ีดี อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน

ต้นทุนในการด าเนินงาน
(ล้านบาท)

4,411 4,157 2,877 2,592 201-1 ผลประกอบการและความสามารถในการเติบโตทางธุรกิจ

เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น 
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) 
(ล้านบาท)

120 164 453 372 201-1 ผลประกอบการและความสามารถในการเติบโตทางธุรกิจ

ดอกเบ้ียจ่าย 
(ล้านบาท)

56 70 51 38 201-1 ผลประกอบการและความสามารถในการเติบโตทางธุรกิจ

ภาษีท่ีจ่ายให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานราชการท้องถิ่น 
เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีบ ารุงท้องถิ่น ภาษีโรงเรือน 
(ล้านบาท)

52 (14) 3 (15) 201-1 ผลประกอบการและความสามารถในการเติบโตทางธุรกิจ

การพัฒนาด้ำนเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นการน านวัตกรรม  ท่ีจะมาเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
อย่างย่ังยืน โดยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร

ข้อมูลกำรด ำเนินกำร                        2561       2562      2563       2564      GRI Standards                       ประเด็นในปี 2564
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ผลการด าเนินการด้านความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 

กำรใช้น ้ำ (Water Management) (เป้าหมาย SDGs 6.5)

ปริมาณการใช้น ้า 
(ล้านลูกบาศก์เมตร)

1.36 1.13 0.73 0.86 303-1 การบริหารจัดการน ้า

ขยะ ของเสีย (Effluents and Waste Management) (เป้าหมาย SDGs 6.5)

ขยะ ของเสียจากการด าเนินงาน
(ตัน)

44,443 26,816 6,506 13,507 306-2 การบริหารจัดการขยะและของเสีย

กำรใช้พลังงำน (Energy Management) (เป้าหมาย SDGs 6.5)

การใช้พลังงานท้ังหมด 

(กิกะจูล)
30.55 25.98 18.29 19.93 302-1 การบริหารจัดการพลังงาน

กำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก (Emission Management) (เป้าหมาย SDGs 6.5)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

(ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์)
52.01 41.68 23.33 10.31 305-1

การตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

การพัฒนาด้ำนส่ิงแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการน าควำมรู้ ควำมคำดหวัง ควำมตั้งใจ ในกำรลดปัญหำด้ำนส่ิงแวดล้อม ผสำนกับ
ดิจิทัลเทคโนโลยี เพ่ือส่งเสริมการเติบโตท่ีเปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน

ข้อมูลกำรด ำเนินกำร                        2561       2562      2563       2564      GRI Standards                       ประเด็นในปี 2564



รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  - รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  -

ผลการด าเนินการด้านความยั่งยืนด้านสังคม

การพัฒนาด้ำนสังคมโดยมุ่งเน้นการสร้างควำมไว้วำงใจและกำรสร้ำงควำมร่วมมือ  เพ่ือเป็นการเข้าถึงเพ่ิมและพัฒนา
ศักยภาพของทุนมนุษย์ สร้างความยุติธรรมและลดความเหล่ือมล ้าทางสังคม รวมท้ังเสริมสร้างเสถียรภาพขององค์กร 
เพ่ือการพัฒนาสู่ความม่ังค่ังและความย่ังยืน

กำรประเมินผลกำรปฏบิัตงิำนพนักงำน

การใช้เปา้หมายท่ีสามารถวัดได้และท่ีได้รับการลง
ร่วมกันกับผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน 
(ร้อยละของพนักงานท้ังหมด)

100% 100% 100% 100% 401 การประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงาน

อัตรกำรเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน

จ านวนพนักงานท่ีเจ็บปว่ยจากการท างาน (คน) 0 0 0 0 403-2
ความเป็นอยู่ท่ีดี อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน

อัตราพนักงานท่ีเจ็บปว่ยจากการท างาน (%) 0% 0% 0% 0% 403-2

อัตรำกำรบำดเจ็บจำกกำรท ำงำน

อัตราการบาดเจ็บถึงข้ันหยุดงาน (คน) 0 0 0 5 403-2 ความเป็นอยู่ท่ีดี อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน

กำรเสียชีวิต

พนักงานท่ีเสียชีวิตเน่ืองจากอบุัติเหตุในการ
ปฎิบัติงาน (คน) 0 0 0 0 403-2 ความเป็นอยู่ท่ีดี อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน

กำรตอบสนองต่อพฤตกิรรมของผู้บริโภค

ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ

ความพึงพอใจของลูกค้าต่างประเทศ (%) 97% 96% 99% 99% 102-43 มุ่งม่ันตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค

กำรพัฒนำและสนับสนุนชุมชน

ควำมพึงพอใจของชุมชนรอบโรงงำน (คะแนนเต็ม 5)

โรงงานประจวบฯ N/A 4.63 4.62 4.60 413

การพัฒนาและสนับสนุนชุมชน

โรงงานเชียงใหม่ N/A 4.30 4.24 4.48 413

โรงงานวังน้อย N/A 4.46 4.51 4.51 413

ความพึงพอใจของชุมชนรอบโรงงาน
โดยเฉล่ีย

N/A 4.46 4.45 4.53 413

กำรบริหำรจัดกำรพนักงำน

จ ำนวนพนักงำนแยกตำมเพศ

พนักงานหญิง (คน) 1,043 955 629 895 405-1

การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล พนักงานชาย (คน) 1,680 1,373 942 600 405-1

พนักงานท้ังหมด (คน) 2,723 2,328 1,572 1,495 405-1

จ ำนวนพนักงำนแยกตำมพ้ืนท่ี

ส านักงานใหญ่ กรุงเทพฯ 391 311 243 243 405-1

การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล 

เชียงใหม่ 101 90 73 66 405-1

เพชรบูรณ์ 29 29 19 18 405-1

พระนครศรีอยุธยา 433 411 312 282 405-1

ประจวบคีรีขันธ์ 1,769 1,487 925 886 405-1

จ ำนวนพนักงำนแยกตำมระดับ

พนักงานระดับผู้บริหาร 88 86 63 74 405-1
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล 

พนักงานระดับปฎิบัติการ 2,635 2,242 1,509 1,421 405-1

จ ำนวนพนักงำนผู้พิกำรหรือกลุ่มผูด้้อยโอกำสอืน่ ๆ 

พนักงานผู้พิการ 11 13 2 7 405-1

กำรพัฒนำพนักงำน

จ านวนช่ัวโมงโดยเฉล่ียของการฝกึอบรม 

(ช่ัวโมงต่อคนต่อป)ี
31.6 32.5 18.2 3.1 404-1 การฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงาน
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รำยงำนควำมยั่งยืน ประจ ำป ี2564  - รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2564  -

KEY TAKEAWAY

ตอบแบบสอบถามเพ่ือร่วมปรับปรุงรายงานความยั่งยืนป ี2565

• พัฒนำผลิตภัณฑเ์คร่ืองด่ืมด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ 

ที่ดีต่อสุขภำพ

- เคร่ืองด่ืม กัญชา กัญชง

- น ้าผลไม้ผสมน ้าผักรวม 100% สูตรหวานน้อย 

(Less Sweet)

- น ้าส้มแมนดารินผสมน า้ส้มสีทอง

• พัฒนำช่องทำงจัดจ ำหน่ำยผำ่นระบบ Online

- Subscription

- Home delivery

https://www.tipcoherb.com/ และ

https://www.tipcoshop.com/ 

• ปรับประเด็นกำรส่ือสำรถึงผู้บริโภคให้มีควำมเข้ำใจ

ในองค์กร มีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ทีช่ดัเจนใน

เร่ืองคุณประโยชน์ เพ่ือสร้างความไว้วางใจและการ

บอกต่อด้วย

• พัฒนำผลิตภัณฑส์มุนไพรที่ดีต่อสุขภำพ

- ฟา้ทะลายโจรแคปซูลสกัดที่มปีริมาณสารออก 

ฤทธ์ิ หรือตัวยาส าคัญที่สูง

• พัฒนำกำรส่ือสำรระหว่ำงหน่วยงำนภำยในองค์กร

- การส่ือสารภายในผ่านระบบ HR Portal

- ระบบการจัดประชุมและฝึกอบรมผ่านทางออนไลน์

• Squeeze by Tipco ร้านค้าปลีกที่เนน้จ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืม รวมทั้งผลิตภัณฑ์

ภายใต้แบรนด์ทิปโก้ทีม่ีคณุภาพ

• พัฒนำผลิตภัณฑผ์ลไม้แปรรูป

- มะม่วงอบแห้ง (Dehydrated Soft Mango), 

- แตงโมอบแห้ง (Watermelon Jerky) 

• โครงกำรพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Energy)

ในโรงงานผลติน า้ผลไม้เพ่ือลดใชพ้ลงังาน

• ได้รับรำงวัลแห่งควำมภูมิใจด้ำนควำมเช่ือมั่นใน

แบรนด์ทิปโก้ ได้แก่ รางวัล Superbrands

Thailand’ Choice และรางวัล The Most 

Powerful Brands of Thailand

• กำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำปรับปรุงกระบวนกำรผลิต 

- ปรับปรุงขั้นตอนการผลิตมะมว่งให้เกดิของเสีย 

ลดลง   

- เลือกใช้กระดาษรีไซเคิลส าหรับบรรจุภัณฑ ์ใช้ 

ปริมาณน ้าหนักกระดาษทีล่ดลง 

• พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรรักษำควำม

ปลอดภัยทำงไซเบอร์ และปรับปรุงระบบจัดการ

และวางแผนที่ทรัพยากรทางธุรกิจ หรือ ERP 

(Enterprise Resource Planning)

• ประเมินควำมพึงพอใจของผู้บริโภค ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงสินคา้และ

บริการอย่างต่อเนื่อง

นวัตกรรม
INNOVATION

ระบบดิจิทัล
DIGITAL

ควำมไว้วำงใจ
TRUST

1. ผู้อ่ำนรำยงำนควำมย่ังยืน 2564 เป็นผู้มีส่วนได้เสียของบริษทัในกลุ่มใด

O ผู้บริโภค/ลูกค้า   O ผู้บริหาร/พนักงาน     O ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน/นักวิเคราะห์

O คู่ค้า/พันธมิตร    O ผู้จัดจ าหน่าย           O หน่วยงานภาครัฐ

O ชุมชน สังคม      O สื่อมวลชน             O อื่นๆ โปรดระบุ...............

2. ท่ำนได้รับรำยงำนควำมย่ังยืน 2564 จำกช่องทำงใด

O เว็บไซต์ของบริษัท                O การประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี

O งานสัมมนา/บรรยาย             O การติดต่อกับพนักงานบริษัท

O อื่นๆ โปรดระบุ...............

3. วัตถุประสงค์ในกำรอำ่นรำยงำนควำมย่ังยืนของท่ำน คืออะไร

O เพ่ือศึกษาข้อมูล/งานวิจยั         O เพ่ือสร้างการรู้จกับริษทั

O เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน   O เตรียมการจัดท ารายงานความยั่งยนื

O อื่น ๆ โปรดระบ.ุ..............

4. ควำมน่ำเชื่อถือและควำมครบถ้วนของเน้ือหำของรำยงำนควำมย่ังยืนในปี 2564

โปรดจัดล าดับความส าคัญ ต้ังแต่ 5 มากท่ีสุด, 4 มาก, 3 ปานกลาง, 2 น้อย,1 น้อยท่ีสุด

..............ท่านเข้าใจเน้ือหาในรายงานความยัง่ยืนของบรษิัทในระดับใด

..............เน้ือหาในรายงานความยั่งยืนเหมาะสมและน่าเช่ือถือเพียงใด

..............เน้ือหาในรายงานความยั่งยืน สามารถเสริมสรา้งความรู้ใหกั้บผู้อา่นในระดับใด

..............เน้ือหาในรายงานความยั่งยืน ตรงกับสิ่งท่ีผู้อ่านต้องทางศกึษาเพียงใด

...............การน าเสนอผลการด าเนินงานมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษทัในระดับใด

..............ความพึงพอใจต่อเน้ือหารายงานโดยรวม

ความคิดเห็นที่ได้จากผู้อ่านจะน ามาปรับเนื้อหาและรูปแบบการเปดิเผยข้อมูลในรายงานความย่ังยืนในปีต่อไป

โปรดท ำเคร่ืองหมำย ลงในช่องว่ำง และเขียนแสดงควำมคิดเหน็ของท่ำน 

5. โปรดจัดล ำดับประเด็นควำมย่ังยืน 3 ประเด็นท่ีมีควำมส ำคัญต่อท่ำน

................การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ

................การบริหารจัดการวิจัย  นวัตกรรมและเทคโนโลยี

.................ผลประกอบการและความสามารถในการเติบโตทางธุรกิจ

.................ผลิตภัณฑ์ท่ีส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ สุขภาวะท่ีดี

.................การสื่อสารทางการตลาดอย่างรับผดิชอบ 

.................มุ่งการตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค

.................การพัฒนาผู้มีส่วนได้เสียหลัก เช่น คู่ค้า / เกษตรกร 

.................การตรวจสอบประสิทธิภาพเคร่ืองจกัรและกระบวนการผลิต

.................การจัดการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ

.................การจัดการน ้า

.................การบริหารจัดการการสูญเสียอาหาร ขยะอาหาร  และของเสีย  

.................การจัดการพลังงาน

.................คุณภาพสุขอนามัย และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

.................การพัฒนาและสนับสนุนชุมชน

6.   ท่ำนคิดว่ำรำยงำนควำมย่ังยืนครอบคลมุประเดน็ส ำคัญด้ำนควำมย่ังยืน
ของบริษัทหรือไม่   

O ครอบคลุม O ไม่ครอบคลุม

หากท่านคิดว่าไม่ครอบคลุม โปรดระบุประเด็นส าคัญท่ีควรเพ่ิมเติม
............................................................................................................................. ...........................................

7. ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนำและปรับปรุงส ำหรับกำรน ำเสนอรำยงำนควำมย่ังยืน
............................................................................................................................. ...........................................
............................................................................................................................. ...........................................
............................................................................................................................. ...........................................

8. ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำกลยุทธ์ด้ำนควำมย่ังยืนของบริษทัฯ
............................................................................................................................. ...........................................
............................................................................................................................. ...........................................
............................................................................................................................. ...........................................
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ท่ำนสำมำรถตอบแบบสอบถำมควำม
คิดเห็น โดยกำรสแกน QR Code 



บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน)
ชั้นที่ 28 อาคารทิปโก้ 1  เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6  
แขวงพญาไท เขตพญาไท   กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศัพท์ : +66 2 273 6200 
โทรสาร :   +66 2 271 4304, 02 271 1600
อีเมล : sustainability@tipco.net
www.tipco.net

คุณธัญพร วณิชย์กิจไพศำล

คุณปรียำรัตน์ บุญมี

คุณลือชำ พิศิษฐกำร

ผู้บริหารสูงสุดด้านความยั่งยืน

คุณภัสสร ขจรเกียรติคุณ

“ พนักงานทกุคนมส่ีวนส าคัญ
ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของกลุ่มธุรกิจอาหารทปิโก้ ”


