


พฒันาสู่...ความยั่งยนื

รายงานฉบับนี้น าเสนอการพัฒนารปูแบบการด าเนินธรุกิจสู่ความยัง่ยืน ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม บ ริษัทฯ มีนโยบาย

เผยแพร่รายงานการพัฒนาความยัง่ยืนฉบับนี้ เพ่ือใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ายของบริษัทไดร้ับขอ้มลู ผลด าเนินงาน และแผนงานในมิติดา้น

พฒันาอย่างยัง่ยืนของบริษทัฯ หวงัเป็นอย่างย่ิงว่า ผูอ้่านจะไดร้บัขอ้มลูท่ีครบถว้น และเป็นประโยชนต์อ่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ายของบริษทั

จากปก:



08
ร ูจ้กักล ุม่ธรุกิจอาหารทิปกก้

21
การบรหิารจดัการความยัง่ยืน

54
มิติดา้นเศรษฐกิจ

72
มิติดา้นสงัคม

97
มิติดา้นสิ่งแวดลอ้ม

115
ตารางขอ้มลูเพ่ิมเติมดา้นความยัง่ยืน

สารบญั (GRI 102-46)



สรปุผลการด าเนินงานท่ีส าคญั ปี 2563 (GRI 201-1)

ดา้นสงัคม ดา้นสิ่งแวดลอ้มดา้นเศรษฐกิจ

รายไดร้วม

2,576
ลา้นบาท

ก าไรสทุธิ

482
ลา้นบาท

EBITDA

เงินปันผลต่อห ุน้

จ านวนห ุน้

สินทรพัยร์วม

482
ลา้นห ุน้

0.94*
บาทต่อห ุน้

6,487
ลา้นบาท

918
ลา้นบาท

สดัสว่นพนกังานหญิง : ชาย

60% : 40%

ความพึงพอใจของลกูคา้

99%

อบุติัเหตจุากการด าเนินงาน

0 ครัง้

ต่อ 1 ลา้นชัว่กมง

ปรมิาณการใชพ้ลงังาน

ปรมิาณการใชน้ ้า

ปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก

30%
เม่ือเทียบกบัปี 2562

35%
เม่ือเทียบกบัปี 2562

44%
เม่ือเทียบกบัปี 2562

*รวมเงินปันผลระหว่างกาลครัง้ท่ี 1 และ 2 ท่ี 0.44 บาทต่อห ุน้ และเงินปันผลส าหรบัการด าเนินงานครึง่ปีหลงัท่ี 0.50 บาทต่อห ุน้ ซ่ึงข้ึนอย ูก่บัการอนมุติักดยท่ีประชมุผ ูถื้อห ุน้ ครัง้ท่ี 1/2564



รางวลัความส าเรจ็ (GRI 102-12, 102-13)

บรษิทัฯ ไดร้บักลเ่กยีรติคณุส าหรบั

บรษิทัจดทะเบียนท่ีอย ูใ่นรายช่ือห ุน้

ยัง่ยนื ประจ าปี 2563 “THIS”

จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

และการเงินธนาคาร 

เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2563

กรงงานวงันอ้ยไดร้บัรางวลัสถานประกอบ

กจิการตน้แบบดีเด่นดา้นความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

ประจ าปี 2563 ระดบัประเทศ ระดบัทอง ปีท่ี 4

จากกระทรวงแรงงาน

เม่ือวนัท่ี 27 ตลุาคม 2563

กรงงานผลไมแ้ปรรปู ไดร้บัรางวลัสถานประกอบกิจการ

ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 

ประจ าปี 2563 ระดบัประเทศ เป็นปีท่ี 10 ติดต่อกนั จาก

กระทรวงแรงงาน

เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2563

5บรษิทั ทิปกกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน)



สารจากประธารกรรมการ (GRI 102-14)

ในปี 2563 จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มีผลกระทบตอ่เศรษฐกิจในวงกวา้งอย่างมีนยัส าคญั ซ่ึง

ผลกระทบดังกล่าวส่งผลต่อการด าเนินธรุกิจของบริษัทฯอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้สถานการณ์ดังกล่าวเป็นความทา้ทายของบริษัทฯ

ตลอดปีท่ีผา่นมา  ซ่ึงภาพรวมการด าเนนิงานรายกลุม่ธรุกิจสามารถสรปุไดด้งันี ้

ธรุกิจผลไมแ้ปรรปู: ในปีท่ีผ่านมาความตอ้งการสับปะรดกระป๋องของตลาดโลกยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนกั แต่ปริมาณสับปะรดใน

ประเทศซ่ึงเป็นวัตถดุิบหลักลดลงอย่างมากจากสภาวะภยัแลง้ ส่งผลใหร้าคาวัตถดุิบเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะท่ี ราคาขายของ

ผลิตภณัฑห์ลกัอย่างสับปะรดกระป๋องปรับขึ้นชา้กว่าการปรับตวัขึ้นของราคาวัตถดุิบ ท าใหร้ายไดจ้ากการขายลดลงเมื่อเทียบกบัปี

กอ่น  จากสถานการณด์งักลา่วบริษทัฯไดม้ีการจดัหาสบัปะรดในรปูแบบสญัญาระยะยาว เพ่ือควบคมุความผนัผวนของราคาวัตถดุิบ

และปริมาณของสบัปะรด นอกจากนีร้ายไดจ้ากผลิตภณัฑผ์ลไมแ้ปรรปูอ่ืน ๆ เช่น ผลิตภณัฑว่์านหางจระเขบ้รรจกุระป๋อง  ผลิตภณัฑ์

ผลไมร้วมบรรจใุนถว้ยพลาสติก มีรายไดล้ดลง เนื่องจากประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อก าลังซ้ือและความต้องการ

บริโภค ในปี 2563 บริษัทฯไดม้ีการพัฒนาผลิตภณัฑใ์หม่ เช่น แกนสับปะรดอบแหง้ และ มะม่วงอบแหง้แบบน า้ตาลนอ้ย เพ่ือสนอง

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคในตา่งประเทศ

ธรุกิจเครื่องด่ืม: ในปี 2563 อัตราการเติบโตของตลาดน า้ผลไมแ้ละน า้แร่ธรรมชาติภายในประเทศลดลงจากปีท่ีผ่านมา สาเหตหุลกั

เกิดจากการบริโภคเคร่ืองดื่มในประเทศโดยรวมถดถอยซ่ึงเป็นผลมาจากสถานการณ์ Covid-19 และการปิดหา้งสรรพสินคา้ 

(Lockdown)ซ่ึงเป็นชอ่งทางจดัจ าหนา่ยหลกั รวมทัง้การแขง่ขนัดา้นราคาท่ีสงูขึ้น อย่างไรก็ตามบริษทัฯ ยังสามารถรักษาความเป็น

ผูน้  าในตลาดน า้ผลไมท้ัง้ในสว่นของตลาดน า้ผลไมร้วมและตลาดน า้ผลไมก้ลุม่พรีเมียมไวไ้ด ้

6บรษิทั ทิปกกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน)



สารจากประธารกรรมการ (ต่อ) (GRI 102-14)

ธรุกิจสารสกดัและการเกษตร: ในปีท่ีผ่านมาความตอ้งการสารสกดัในอตุสาหกรรมอาหารเสริมและเวชภณัฑม์ีการเติบโตท่ีเพ่ิมขึ้น แตจ่าก

สภาวะภยัแลง้ท าใหข้าดแคลนวัตถดุิบในการผลิต ท าใหป้ริมาณผลผลิตสารสกดัไม่เป็นไปตามท่ีตอ้งการส่งผลใหธ้รุกิจสารสกดัมีรายไดล้ดลง  

ส าหรับธรุกิจการเกษตร สับปะรดหอมสวุรรณ มีรายไดเ้พ่ิมขึ้น จากการขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายไปยังตลาดคา้ส่ง และ Home 

Delivery รวมทัง้พฒันาผลิตภณัฑแ์ปรรปูในรปูแบบตา่งๆ เชน่ ขนมปังและแครกเกอรส์อดไสส้บัปะรดหอมสวุรรณกวนน า้ผึ้ง

ธรุกิจคา้ปลีก: ในปี 2563 ธรุกิจคา้ปลีกไดร้ับผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ ์Covid-19 จากขอ้จ ากดัการปิดหา้งฯลฯ ท าใหต้อ้งหยดุ

ด าเนนิการชัว่คราวและถาวรของบางสาขา (Lockdown) และการด าเนนิชีวิตในรปูแบบใหม่ (New Normal) ท่ีท าใหจ้ านวนผูบ้ริโภคอาหาร

และเคร่ืองดื่มภายในหา้งสรรพสินคา้ลดลงมาก บริษทัฯจึงไดป้รบัตวัโดยเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหนา่ยสัง่ตรงในรปูแบบ Home Delivery และ

พฒันาผลิตภณัฑใ์หม ่เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

บริษทัฯผา่นการรบัรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุริต (CAC)บริษทัฯไดด้ าเนินธรุกิจโดยยึดมัน่

บนหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีคณุธรรม จริยธรรม ซ่ือสตัย ์โปร่งใส มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ปฏิบัติตอ่ผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ทกุฝ่ายอย่างเท่าเทียม การด าเนนิธรุกิจใหม้ีการเตบิโตอย่างยัง่ยืนและการปฎิบตังิานอย่างมีความรบัผิดชอบเป็นหลกัประจ าใจของกลุ่มบริษทัฯ

ตามนโยบายท่ีว่า “ทิปกกพ้ฒันาธรุกิจควบค ู่กบัสิ่งแวดลอ้มและสงัคม”

ในนามของคณะกรรมการบริษทั ดิฉนัขอขอบคณุท่านผูถื้อหุน้ คูค่า้ และพนัธมิตรทางธรุกิจทกุภาคส่วนท่ีไดใ้หก้ารสนับสนนุและใหค้วามเชื่อมัน่

ในกลุ่มบริษทัฯเป็นอย่างดี รวมทั้งผูบ้ริหาร พนกังานทกุท่านส าหรับความทุ่มเทท างานหนกัท่ามกลางสถานการณเ์ศรษฐกิจท่ีมีความทา้ทาย

ตลอดปี

ลกัษณา ทรพัยส์าคร

ประธานกรรมการ

บริษทั ทิปโกฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน)

7บรษิทั ทิปกกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน)



ช่ือในตลาดห ุน้ TIPCO

กอ่ตัง้เม่ือ พ.ศ. 2519

ประเภทธรุกิจ อาหารและเคร่ืองดืม่

ธรุกิจหลกั ผลิต และจ าหนา่ยสบัปะรดกระป๋อง

น า้สบัปะรด น า้ผลไมร้วม และเคร่ืองดืม่

เลขทะเบียนบรษิทั 0107535000052

ส านกังานใหญ่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท

เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400

เบอรก์ทรศพัท์ 0-2273-6200

เบอรก์ทรสาร 0-2271-4304, 0-2271-1600

ทนุจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ 482,579,640 บาท

เว็บไซต์ http://www.tipco.net

บรษิทั ทิปกกฟ้ดูส์ จ ากดั (มหาชน)

ขอ้มลูทัว่ไปของบรษิทั (Company Profile) (GRI 102-1)

8บรษิทั ทิปกกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน)

http://www.tipco.net/


การเปลี่ยนแปลงและพฒันาท่ีส าคญั (Our Experience)(GRI 102-2)

2519

เริม่ตน้จาก

บรษิทั สบัปะรดไทย จ ากดั 

ทนุจดทะเบียน 10 ลา้นบาท

จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

2532

2536

ขยายธรุกิจเขา้ส ู่

ธรุกิจน ้าผลไมพ้รอ้มด่ืม

บรษิทั ทิปกก ้เอฟแอนดบี์ จ ากดั 

ขยายธรกุิจเขา้ส ู่ธรุกิจคา้ปลีก

ภายใตแ้บรนด ์ “Squeeze”

2547

ลงทนุในบรษิทั ทิปกก ้ไบกอเท็ค จ ากดั 

ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเพาะปลกู หอ้งปฏิบัติการ

ชีววิทยา และกรงงานสกดัสารจากพืช

2550

บรษิทั ทิปกก ้ไบกอเท็ค จ ากดั 

เริม่จ าหน่ายสบัปะรด

พนัธ ุทิ์ปกกห้อมสวุรรณ

2552

ขยายก าลงัการผลิตน ้าแร่

ธรรมชาติออราเ พ่ิมข้ึน

เป็น 120 ลา้นขวดต่อปี 

2557

จดัตัง้ บริษทั ทิปกก ้ไพนแ์อปเป้ิล 

จ ากัด เพ่ือรับกอนธรุกิจผลไม้

แปรรปู กดยบริษทัฯเป็นผ ูถื้อห ุน้ 

100%

2560

เปิดตัวแหล่งน ้าแร่ธรรมชาติ 

“ภนู ้าหยด” มีก าลงัการผลิต 

140 ลา้นขวดต่อปี 

2561 2563

บริษทัฯ ไดร้บัการคดัเลือก

ให้อย ู่ในรายช่ือห ุ้นยั่งยืน 

“THSI” ประจ าปี 2563

9บรษิทั ทิปกกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน)



ส านกังานใหญ่และกรงงานผลิต (Head office and Factory)

กรงงานผลิตน ้าผลไมแ้ละเครือ่งด่ืม

เลขท่ี 90/1 หม ู่ท่ี 7

ต าบลสนบัทึบ อ าเภอวงันอ้ย 

จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

13170

กรงงานผลิตน ้าแรธ่รรมชาติ แมร่มิ

เลขท่ี 205/1 หม ู่ท่ี 2 ต าบลกป่งแยง 

อ าเภอแม่รมิ จงัหวดัเชียงใหม่ 

50180

กรงงานผลิตผลไมแ้ปรรปู

เลขท่ี 212 หม ู่ท่ี 16 ต าบลอ่าวนอ้ย 

อ าเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ์

77210

กรงงานผลิตสารสกดั

เลขท่ี 504 ต าบลประจวบคีรขีนัธ์

อ าเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ์

77210

กรงงานผลิตน ้าแรธ่รรมชาติ ภนู ้าหยด 

เลขท่ี 999 หม ู่ท่ี 7 ต าบลพขุาม 

อ าเภอวิเชียรบรุ ีจงัหวดัเพชรบรูณ ์

67180

(GRI 102-14)

ส านกังานใหญ่ 

เลขท่ี 118/1 อาคารทิปกก ้ทาวเวอร ์1

ถนนพระราม แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กรงุเทพมหานคร 10400
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กครงสรา้งการถือห ุน้ของกล ุม่ธรุกิจอาหารทิปกก้

(Shareholding structure) 

กล ุม่ธรุกิจคอนซมูเมอร์

(Consumer)

บรษิทั ทิปกก ้เอฟแอนดบี์ จ ากดั 

(100%)  

กล ุม่ธรุกิจผลไมแ้ปรรปู

(Processed Fruit)

บรษิทั ทิปกก ้ไพนแ์อปเป้ิล จ ากดั

(100%)

กล ุม่ธรุกิจคา้ปลีก

(Retail)

บรษิทั ทิปกก ้รเีทล จ ากดั

(100%)

บรษิทั ทิปกก ้ไบกอเท็ค จ ากดั

(100%)

กล ุม่ธรุกิจสารสกดัและการเกษตร

(Ingredient)

(GRI 102-5)
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ธรุกิจคอนซมูเมอร์ (Consumer) (GRI 102-7)

Tipco 100% Fruit 

Profiber

ธรุกิจคอนซมูเมอร ์ด าเนนิงานโดยบริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จ ากัด เป็นผูผ้ลิตและจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มพรอ้มดื่ม 

ซ่ึงประกอบไปดว้ยผลิตภณัฑ์ ดงันี้

น ้าผลไมแ้ละน ้าผกั 100% 

12บรษิทั ทิปกกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน)



น ้าผลไมแ้ละน ้าผกั

ธรุกิจคอนซมูเมอร์ (Consumer) (GRI 102-7)
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น ้าแรธ่รรมชาติ ออรา
เครือ่งด่ืมน ้าแรธ่รรมชาติบรรจขุวด

ปัจจบุนับรษิทัฯ มีแหลง่ผลิตน ้าแรธ่รรมชาติ จ านวน 2 แหลง่ ดงัน้ี

✓ แหล่งน า้แร่ธรรมชาติที่ ต าบลพขุาม อ าเภอวิเชียรบรีุ 

จงัหวดัเพชรบรูณ์

✓ แหลง่น า้แร่ธรรมชาติที่ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม 

จงัหวดัเชยีงใหม่

500 
มิลลิลิตร 

330
มิลลิลิตร 

1,500
มิลลิลิตร 

ธรุกิจคอนซมูเมอร์ (Consumer) (GRI 102-7)
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▪ สบัปะรดกระป๋อง (Canned Pineapple)

▪ น ้าสบัปะรดเขม้ขน้ (Pineapple Juice Concentrate)

▪ สบัปะรดบดละเอียดบรรจถุงุปลอดเช้ือ (Aseptic Crushed)

▪ สบัปะรดบรรจใุนถว้ยพลาสติก (Pineapple in plastic cup)

▪ สบัปะรดบรรจใุนถงุ retort pouch 

(Pineapple in retort pouch)

▪ ผลไมร้วม (Canned Tropical Fruit Salad)

▪ ผลไมร้วมบรรจใุนถว้ยพลาสติก 

(Tropical fruit salad in plastic cup)

▪ ว่านหางจระเขก้ระป๋อง (Canned Aloe Vera)

▪ ว่านหางจระเขบ้ดละเอียดบรรจถุงุปลอดเช้ือ (Aseptic Crush)

▪ ผลิตภณัฑก์ะทิ และน ้ามะพรา้วบรรจกุระป๋อง

(Coconut milk and Canned coconut water)

ผลไมแ้ปรรปู

ธรุกิจผลไมแ้ปรรปู ด าเนินงานโดย บริษัท ทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิล จ ากัด  เป็นผู้ผลิตและ

จ าหนา่ยผลิตภณัฑ ์ซ่ึงประกอบดว้ยผลิตภณัฑ ์ดงันี้

(GRI 102-7)

ธรุกิจผลไมแ้ปรรปู (Processed Fruit)
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Squeeze Juice Bar by Tipco

ธรุกิจคา้ปลีก (Retail)

ธรุกิจคา้ปลีก ด าเนินงานโดย บริษัท ทิปโก ้รีเทล จ ากัด เป็นบริษัทย่อย เป็นการร่วมทนุกัน ระหว่าง บริษัท ทิปโกฟู้ดส์ จ ากัด (มหาชน)

กบั บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จ ากดั ด าเนนิธรุกิจคา้ปลีก ภายใตต้ราสญัญลกัษณ ์“Squeeze Juice Bar by Tipco” 

(GRI 102-7)
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▪ ด าเนินธรุกิจดา้นสารสกดัจากพืชประเภทตา่งๆ เพ่ือน ามาเป็นวัตถดุิบ ส่วนประกอบของอาหาร เคร่ืองดื่ม 

เคร่ืองส าอาง ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารและยา 

▪ มีโรงงานสกัดสารจากพืชและสมนุไพรดว้ยตัวท าละลายซ่ึงมีประสิทธิภาพในการสกัดและระบบความ

ปลอดภยัในระดบัสงู 

▪ ใหบ้ริการครบวงจรแกล่กูคา้ตัง้แตก่ารจดัหาวตัถดุบิ อบแหง้ บดผงและผลิตเป็นสารสกดั 

▪ ใหบ้ริการพัฒนากระบวนการสกัดร่วมกบัลกูคา้ครอบคลุมตัง้แตร่ะดบัทดลองในหอ้งปฏิบัติการตลอดจน

ผลิตจริงในระดบัอตุสาหกรรม

ธรุกิจสารสกดั

ธรุกิจสารสกดัและการเกษตร (Ingredient)

ธรุกิจสารสกดัและการเกษตร ด าเนินงานกดยบรษิทั ทิปกก ้ไบกอเท็ค จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย

แบ่งเป็น 2 ธรุกิจ ดงัน้ี

▪ ด าเนนิธรุกิจดา้นการเกษตร ในดา้นการวิจยัและพฒันาพนัธุพื์ชและการเพาะปลกู 

▪ สนบัสนนุการพฒันาวตัถดุบิที่ใชใ้นกลุม่ธรุกิจดา้นอาหารและเคร่ืองดืม่ 

▪ พฒันาสายพนัธุส์บัปะรดหอมสวุรรณจ าหนา่ยในรปูแบบผลไมส้ดและผลิตภณัฑแ์ปรรปู

▪ ปลกูสบัปะรดสายพนัธุปั์ตตาเวีย เพ่ือใชใ้นการผลิตสบัปะรดกระป๋องและสบัปะรดแปรรปู

ธรุกิจการเกษตร

(GRI 102-7)

17บรษิทั ทิปกกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน)



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

คณะกรรมการบรษิทั

ธรุกิจคอนซมูเมอร์ ธรุกิจผลไมแ้ปรรปู ธรุกิจคา้ปลีก
ธรุกิจสารสกดั

และการเกษตร

คณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

บรหิารความเส่ียง

คณะกรรมการ

บรรษทัภิบาล

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร

คณะบรหิาร

กครงสรา้งองคก์ร (Organization chart)
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M I S S I O N

น าสขุภาวะท่ีดีส ูส่งัคม 

การมีสขุภาพกายและสขุภาพจิตที่ดีซ่ึงตอ้งไดม้าจากการด าเนนิชวิีตโดยรวม

มิใช่จากการเนน้ท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอ้งใชท้ั้งวินยั และเวลาไม่มีทางลัดดังนั้น 

ทิปโก ้จึงไม่ใชบ่ริษัทที่มุ่งขายผลิตภัณฑเ์พียงอย่างเดียวแต่เราเป็นบริษัทที่

เกิดมาเพื่อเรียนรูเ้ขา้ใจการใชช้ีวิตของผูค้นและคิดคน้ เพื่อน าเสนอรปูแบบ

การใชช้ีวิตที่น ามาซ่ึงสขุภาวะที่ดี  โดยใชผ้ลิตภัณฑแ์ละบริการเป็นตัวตอบ

โจทยข์องการน าสขุภาวะที่ดีส ูส่งัคม

V I S I O N

บริษทัท่ีขบัเคล่ือนช้ีน าตลาดเพ่ือสรา้งมลูค่าเพ่ิมแก่ผ ูมี้ส่วนรว่มทาง

ธรุกิจ 

เพ่ือใหพ้ันธกิจของเราเป็นจริง ทิปโกไ้ม่สามารถเป็นเพียงแค่ผู้สนองตอบ

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคเท่านัน้ แต่ตอ้งเป็นผูท้ี่ชี้น าและขบัเคลื่อนใหเ้กิด

การเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของผูบ้ริโภค รวมถึงรปูแบบการใชช้ีวิตดว้ย 

และการขบัเคลื่อนชี้น าตลาดดังกล่าวจะตอ้งน ามาซ่ึงมลูค่าเพิ่มแก่ทกุฝ่ายที่

เกี่ยวขอ้งไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลกูคา้ คู่คา้ พันธมิตร ผูถื้อหุน้ ผูส้นับสนนุ

ทางการเงิน ตลอดจนชมุชนและสังคม กล่าวคือตอ้งน ามาซ่ึงชีวิตความ

เป็นอยู่ที่ดีขึน้ของทกุฝ่าย

วิสยัทศัน ์และพนัธกิจ (Vision & Mission) (GRI 102-16)
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คณุค่าหลกัขององคก์ร (Core Value) 

T
Teamwork
เป้าหมายเดียวกนั

I
Innovation
สรา้งสรรคส์ิ่งใหม่

P
Passion
ดว้ยใจเต็มรอ้ย

C
Commitment 
ไม่ถอยม ุ่งมัน่ O

Openness
สื่อสารจรงิใจ
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กลยทุธด์า้นความยัง่ยนื

SUSTAINABILITY 

DEVELOPMENT STRATEGY

การประเมินประเด็นส าคญัดา้นความยัง่ยืน

MATERIALITY ASSESSMENT

การบรหิารจดัการดา้นความยัง่ยืน

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

1

2

การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี

CORPORATE GOVERNANCE

3
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การประเมินประเด็นส าคญัดา้นความยัง่ยืน

MATERIALITY ASSESSMENT



ประเด็นส าคัญ

ประเมินประเด็นท่ีส าคญัดา้นความยัง่ยืน

ในปี 2562 บริษัทฯ ไดจ้ัดท าการประเมิน

ประเด็นส าคัญดา้นความยัง่ยืน 3 มิติ คือ 

มิติดา้นเศรษฐกิจ มิติดา้นสิ่งแวดลอ้ม และ

มติดิา้นสงัคม 

ในปี 2563 บริษัทฯ น าเสนอ และสื่อสาร

ขอ้มลูดา้นความยัง่ยืนใหก้ับผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ทุกฝ่ายทราบ และก าหนดกลยุทธ์และ

ด า เนินงานตามแผนด้านความยั ่งยืน 

เพื่อตอบสนองความต้องการดา้นความ

ยัง่ยืนของผูม้สีว่นไดเ้สยีตอ่ไป

การด าเนินงาน

ในปี 2562 ก าหนดกลยทุธแ์ละ

เป้าหมายดา้นความยัง่ยืน

ในปี 2563 การบริหารจัดการ

และด าเนินงานอย่างยัง่ยืนทั้งใน

ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม และ

ดา้นสิง่แวดลอ้ม

เป้าหมาย ปี 2564

▪ การประเมินประเด็นส าคญัดา้น

ความยัง่ยืน เพ่ือยกระดบัการ

ด าเนินงานและการรายงาน

ความยัง่ยืนในระดบัสากล

▪ วิเคราะห์ประเด็นส าคัญด้าน

ความยัง่ยืน และขยายขอบเขต

การด าเนินงานดา้นความยัง่ยืน

ไปยงัผ ูมี้สว่นไดเ้สียของบรษิทัฯ

ผลการด าเนินงานท่ีส าคญั

บริษัทฯ จัดท ารายงานประเด็นส าคัญ

ด้านความยั ่งยืน โดยก าหนดกรอบ

ค าถามให้สอดคลอ้งกับแนวทางการ

ร าย ง านส ากลด้า นคว ามยั ่ง ยื น 

(Global Report Initiative: GRI) 

สรปุประเด็นที่ส าคญัได ้5 ประเด็น และ

น ามาพัฒนากลยทุธ์ ด าเนินงานดา้น

ความยัง่ยืนของบริษทัฯ ในปี 2563

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

Consumer

วิจยัและพฒันา

Innovation
(R&D)

จดัจ าหน่าย

Sales

ขนสง่สินคา้

Logistics

ห่วงกซ่คณุคา่ (Value Chain)

วตัถดิุบภายใน

Internal

วตัถดิุบภายนอก

External

จดัซ้ือวตัถดิุบ

Sourcing

(GRI 102-9)

การตลาด

MARKETING

ผลิตสินคา้/จา้งผลิต

Manufacturing/OEM
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ผ ูมี้สว่นไดเ้สีย (Stakeholders)

ผ ูจ้ดัจ าหน่าย

Distributor

ผ ูบ้รกิภค

Consumer

ผ ูบ้รหิาร พนกังาน

Executive & Employee

ผ ูถื้อห ุน้ นกัวิเคราะห ์

Stockholders & Analysts 

ค ู่คา้ พนัธมิตรธรุกิจ

Business partner 

ส่ือมวลชน นกัวิชาการ

Mass media & Academic

หน่วยงานภาครฐั

Government agencies 

ชมุชน สงัคม

Social community 

ไดร้บัผลกระทบกดยตรง

การบรหิารงานเป็นไปอยา่งใกลชิ้ด

ไดร้บัผลกระทบกดยออ้ม

การบรหิารงานเป็นแบบติดตามผล

กล ุม่ธรุกิจอาหารทิปกก้

(GRI 102-40, GRI 102-42)
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ความคาดหวงัของผ ูมี้สว่นไดเ้สีย

ความคาดหวงัของผ ูมี้สว่นไดเ้สีย

❑ ผลตอบแทน และสวสัดิการท่ีดี

❑ ความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน

❑ การพฒันาศกัยภาพ และความร ู้

ความสามารถในการท างาน

❑ สขุภาพท่ีดีและมีความปลอดภยัในการ

ท างาน

✓ จดัสรรผลตอบแทน และสวสัดิการท่ีเหมาะสม

✓ ก าหนดเป้าหมาย กลยทุธ ์และวางแผนการ

ท างาน

✓ ก าหนดตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน เพ่ือ

ประเมินผลงานอยา่งกปรง่ใส 

✓ จดัอบรมพฒันาศกัยภาพในการท างาน 

✓ ก าหนดมาตรการความปลอดภยัในการท างาน

ภารกจิท่ีมีต่อผ ูมี้สว่นไดเ้สีย กจิกรรมการมีสว่นรว่ม

✓ ผ ูบ้รหิารระดบัสงูพบปะพดูคยุกบั

พนกังาน (Staff meeting)

✓ ส่ือสารกบัพนกังานผ่าน HR Portal 

และ E-mail

✓ ส ารวจความผกูพนัของพนกังาน

✓ การจดักิจกรรมสนัทนาการ

✓ การฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั

❑ การสรา้งผลิตภณัฑใ์หม่ๆ 

เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผ ูบ้รกิภค

❑ ผลิตสินคา้จากวตัถดิุบท่ีมีคณุภาพ

❑ ใสใ่จสขุภาพและความปลอดภยัของผ ูบ้รกิภค

❑ ส่ือสารและเปิดเผยขอ้มลูของสินคา้อยา่ง

ครบถว้น

✓ คน้หาความตอ้งการของผ ูบ้รกิภค และมองหา

นวตักรรมใหม่ๆ ในการผลิตสินคา้

✓ คดัเลือกวตัถดิุบท่ีมีคณุภาพ 

✓ ผลิตสินคา้ตามมาตรฐานสากล

✓ ส่ือสารขอ้มลูท่ีครบถว้น เลือกช่องทางการ

ส่ือสารท่ีหลากหลาย เพ่ือใหล้กูคา้เขา้ถึงขอ้มลูได้

✓ การส ารวจความตอ้งการของผ ูบ้รกิภค

รายไตรมาส

✓ ประเมินความพึงพอใจของผ ูบ้รกิภค

✓ ส่ือกฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 

ช่องทางกทรทศัน ์ป้ายกฆษณาสินคา้ 

Facebook เว็บไซดข์องบรษิทั 

✓ การจดันิทรรศการ งานแสดงสินคา้ 

ผ ูบ้รหิาร พนกังาน

Executive & Employee

ผ ูบ้รกิภค

Consumer

❑ ขอ้มลูส าคญัต่างๆ ของบรษิทั เพ่ือใหท้ราบ

ผลการด าเนินงาน

❑ การบรหิารงาน และความเสี่ยงท่ีมี

ประสิทธิภาพ

❑ ผลการด าเนินงานท่ีเติบกตอยา่งต่อเน่ือง

❑ จ่ายเงินปันผลอยา่งสม ่าเสมอ

✓ จดัท าและน าเสนอขอ้มลูท่ีส าคญัของบรษิทัท่ี

ถกูตอ้งและครบถว้น

✓ ก าหนดนกยบายการบรหิารความเสี่ยง และ

เปิดเผยใหผ้ ูท่ี้เกี่ยวขอ้งทราบ

✓ สรา้งความเติบกตของผลการด าเนินงานอยา่ง

ต่อเน่ืองและยัง่ยืน

✓ ก าหนดนกยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีชดัเจน

✓ จดัประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้ประจ าปี

✓ Company Visit ,IR Website

✓ รายงานประจ าปี

✓ ข่าวสาร/กิจกรรมต่างๆในตลาด

หลกัทรพัยฯ์

✓ ขอ้เสนอแนะ/ขอ้คิดเห็น ผ่านช่องทาง 
Website และทางกทรศพัท์

ผ ูถื้อห ุน้ นกัวิเคราะห์

Stockholders & Analysts

(GRI 102-43)
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❑ รายไดข้องค ู่คา้ท่ีเติบกตอยา่งสม ่าเสมอ

❑ สนบัสนนุและยกระดบัการด าเนินงานของค ู่

คา้ เพ่ือใหก้ารท างานเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ

❑ มีหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกค ู่คา้อยา่งกปรง่ใส 

และเป็นธรรม

✓ ช าระเงินค่าสินคา้ตรงตามระยะเวลาท่ีก าหนด

✓ จดัอบรมใหก้บัค ู่คา้ เพ่ือใหย้กระดบัการ

ด าเนินงานของค ู่คา้

✓ ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือก

ค ู่คา้อยา่งเป็นธรรม

✓ รกัษาและป้องกนัขอ้มลูระหว่างบรษิทัฯกบัค ู่คา้

✓ การตรวจสอบค ู่คา้ (Supplier Audit) 

✓ การจดัอบรมใหก้บัค ู่คา้

✓ การประเมินคณุภาพค ู่คา้ 

✓ การเยี่ยมชมกิจการของค ู่คา้

✓ การส ารวจความพึงพอใจของค ู่คา้

ความคาดหวงัของผ ูมี้สว่นไดเ้สีย ภารกจิท่ีมีต่อผ ูมี้สว่นไดเ้สีย กจิกรรมการมีสว่นรว่ม

ค ู่คา้ พนัธมิตรธรุกิจ

Business partner 

❑ ไดร้บัสินคา้ในปรมิาณท่ีเหมาะสมและตรงต่อ

เวลา

❑ สินคา้มีคณุภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด

❑ ราคาขายสินคา้สามารถต่อรองไดอ้ยา่งเป็น

ธรรม

✓ วางแผนการผลิตสินคา้ เพ่ือใหส้ง่มอบสินคา้ได้

ตามเวลาท่ีก าหนด

✓ ก าหนดมาตรฐานในการผลิตสินคา้ และ

ตรวจสอบคณุภาพของสินคา้อยา่งสม ่าเสมอ

✓ ก าหนดราคาขายอยา่งเหมาะสม และเป็นธรรมกบั

ทกุฝ่าย

✓ การจดัประชมุสมัมนากบัผ ูจ้ดัจ าหน่าย

✓ การเยี่ยมชมกิจการของผ ูจ้ดัจ าหน่าย

✓ ระบบรบัขอ้เสนอแนะ/ขอ้รอ้งเรยีนของ

บรษิทั

✓ ส ารวจความผกูพนัประจ าปี
ผ ูจ้ดัจ าหน่าย

Distributor

❑ เคารพสิทธิชมุชนใกลเ้คียง

❑ ดแูลสิ่งแวดลอ้มภายในชมุชน

❑ พฒันาคณุภาพชีวิตและเสรมิสรา้งประกยชน์

ในดา้นต่างๆ ของชมุชนและสงัคม

❑ กระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม

✓ จดัการของเสียจากกระบวนการผลิตอยา่งมี

ประสิทธิภาพ

✓ จดัซ้ือวตัถดิุบท่ีมีคณุภาพจากชมุชนใกลเ้คียง

✓ ปรบัเปลี่ยนกระบวนการผลิตใหมี้คณุภาพ และ

เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม

✓ รกัษาและฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ

✓ จดักิจกรรมต่างๆ เพ่ือพฒันาชมุชนและ

สงัคม

✓ ช่องทางรบัขอ้รอ้งเรยีน/ขอ้เสนอแนะจาก

ชมุชนของฝ่ายชมุชนสมัพนัธ ์

✓ สมัภาษณก์ล ุม่ตวัแทนสงัคมและชมุชม

✓ จดักิจกรรมเยี่ยมชมกรงงาน

✓ รายงานประจ าปี

✓ ประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็น

ของชมุชน 

ชมุชน สงัคม

Social community 

ความคาดหวงัของผ ูมี้สว่นไดเ้สีย (GRI 102-43)

27บรษิทั ทิปกกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน)



ส่ือมวลชน นกัวิชาการ

Mass media & Academic

ความคาดหวงัของผ ูมี้สว่นไดเ้สีย ภารกจิท่ีมีต่อผ ูมี้สว่นไดเ้สีย กจิกรรมการมีสว่นรว่ม

❑ การส่ือสารขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง และทนัต่อ

สถานการณ ์

❑ การมีสว่นรว่มและสานสมัพนัธท่ี์ดี

กบัส่ือมวลชน

❑ น าเสนอและรบัฟังความคิดเห็นท่ีเป็น

ประกยชนก์บับรษิทั

✓ จดักิจกรรมและเขา้รว่มงานจดัแสดงสินคา้ เพ่ือ

ส่ือสารขอ้มลูท่ีส าคญั

✓ น าเสนอขอ้มลูต่างๆ ผ่านช่องทางการส่ือสารท่ีมี

ความหลากหลาย

✓ สง่ข่าวสารประชาสมัพนัธ ์และน าเสนอใหช้มุชนมี

สว่นรว่มในกิจกรรรมต่างๆกบัทางบรษิทั

✓ เขา้รว่มกิจกรรมประชาสมัพนัธ์

✓ เขา้รว่มงานจดัแสดงสินคา้การเยี่ยมชม

กิจการและกรงงาน

✓ จดัแถลงข่าว

✓ ช่องทางรบัขอ้เสนอแนะ/ขอ้คิดเห็น จาก

ส่ือมวลชน

✓ การติดตามขอ้มลูผ่านทางกซเชียลมีเดีย 

✓ การท าวิจยัรว่มกบันกัวิชาการ

✓ รายงานประจ าปี

❑ ปฎิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัดา้นสงัคม

และส่ิงแวดลอ้ม

❑ ใหค้วามรว่มมือกบัหน่วยงานราชการ และ

น าเสนอแนวทางท่ีดีเพ่ือม ุ่งส ูก่ารพฒันา 

อยา่งยัง่ยืน

❑ การพฒันากระบวนการผลิตใหป้ลอดภยัและ

เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม

✓ ปฎิบติัตามหลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบัดา้นเศรษฐกิจ 

สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม

✓ จดักิจกรรมอนรุกัษส่ิ์งแวดลอ้มอยา่งยัง่ยืน

✓ ปรบัเปลี่ยนการบวนการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพและ

เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม

✓ ใหค้วามรว่มมือกบัภาครฐัในเรือ่งต่างๆ

✓ การเยี่ยมชมกิจการและกรงงาน

✓ การตรวจสอบกระบวนการผลิตใหมี้

ประสิทธิภาพอยา่งยัง่ยืน

✓ เขา้รว่มกิจกรรมอนรุกัษส่ิ์งแวดลอ้ม

อยา่งยัง่ยืน

✓ รายงานประจ าปี

หน่วยงานภาครฐั

Government agencies 

ความคาดหวงัของผ ูมี้สว่นไดเ้สีย (GRI 102-43)
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1 ผ ูมี้สว่นไดเ้สียภายใน 

ผ ูมี้สว่นไดเ้สียภายนอก

ขอบเขตการ

ประเมิน

ประเด็นท่ีส าคัญ

2 มาตรฐานการ GRI

- ดา้นเศรษฐกิจ

- ดา้นสงัคม

- ดา้นสิ่งแวดลอ้ม

3 เดือนกนัยายน 2562

ถึงเดือนตลุาคม 2562

คัดเลือกกลุ่มตวัอยา่งประเมินผูมี้ส่วนดดเ้สยี 

32
ผ ูมี้สว่นไดเ้สียภายใน

(Internal)

32
ผ ูมี้สว่นไดเ้สียภายนอก

(External)

การประเมินประเด็นท่ีส าคญั

เศรษฐกิจ สิ่ งแวดลอ้ม สงัคม

แนวทางปฎิบติัสากล 

Global Reporting 
Initiative 

(GRI 2016)

ประเด็นส าคญัดา้นความยั่งยนืของกลุ่มธุรกิจ

- ดา้นเศรษฐกิจ 1 ประเด็น

- ดา้นสิ่ งแวดลอ้ม 1 ประเด็น

- ดา้นสงัคม 3 ประเด็น

(GRI 102-46)
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ผลการประเมินดา้นความยัง่ยืนท่ีส าคญั

ค
ว
า
ม
ส
 า
ค
ัญ
/ผ

ล
ก
ร
ะ
ท
บ
ต่
อ
ผู
ม้ี
ส
่ว
น
ดด
เ้ส
ยี

ส าคัญมาก

ส าคัญนอ้ย

3
10

12 2

11
14

13

7

4

6

8
5

ผลกระทบนอ้ย

ผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้
ผลกระทบมาก

1 การพฒันานวตักรรม

2 การรกัษาพนกังานที่มีคณุภาพ

3 การจดัการห่วงโซ่อปุทานอย่างยัง่ยืน

4 การปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นส่ิงแวดลอ้ม

5 การใชพ้ลงังานอย่างมปีระสิทธิภาพ

6 การใชน้ า้อย่างมีประสิทธิภาพ

7 การอนรุกัษแ์ละฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชวีภาพ

8 การจดัการของเสีย

9 อาชีวอนามยัและความปลอดภยัของพนกังาน

10 การพฒันาศักยภาพพนกังาน

11 การเคารพสิทธิมนษุยชน

12 การมีสว่นร่วมกบัชมุชน สงัคม

13 การมีสว่นร่วมทางการเมอืง

14 สขุภาพและความปลอดภยัของผ ูบ้รกิภค

15 คณุภาพของสินคา้

(GRI 102-47)

เศรษฐกิจ  สิ่ งแวดลอ้ม  สงัคม

1

15

9
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Value Chain

สรปุผลการประเมินดา้นความยัง่ยืนท่ีส าคญั(GRI 102-33 ,GRI 102-44)

ConsumerSalesLogistics
Manufac-

turing
Sourcing

Innovation 
(R&D)

Marketing

การพฒันา

นวตักรรม

การปฏิบติัตาม

กฎระเบียบดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม

อาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยัของ

พนกังาน

สขุภาพและความ

ปลอดภยัของผ ูบ้รกิภค

คณุภาพของสินคา้

กระทบโดยตรง

กระทบโดยออ้ม

ดม่มีกระทบ
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กลยทุธด์า้นความยัง่ยนื

SUSTAINABILITY DEVELOPMENT 

STRATEGY



กลยทุธ์ดา้นความยัง่ยืนใน 3 มิติ 

มิ ติ ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  มิ ติ ด้ า น

สิ่งแวดลอ้ม และมิติดา้นสงัคม 

โดยมีวัตถปุระสงค์เพ่ือยกระดับการ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ

การพัฒนาธรุกิจอย่างยัง่ยืนในระยะ

ยาว โดยผู้มีส่วนไดเ้สียภายในและ

ภายนอกองค์กรมีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเ ห็น เกี่ยวกับการ

พฒันาธรุกิจอย่างยัง่ยืนของบริษทัฯ 

กลยทุธด์า้นความยัง่ยืน 
SUSTAINABILITY DEVELOPMENT STRATEGY

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

ประเด็นส าคัญ เป้าหมาย ปี 2564การด าเนินงาน

ในปี 2562 ก าหนดกลยุทธ์และ

เป้าหมายดา้นความยัง่ยืน

ในปี 2563 บริหารจัดการและ

ด าเนินงานตามกลยทุธ์ดา้นยัง่ยืน 

บริษัทฯไดม้ีการพัฒนาและส่งมอบ

ผลิตภัณฑ์ เ พ่ื อสุขภาพ  โดย ให้

นวัตกรรมใหม่ๆเพ่ือส่งมอบสินคา้

ที่ตอบสนองความต้องการของ

ผูบ้ริโภค

▪ ยกระดบักระบวนการผลิต

สู่ ค ว า ม ยั ่ ง ยื น ใ น ด้ า น

เศรษฐกิจ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

และดา้นสงัคม

▪ สรา้งการรับร ูแ้ละตระหนัก

ถึงการด าเนินธรุกิจอย่าง

ยัง่ยืนไปสู่กลุ่มผู้มีส่วนได ้

เสียของบริษทั

กลยทุธ์ดา้นความยั่งยนื

“ผ ูน้ าดา้นนวตักรรม”

Innovation Leader

“บรหิารทรพัยากรใหไ้ด้

ประกยชนส์งูสดุ”
Managing resources

“สง่เสรมิความปลอดภยั”
Safety

33บรษิทั ทิปกกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน)



บรษิทัฯ ม ุง่มัน่ในการด าเนินธรุกิจอยา่งยัง่ยืน กดยใหค้วามส าคญัในเรือ่งคณุภาพของสินคา้ การพฒันาผลิตภณัฑ ์และกระบวนการผลิตดว้ย

นวตักรรมใหม่ รวมทัง้ตระหนกัถึงความปลอดภยัในการท างานของพนกังาน สงัคมกดยรวม และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาอย่าง

ยัง่ยืนในระยะยาว

กรอบแนวคิดกลยทุธด์า้นความยัง่ยืน (GRI 102-15)

เศรษฐกิจ  สิ่ งแวดลอ้ม  สงัคม

“ผ ูน้ าดา้นนวตักรรม”
Innovation Leader

“บรหิารทรพัยากรใหไ้ดป้ระกยชนส์งูสดุ”
Managing resources

“สง่เสรมิความปลอดภยั”
Safety

สรา้งนวตักรรมใหม่

ในการพฒันาผลิตภณัฑ ์

เพื่อใหผู้บ้ริโภคไดร้บัผลิตภณัฑท์ี่มคีณุภาพ

สรา้งการพฒันากระบวนการผลิตใหม้ี

ประสิทธิภาพสงูสดุ เพื่อใหเ้กิด

ความค ุม้ค่าและประกยชนส์งูสดุ

สรา้งความปลอดภยัในการท างาน 

และสงัคมโดยรวมเขา้มามสีว่นร่วมในการ

พฒันาทกัษะ ความร ูด้า้นความปลอดภยั
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แผนงานในการพฒันาความยัง่ยืน (GRI 102-15)

ก าหนดแผนงานและ

ปรบัเปล่ียน

การด าเนินธรุกิจ

2563

ขยายผลการปฎิบติังาน

ดา้นความยัง่ยนืไปยงั

ผ ูมี้สว่นไดเ้สีย

2565

เรยีนร ูแ้ละ

ปรบัใชใ้นธรุกิจ

2562

น าไปส ูห่่วงกซ่คณุคา่

อยา่งยัง่ยนื

2566

ปฎิบติัการตาม

แผนงานดา้นความ

ยัง่ยืน

2564
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ผลการด าเนินงานการพฒันาอยา่งยัง่ยนืในปี 2563

ดา้นเศรษฐกิจ

ดา้นสิ่ งแวดลอ้ม

ดา้นสงัคม

การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธรุกิจ

✓ ไดร้บัการประเมินการก ากบัดแูลกิจการของบรษิทัฯ 

ในระดบั “ดีเลิศ” ท่ีคะแนนรอ้ยละ 91
การพฒันากระบวนการผลิต และคณุภาพผลิตภณัฑ ์

✓ พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ จ านวน 2 ผลิตภณัฑ์

การบริหารจดัการความเสี่ยง

✓ การบรหิารความเสี่ยงใหค้รอบคลมุบรษิทัยอ่ย และบรษิทัรว่ม

การบริหารจดัการน ้า

✓ ปรบัปรงุระบบบ าบดัน ้าเสียและรางระบายน ้าฝน 

การปฎิบติัต่อพนกังาน

✓ พฒันาทกัษะความร ูด้า้นความปลอดภยั ลดการเกิดอบุติัเหตใุน

กระบวนการท างานใหเ้ป็นศนูย์

✓ จดักิจกรรมสง่เสรมิสขุภาพส าหรบัพนกังาน เพ่ือเป้าหมายใน

การลดจ านวนพนกังานท่ีมีแนวกนม้เป็นกรค NCDs

ความรบัผิดชอบต่อผ ูบ้ริกภค

การพฒันาชมุชนและสงัคม

✓ การจัดกิจกรรมในชมุชนและสงัคม มีส่วนร่วมในการพฒันา

คณุภาพการเพาะปลกูสบัปะรด

✓ ผลิตภณัฑไ์ดร้บัรองมาตรฐานดา้นคณุภาพและความปลอดภยั
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เป้าหมายการพฒันาอยา่งยัง่ยนืในปี 2564

ดา้นเศรษฐกิจ

การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธรุกิจ

▪ ไดร้ับการประเมินการก ากับดแูลกิจการของบริษัทฯ 

ในระดบั “ดีเย่ียม”

▪ ต่ออายสุมาชิกภาพของแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชน

ไทยในการตอ่ตา้นการทจุริต (CAC) ในปี 2565

การพฒันากระบวนการผลิต และการขนสง่

▪ การพัฒนากระบวนการผลิต และการขนส่ง เ พ่ือให้

ผลิตภณัฑค์งคณุค่าทางอาหารไดอ้ย่างครบถว้น และเพ่ิม

คณุภาพของผลิตภณัฑ ์จ านวน 1-2 ผลิตภณัฑต์อ่ปี

การบริหารจดัการความเสี่ยง

▪ การบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมบริษัทย่อย และ

บริษทัร่วม โดยเนน้มิติดา้นเศรษฐกิจ มิติดา้นสังคม และ

มิตดิา้นสิ่งแวดลอ้ม

▪ ก าหนดและประเมินผลทั้งดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม และ

ดา้นสิ่งแวดลอ้มในโครงการลงทนุ การเขา้ซ้ือกิจการ

ตา่งๆ ของบริษทัฯ ในอนาคต

ดา้นสิ่ งแวดลอ้ม

การบริหารจดัการขยะ และของเสีย

▪ ลดปริมาณขยะและของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต

5% ของปริมาณของเสียทัง้หมดของปี 2563

การบริหารจดัการพลงังาน

▪ ลดการใชพ้ลงังานของระบบอัดอากาศ (Compress Air)

และปรับปรงุอปุกรณห์ลัก ท าใหล้ดการใชไ้ฟฟ้าอย่างนอ้ย 

5% เมื่อเทียบกบัปี 2563 (5 โรงงาน)

การบริหารจดัการน ้า

▪ ลดการใชน้ ้าในกระบวนการผลิต 5% เมื่อเทียบกับปี

2563 (5 โรงงาน)

การบริหารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก

▪ เลือกใชถ่้านหินท่ีมีคณุภาพดีให้ค่าความร้อนสงูใน

กระบวนการผลิตและลดการใชพ้ลงังานของระบบแสง

สว่าง เปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED ลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก 5% จากปี 2563 (5 โรงงาน)

(GRI 102-15)

ดา้นสงัคม

การปฎิบติัต่อพนกังาน

▪ พฒันาทกัษะความร ูด้า้นความปลอดภยั ลดการ

เกิดอบุติัเหตใุนกระบวนการท างานใหเ้ป็นศนูย์

▪ การตรวจสขุภาพประจ าปี ก าหนดเกณฑ์เพ่ือ

ลด จ า น ว นพนัก ง า น ท่ี จ ะ เ ป็ น ก ร ค  Non-

Communicable Diseases (NCDs)

ความรบัผิดชอบต่อผ ูบ้ริกภค

▪ ยกระดับความพึงพอของผ ู้น าเข้าผลิตภัณฑ์

สบัปะรดกระป๋อง ไม่นอ้ยกว่า 95%

▪ ผลิตภณัฑท์กุรอบการผลิต จะไดร้บัการทดลอง

และรบัรองมาตรฐานด้านคณุภาพและความ

ปลอดภยัของสินคา้

การพฒันาชมุชนและสงัคม

▪ การจดักิจกรรมในชมุชนและสงัคม มีส่วนร่วม

ในการพฒันาคณุภาพการเพาะปลกูสบัปะรด

▪ การขยายพันธ มิตร ในช ุมชน  เ พ่ื อสร้า ง

ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบริษัทฯและชมุชน

ใกลเ้คียง
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การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธรุกิจ

CORPORATE GOVERNANCE



การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธรุกิจ

CORPORATE GOVERNANCE

ประเด็นส าคัญ ผลการด าเนินงาน ปี 2563การด าเนินงาน ปี 2563

เป้าหมาย ปี 2564-2565

บริษัทฯ ด าเนินงานตามหลักเกณฑ์การ

ก ากับดูแลกิจการท่ีดี  ซ่ึงสอดคล้องกับ

มาตรฐานสากล และหลกัการการก ากบัดแูล

กิ จ ก า ร ท่ี ดี ส า ห รั บ บ ริ ษั ท จดท ะ เ บี ยน

(Corporate Governance Code) ข อ ง

ส านักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด รวมทั้งส่งเสริม

การปฎิบัติงานท่ีมีธรรมาภิบาลกบัพนกังาน

ทุกระดับ  เ พ่ือ ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

เชื่อมัน่ว่าบริษทัฯ มีระบบการบริหารจัดการ

ท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ

เป็นธรรมตอ่ทกุฝ่ายท่ีเกี่ยวขอ้ง และบริษทัฯ 

ไดเ้ขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฎิบัติ (CAC)

เพ่ือรักษามาตรฐานการก ากบัดแูลกิจการท่ี

ดีไดใ้นระยะยาว

✓ ด าเนนิงานตามหลกัปฏิบัติและแนวทางปฏิบัติ

ของหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี

✓ บริษัทไดม้ีการน า CG Code ไปปรับใชต้าม

ความเหมาะสมตามบริบทขององคก์ร

✓ บริษัทฯเป็นหนึ่งในบริษัทท่ีไดร้ับการรับรอง

เป็นแนวร่วมในโครงการ CAC

▪ ไดร้ับการประเมินการก ากับดแูลกิจการของ

บริษทัฯ ในระดบั “ดีเลิศ” 

▪ ตอ่อายสุมาชิกภาพของแนวร่วมปฎิบตัขิอง

ภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุริต 

(Private Sector Collective Active 

against Corruption (CAC)) ในปี 2565

ผลการประเมินการก ากับดแูลกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2563

โดยบรรษัทภิบาลแห่งชาติ บริษัทไดร้ับการประเมินท่ีคะแนนรอ้ยละ 

91 ซ่ึงอยู่ในระดบั “ดีเลิศ” โดยมีรายละเอียดคะแนน ดงันี้

2563   2562

สิทธิของผูถื้อหุน้       99% 99%

การปฎิบตัติอ่ผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียม 96% 96%

สิทธิของผูม้ีสว่นไดเ้สีย 91% 88%

การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส 95% 90%

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  86% 84%

▪ จ านวนการฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางธรุกิจ -ไมม่ี-

(GRI 102-31,SDG 16, G1.1C)
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ในปี 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ

การก ากับดแูลกิจการที่ดี  โดยปฎิบัติหนา้ที่

ตามกฎบตัร มีการประชมุ 6 ครัง้ โดยมีผลงาน

ส าคญั ดงันี้

▪ ทบทวนนโยบายบรรษัทภิบาลและการ

ก ากบัดแูลกิจการที่ด ี

▪ พิจารณาอนุมัติจรรยาบรรณในการ

ประกอบธรุกิจ

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชมุรวม 4 ครัง้ ซ่ึงเป็นการประชมุร่วมกบัผูบ้ริหาร

ระดบัสงู ผูส้อบบญัช ีและฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมีผลงานส าคญั ดงันี้

▪ การสอบทานรายงานทางการเงนิ

▪ การสอบทานการปฎิบตัติามกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

▪ การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายใน

▪ การพิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2564

▪ การสอบทานรายการระหว่างกนั

▪ การสอบทานการกากบัดแูลกิจการที่ดี

▪ การก ากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน

ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ/กรรมการชดุยอ่ย

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

ใ น ปี 2563 คณะกรรมการสรรหาแล ะก าหนด

ค่าตอบแทนไดป้ฎิบัติหนา้ที่ตามอ านาจหนา้ที่ และมีการ

ประชมุทัง้ส้ิน 2 ครัง้ โดยมีผลงานส าคญั ดงันี้

▪ สรรหาและเสนอบุคคคลที่มีคณุสมบัติเหมาะสม

ด ารงต าแหนง่คณะกรรมการตามระเบียบปฎิบตัิ

▪ เสนอและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ 

รวมถึงผลประเมินคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชดุย่อย

▪ เสนอและก าหนดเงือ่นไขการว่าจา้ง และค่าตอบแทน

ส าหรับกรรมการบริหาร พิจารณาจากผลการ

ประเมินกรรมการผูจ้ดัการ

▪ ใหค้วามเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัผูสื้บ

ทอดต าแหน่งประธานกรรมการ กรรมการ

ผู้จัดการ และทบทวนแผนการสืบทอดอ านาจ

ต าแหนง่ผูบ้ริหารระดบัสงู ผูบ้ริหาร และต าแหนง่ที่

ส าคัญที่ประธากรรมการบริหาร หรือ กรรมการ

ผูจ้ดัการไดจ้ดัเตรียมไว้

คณะกรรมการ

สรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ

บรรษทัภิบาล

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

5.2 สรา้งความโปร่งใสบนพ้ืนฐานของความซ่ือสตัย ์

5.3 เพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัของกิจการอย่างยัง่ยืน

คณะกรรมการบริษัท มุ่งมัน่ในการก ากับดแูลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามมาตรฐานสากล The Organization for Economic Co-

Operation and Development (OECD) เพื่อยกระดบัประสิทธิภาพในการบริหารงานของฝ่ายจดัการ และพฒันาธรุกิจสู่ความยัง่ยืน ตลอดจนสรา้ง

ความเชือ่มัน่ใหแ้กผู่ท้ี่มีสว่นไดส้ว่นเสียทกุฝ่าย และก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี เพ่ือใหผู้บ้ริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวปฎิบัติ ดงันี้

นกยบายการก ากบัดแูลกิจการ

คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนกัถึงสิทธิและ

ความเทา่เทียมกนัของผูถื้อหุน้

คณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดใหม้ีขัน้ตอน

ในการประชมุอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย

คณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนด 

“จรยิธรรมในการประกอบธรุกิจ” 

การตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั 3.1

การมีสว่นร่วมทางการเมืองอย่างมีความรบัผิดชอบ 3.2

การปฏิบตัเิสมอภาคและเป็นธรรมแกผู่ท่ี้เกี่ยวขอ้ง 3.3

ความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 3.4

การปฏิบตัดิา้นแรงงานและความเคารพในสิทธิของพนกังาน 3.5

บริษัทฯ ก าหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้ง

การเงนิและไมใ่ชก่ารเงนิใหถ้กูตอ้งตามที่กฎหมายก าหนด 

คณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดนโยบาย

ในการด าเนนิงานบรรษทัภิบาล 

(GRI 102-31,SDG 16, G1.1C)
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องคป์ระกอบคณะกรรมการ (GRI 102-18, SDG 16, G2.1C, G2.2C, G2.2O, G2.3C)

นางสาวลกัษณา ทรพัยส์าคร

ประธานกรรมการ

กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้ริหาร 

กรรมการอิสระ (5)

นางอจัฉรา ปรชีา

นายไพศาล พงษป์ระยรู 

นายชลิต ลิมปนะเวช

พลอากาศเอก พงศธร บวัทรพัย ์

รองประธานกรรมการ

นายวิรชั ไพรชัพิบลูย์
นายสรุเชษฐ ์ทรพัยส์าคร 

นายกฤษฏิ์ เศรษฐิน 

นางอนรุตัน ์เทียมทนั

นายสิทธิลาภ ทรพัยส์าคร 

กรรมการท่ีไมเ่ป็นผ ูบ้รหิาร (5)กรรมการท่ีเป็นผ ูบ้รหิาร (1)

นายยงสิทธ์ิ กรจนศ์รกีลุ

42บรษิทั ทิปกกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน)



องคป์ระกอบคณะกรรมการ (GRI 102-18, SDG 16, G2.1C, G2.2C, G2.2O, G2.3C)

กรรมการอิสระ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผ ูบ้รหิาร กรรมการหญิง : กรรมการชาย 

43บรษิทั ทิปกกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน)



กรรมการตรวจสอบทกุท่านมีความรู ้และประสบการณเ์พียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ใน

การสอบทานความนา่เชือ่ถือของงบการเงนิ 

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

นายวิรชั ไพรชัพิบลูย์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายไพศาล พงษป์ระยรู นางอจัฉรา ปรชีา

กรรมการอิสระ กรรมการหญิง : กรรมการชาย 

44บรษิทั ทิปกกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน)



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

นายไพศาล พงษป์ระยรู 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน

นางอจัฉรา ปรชีานายสรุเชษฐ ์ทรพัยส์าคร 

กรรมการอิสระ กรรมการหญิง : กรรมการชาย 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีหนา้ที่สรรหากรรมการและผูบ้ริหาร

ระดับสงูตามที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการใหส้อดคลอ้งกบัผลการด าเนนิงานของบริษทัฯ และกลุม่ธรุกิจเดียวกับบริษทัฯ 

45บรษิทั ทิปกกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน)



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

คณะกรรมการบรรษทัภิบาลมีหนา้ที่ทบทวนและปรบัปรงุนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั รวมทัง้ก ากับดแูลการด าเนินงาน

ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัทัง้คณะ เป็นคณะกรรมการบรรษทัภิบาล

46บรษิทั ทิปกกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน)

กรรมการที่ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร 



การประเมินผลงานของคณะกรรมการ

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ จัดท าและเผยแพร่โดยตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใชป้ระเมินการปฏิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการ

ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ ประกอบดว้ย

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบรษิทัแบบรายคณะ 

2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบรษิทัแบบรายบคุคล

กครงสรา้งและคณุสมบติัของคณะกรรมการ 

(แบบรายคณะและรายบคุคล)

การประชมุคณะกรรมการ 

(แบบรายคณะและรายบคุคล)

บทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ

(แบบรายคณะและรายบคุคล)

การท าหนา้ท่ีของกรรมการ 

(แบบรายคณะ)

ความสมัพนัธก์บัฝ่ายบรหิาร 

(แบบรายคณะ)

การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผ ูบ้รหิาร 

(แบบรายคณะ)

หัวขอ้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษทัแบบรายคณะ และรายบุคคล ดังนี้

(GRI 102-18, SDG 16, G2.1C, G2.4C)
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การใหค้วามร ูด้า้นจรรยาบรรณ และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
(GRI 102-17, SDG 16, G4.1C, G4.1O)

การฝึกอบรมใหก้บัพนกังาน

ในดา้นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี

* พนกังานทัง้สิ้น 1,572 คน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

ส าหรบัพนกังานใหมท่กุคน จะไดร้บัทราบเรือ่งจรรยาบรรณองคก์ร

100%
ของจ านวนพนกังานท่ีดดร้บัการอบรม

ผ่านการประเมิน และ

รบัทราบจรรยาบรรณองคก์ร

48บรษิทั ทิปกกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน)



วนัต่อตา้นคอรร์ปัชนัออนไลน ์ปี 2563 (GRI 102-17)

49บรษิทั ทิปกกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน)

คณะกรรมการบรษิทัฯ ประกาศเจตนารมณร์ว่มเป็นหน่ึงในแนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทย ในการต่อตา้น

การทจุรติคอรร์ปัชนั (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)) ตัง้แต่

วนัท่ี 5 สิงหาคม 2562 กดยจะมีผลจนถึง 5 สิงหาคม 2565

เป้าหมายการด าเนินงานปี 2565
บริษทัฯ อย ู่ระหว่างกระบวนการการเตรียมความพรอ้มไดร้บัการรบัรอง Recertification ท่ีเป็นแนวร่วมในกครงการ

การสรา้งแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต (CAC) และตั้งเป้าหมายในการยื่นขอ

Recertification กอ่นครบก าหนดในวนัท่ี 5 สิงหาคม 2565



ในกรณีท่ีผ ูมี้ส่วนไดเ้สียตอ้งการสอบถามขอ้มลูเก่ียวกบัความถกูตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายใน 

การกระท าผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ สามารถติดต่อส่ือสารกบัคณะกรรมการบรหิารกดยตรงไดห้ลายช่องทาง

ช่องทางในการติดต่อและรอ้งเรยีน

E- mail: viratpt@hotmail.com
แจง้เรื่องโดยตรงตอ่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

www.tipco.net
หวัขอ้การแจง้เบาะแสและการกระท าทจุริตคอรร์ปัชนั

02-273-6888
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร

E-mail : anti-corruption@tipco.net
แจง้เรื่องโดยตรงตอ่คณะกรรมการบรรษทัภิบาล

02-273-6400
ประธานกรรมการ

สง่ถึงประธานกรรมการ/

ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร

เลขท่ี 118/1 ถนนพระราม 6

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพฯ 

10400
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ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร และการมีสว่นรว่มกบัผ ูมี้ส่วนไดเ้สีย

ค ู่คา้ และพนัธมิตรทางธรุกิจ 

บริษทัฯ ตดิตอ่และประสานงาน ผา่นทางโทรศพัท,์ 

E-mail และ Conference Call ผา่นระบบ Microsoft Team

ผ ูบ้รหิารและพนกังาน

บริษทัฯ ส่ือสารผา่นชอ่งทางออนไลน์

เชน่ E-mail, HR Portal, line Group

บรษิทัฯ ก าหนดมาตรการ และช่องทางการส่ือสารในช่วงสถานการณก์ารแพรร่ะบาดเช้ือไวรสั COVID-19 ใหแ้กผ่ ูมี้สว่นไดเ้สีย

ทัง้ภายใน และภายนอกผา่นช่องทางต่าง ๆ เพ่ือสรา้งความเช่ือมัน่ ในการด าเนินธรุกิจของบรษิทัฯ ดงัน้ี

ผ ูมี้สว่นไดเ้สียทัง้ภายใน 

Internal Stakeholders
ผ ูมี้สว่นไดเ้สียทัง้ภายนอก 

External Stakeholders

ผ ูถื้อห ุน้ และนกัวิเคราะห ์

บริษทัฯ ตดิตอ่สื่อสารขอ้มลูกบัผูถื้อหุน้และนกัวิเคราะห์

ผา่นทางโทรศพัท,์ E-mail และเว็บไซด ์www.tipco.net 

51บรษิทั ทิปกกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน)



การมีสว่นรว่มกบัผ ูมี้สว่นไดเ้สีย

ตรวจวดัอณุหภมิูรา่งกาย เวน้ระยะห่าง จดัเตรยีมท่ีนัง่ลดการสมัผสักดยตรง

52บรษิทั ทิปกกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน)

การประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้ ประจ าปี 2564



มาตรการป้องกนัการแพรร่ะบาดของ COVID-19

ตรวจวัดอุณหภูมิจากเจ้าหน ้าที่

โรงพยาบาล ผูท้ี่ผ่านการคัดกรอง

ตอ้งติดสติ๊กเกอร์และใส่หน ้ากาก

อนามัยตลอดเวลาที่เขา้ร่วมประชมุ 

และกรอกประวตัผิ ูเ้ขา้ร่วมประชมุ

บริษทัฯ จดักิจกรรมร่วมกบัผูม้ีสว่นไดเ้สีย เพ่ือชีแ้จงขอ้มลูเกี่ยวกบัการด าเนินธรุกิจ ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และรับทราบความ

ตอ้งการจากผูม้ีส่วนไดเ้สียโดยตรง เนื่องดว้ยในปี 2564 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทางบริษัทฯ ไดม้ีการ

ก าหนดมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในการจดัประชมุผูถื้อหุน้ ดงันี้

ตรวจวดัอณุหภมิูรา่งกาย

รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลใน

การตรวจหนงัสือมอบฉันทะ การ

ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชมุการนัง่

ในหอ้งประชมุ

รกัษาระยะห่าง

ในการประชมุจะรับเฉพาะค าถามเป็นลาย

ลกัษณอ์ักษร ผูถื้อหุน้สามารถส่งค าถามให้

ล่ ว งหน้า ก่ อ นวั นป ร ะ ช ุม ม ายั ง อี เ ม ล ์

Investors@tipco.net เปิดเผยค าตอบ

บนเว็บไซตข์องบริษทัภายใน 14 วัน นบัแต่

วนัประชมุ

ลดการสมัผสักดยตรง

ที่นัง่ในหอ้งประชมุ โดยเวน้ระยะห่าง

ตามที่ก าหนด

จดัเตรยีมท่ีนัง่
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ECONOMIC
มิติดา้นเศรษฐกิจ



การสรา้งสรรนวตักรรมองคก์ร

Creative Innovation

การบรหิารจดัการความเสี่ยง

Enterprise Risk Management
1

2

มิติดา้นเศรษฐกิจ
ECONOMIC
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การบรหิารจดัการความเสี่ยง
Enterprise Risk Management

Management
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การบรหิารจดัการความเสี่ยง
Environmental, Social and Governance: ESG Risk Management

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

เป้าหมายในปี 2564

การด าเนินงานในปี 2563

ผลการด าเนินงานส าคญัปี 2563

บริษทัฯ บริหารจดัการความเสี่ยงในดา้นตา่งๆ อย่างตอ่เนือ่ง และครอบคลมุ

ทกุๆ ธรุกิจในบริษัทฯ เพ่ือใหเ้กิดความเชื่อมโยงกับกลยทุธ์ขององค์กร 

และสอดคลอ้งกับการขยายธรุกิจไดอ้ย่างยัง่ยืน โดยทางบริษัทฯ แต่งตั้ง

คณะกรรมการการบริหารความเส่ียง เพ่ือช่วยก ากับดแูล สนับสนนุ และ

พฒันาการบริหารจดัการความเสี่ยงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นส าคญั

✓ การพัฒนางานบริหารความเส่ียงใหค้รอบคลมุทั้งในบริษัทฯ และ

บริษทัย่อย โดยเนน้ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม และดา้นสิ่งแวดลอ้ม

✓ ประเมินความเส่ียงในดา้นต่างๆ และก าหนดเคร่ืองชี้วัดความเส่ียง 

เพ่ือใชใ้นการตดิตามสภาวะความเสี่ยงเป็นประจ าทกุๆ ไตรมาส

✓ จัดท ารายงานดา้นความเส่ียงรายไตรมาส เพ่ือติดตามภาวะความ

เสี่ยง และรายงานตอ่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบ

▪ การพัฒนาประเด็นดา้นความเส่ียงที่ส าคัญใหส้อดคล้องกับ

สภาวะธรุกิจในปัจจบุนั และอนาคต

▪ ทบทวนกลยทุธด์า้นความเส่ียงทกุไตรมาส เนน้ดา้นเศรษฐกิจ 

ดา้นสงัคม และดา้นสิ่งแวดลอ้ม

▪ การควบคมุผลกระทบที่เกิดจากความเส่ียงในดา้นต่างๆต่อ

ธรุกิจ เชน่ ความผนัผวนของราคาวตัถดุบิ 

▪ ผลการประเมินการบริหารความเส่ียงในดา้นเศรษฐกิจ สังคม 

และส่ิงแวดลอ้ม อยู่ในระดบัปานกลาง

▪ ก าหนดตวัชีว้ดัความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ท าใหส้ามารถ

ควบคมุผลกระทบที่เกิดจากความเส่ียงในดา้นตา่งๆไดด้ี

▪ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงติดตามภาวะความเส่ียงทกุๆ

ไตรมาส ท าใหก้ารบริหารความเสี่ยงทนัตอ่สถานการณม์ากขึน้
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นกยบายการบรหิารความเสี่ยง แนวปฎิบติั กลยทุธอ์งคก์ร

นกยบาย แนวปฎิบติั และกลยทุธก์ารบรหิารความเสี่ยง

บริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ท าหนา้ท่ีก าหนดกลยทุธ ์และบริหารความเส่ียงในดา้น

ต่างๆ โดยมีระบบเตือนภัย ประเมินผลกระทบที่เกิด

จากความเส่ียง ก าหนดมาตรการแกไ้ขและป้องกัน

อย่างมีประสิทธิภาพ และแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ ใน

ทุกๆไตรมาส รวมทั้ งสร้างความตระหนัก ถึง

ผลกระทบและวิธีการรับมือกับความเส่ียงในทกุระดบั

ของการปฏิบัติงาน พร้อมกันนี้คณะกรรมการ

ตรวจสอบก าหนดใหห้นว่ยงานตรวจสอบการควบคมุ

ภายใน ตรวจสอบการบริหารความเส่ียง รวมทั้ง

ความคืบหนา้ในการแกไ้ขปัญหาในแต่ละประเด็น และ

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูน้  าเสนอตอ่ที่ประชมุ

คณะกรรมการบริษัทผ่านการประชมุคณะกรรมการ

ตรวจสอบในรายไตรมาสตอ่ไป

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหนา้ที่ และความ

รบัผิดชอบ ดงันี้

1. ประเมินความเสี่ยงที่อาจสง่ผลตอ่การด าเนินธรุกิจ

ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว และมีการทบทวน

ปัจจยัความเส่ียงอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้

2. ก าหนดแผนการด าเนินงาน หรือมอบหมายให้

อนกุรรมการบริหารความเส่ียงก าหนดแผนย่อย

เพ่ือบริหารความเสี่ยงตอ่การด าเนนิธรุกิจ

3. ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานดา้นการ

บริหารความเส่ียงใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ 

และคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางดา้น

เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีใหม่ๆ 

และความผันผวนในระดับสงูของวัตถดุิบหลัก 

อย่างสับปะรด ท าใหบ้ริษัทฯตอ้งก าหนดกล

ยทุธข์ององคก์รเพ่ือรบัมือกบัสถานการณค์วาม

เ ส่ี ย ง ต่ า งๆที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น อ น า ค ตอย่ า ง มี

ประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยัง่ยืนพรอ้มกับ

การค านงึถึงสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม

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

Corporate Risk Management Committee
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ปัจจยัภายใน

ก าหนดกลยทุธใ์นการบริหารจดัการ

ความเสี่ยง โดยประเมินความเสีย่งที่

อาจสง่ผลตอ่การด าเนนิธรุกิจของ

องคก์รทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาว 

ตลอดจนหามาตรการเพื่อบริหาร และ

ลดความเสี่ยงดงักลา่วใหอ้ยู่ในระดบัที่

เหมาะสม หรือยอมรบัได ้เพ่ือใหก้าร

ด าเนนิงานขององคก์รส าเร็จตาม

วตัถปุระสงคท์ี่วางไว้

พฤติกรรม

ผ ูบ้รกิภคท่ี

เปล่ียนแปลง

การเปล่ียนแปลง

ภาวะเศรษฐกิจกลก

การส่ือสารท่ีเขา้ถึง

ไดร้วดเรว็
การเปล่ียนแปลง

ดา้นเทคกนกลยี

การปรบัเปล่ียน

กลยทุธท์างธรุกิจ

ของค ู่แขง่

สถานการณ์

การระบาดของ

ไวรสักคกรนา

2019

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

Strategic Risk

กรอบการประเมินความเสี่ยงขององคก์ร

ความเส่ียงดา้นการปฎิบติัการ

Operation Risk

ความเส่ียงดา้นการเงิน

Financial Risk

ความเส่ียงดา้นกฎหมายและกฎระเบียบ

Compliance Risk

ความเส่ียงดา้นระบบเทคกนกลยี

Information System Risk

(GRI 102-15,SDG 1-17)

01

02

03

04

05
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การบรหิารจดัการความเสี่ยงดา้นเศรษฐกิจ (GRI 102-15,SDG 1-17, G5.2C)

ประเด็นความเสี่ยง

ความเส่ียงจากสถานการณ์

การแพรร่ะบาดของไวรสักคกรนา-19

สง่ผลกระทบต่อรายไดจ้ากการขาย

ความเส่ียงดา้นการเติบกต

ของธรุกิจหลกัในปัจจบุนั

ผลก าไรของธรุกิจไมไ่ดต้ามเป้าหมาย 

มาตรการควบคมุความเสี่ยง 

การพฒันาสินคา้ใหมท่ี่มีความหลากหลายใหท้นักบัความ

ตอ้งการผ ูบ้รกิภคท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเรว็

การเพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่ายใหเ้หมาะสมกบัสินคา้

แต่ละชนิด  

การส่ือสารจดุเด่นของผลิตภณัฑใ์นดา้นคณุภาพ และคณุประกยชน ์

การปรบัแผนการด าเนินงานเพ่ือรองรบักบัสถานะการณแ์ละทบทวน 

Business Continuity Plan 
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วางแผนการจดัการวตัถดิุบใหเ้พียงพอต่อแผนการผลิต 



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

ประเด็นความเสี่ยง มาตรการควบคมุความเสี่ยง 

ความเสี่ยงเกี่ยวกบัการตอ้งปฎิบติั

ตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ

ไดแ้ก ่พระราชบญัญติัค ุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act)

การจดัการขอ้มลูสว่นบคุคลอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ 

เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงท่ีจะมีผลกระทบไปถึงการรกัษาความลบั

63บรษิทั ทิปกกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน)



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

ความเสี่ยงจากภยัคกุคามทางไซเบอร ์

ต่อระบบเทคกนกลยขีองบรษิทั

ประเด็นความเสี่ยง มาตรการควบคมุความเสี่ยง 

การพฒันาทีมงานท่ีควบคมุภยัคกุคามทางไซเบอรท่ี์มี

ประสิทธิภาพ

การพฒันาแผนงานเพ่ือรบัมือแกไ้ขและป้องกนั เพ่ือความปลอดภยั

จากการจ ู่กจมบนกลกไซเบอร์

การจดัท าแผนเพ่ือรบัมือแกไ้ขและป้องกนั เพ่ือความ

ปลอดภยัจากการจ ู่กจมบนกลกไซเบอร์

ความเสี่ยงจากระบบการจดัการและ

วางแผนทรพัยากรทางธรุกิจ

การวางแผนส าหรบัการเปล่ียนแปลงของระบบการจดัการ

ทางธรุกิจ เพ่ือลดความเสี่ยงและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน
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การสรา้งสรรนวตักรรมองคก์ร

CREATIVE INNOVATION



การสรา้งสรรนวตักรรมองคก์ร

CREATIVE INNOVATION

บริษัทฯ ให้ความส าคัญในการน า

นวัตกรรมเข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์

กระบวนการผลิต การขนส่ง เพ่ือใหไ้ด้

ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องด่ืมท่ี มี

คณุภาพ ผ ู้บริกภคได้ร ับคณุค่าทาง

อาหารส ูง  และตอบสนองความ

ต้องการของผ ูบ้ริกภค ซ่ึงจะน าไปส ู่

เป้าหมายการเป็นผ ูน้ าดา้นนวตักรรม 

และท าให้บริษัทฯ มีการเติบกตอย่าง

ยัง่ยนืในอนาคต

ประเด็นส าคัญ

ผลการด าเนินงาน ปี 2563

การด าเนินงาน ปี 2563

เป้าหมาย ปี 2564

✓ พฒันากระบวนการผลิต 

✓ การสง่เสรมิใหพ้นกังานมีสว่น

รว่มในการคิดคน้ผลิตภณัฑใ์หม่

✓ การปรบัปรงุกระบวนการผลิต 

ท าใหป้รมิาณของเสียลดลง 

✓ การเพ่ิมช่องทางการช าระเงินค่า

สินคา้ผา่นออนไลน ์

✓ การพฒันาระบบ HR Web 

Application ซ่ึงสามารถท างาน

บน Microsoft SharePoint 

Online

✓ ระบบควบคมุงานเกษตรกร Crop 

Management

✓ ปริมาณของเสียในกระบวนการ

ผลิตลดลง

✓ มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆท่ีตอบสนอง

ความตอ้งการของผ ูบ้รกิภค

✓ ลดขั้นตอนในการช าระค่าสินค้า 

และเ พ่ิมความแม่นย า ในด้าน

กระทบยอดทางบญัชี

✓ มีศนูยก์ลางระบบสารสนเทศของ

ฝ่ายทรัพยากรบคุคลในการ

สื่ อสารประชาสัมพันธ์ข้อม ูล

ข่าวสารภายในองคก์ร

✓ เพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหาร

จดัการ สมาชิกสง่เสรมิเกษตรกร

▪ ก าหนดเป้าหมายดา้นการขาย 

วัดจากรายได้จากการขาย

ผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีเพ่ิมข้ึน 

▪ จ านวนผลิตภัณฑ์ใหม่ ท่ี น า

นวัตกรรมมาใช้ อย่างน้อย 

2 ผลิตภณัฑต่์อปี  

▪ น านวัตกรรมใหม่เข้ามาใช้ใน

กระบวนการผลิต เพ่ือลดการ

ใช้ทรพัยากร และลดปริมาณ

ของเสีย

▪ พัฒนาระบบการท างานให้มี

ประสิทธิภาพและรวดเร็วดว้ย

การใชช้่องทางออนไลนใ์นการ

ติดต่อสื่อสารภายใน 

(GRI 102-11)
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ก าหนดเป้าหมายดา้นนวตักรรมใหเ้ป็นเป้าหมายรว่มภายในองคก์ร 

เพ่ือใหผ้ลกัดนัพนกังานทกุคนใหมี้สว่นรว่มในการขบัเคลื่อนนวตักรรมภายในองคก์ร

0201 0403 05
สรา้งสรรผลิตภณัฑใ์หม่ สรา้งสรรวธีิการขนส่ง

ใหม่

มองหาความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคในอนาคต

ดัดแปลงหรือปรบัปรงุ

ผลิตภณัฑ ์

การพฒันาประสิทธิภาพ

ในการปฎบิติังานและการ

บริหารจัดการ

การจดัการนวตักรรมขององคก์ร

1. รายไดท่ี้เพ่ิมขึ้น  

2. การลดปรมิาณของเสียในกระบวนการผลิต 

3. ตน้ทนุการผลิตลดลง

4. การลดขัน้ตอนในการผลิต และขนสง่

พฒันาการด าเนนิงานดา้นนวตักรรมอย่างตอ่เนื่อง มีหนว่ยงาน

ที่รบัผิดชอบอย่างชดัเจน ผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วม

ในการสรา้งสรรนวัตกรรมองคก์ร ผ่านการท างานของห่วงโซ่

อปุทาน เสริมสรา้งความเขา้ใจ และการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิด

ประโยชนก์บับริษทัฯ และผูม้ีสว่นไดเ้สีย

กลยทุธด์า้นนวตักรรม 

นวตักรรม 

ตวัช้ีวดั เป้าหมายระยะยาว
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Tipco Cashless Solutions

“ Business QR Payment ” 

บริษทัฯ ร่วมมือกบัธนาคารไทยพาณิชย ์Implement EDC – SCB Easy Cashier- QR code solution เชือ่มตอ่กบัระบบ SAP ของบริษทัฯ 

เพื่อตดัช าระค่าสินคา้ในระบบลกูหนีอ้ตัโนมตั ิในกลุม่ลกูคา้ Cash on Delivery 

ผลการด าเนินงาน/เป้าหมาย 

▪ ลดขัน้ตอนการถือเงนิสด และท าธรุกรรมกบัเคาเตอรธ์นาคาร

▪ ลดขัน้ตอน และเพิ่มความแมน่ย าในดา้นกระทบยอดทางบญัชี

▪ ลดความเสี่ยงของการถือเงนิสด ระหว่างการขนสง่สินคา้

▪ สง่เสริมและสนบัสนนุกบักลยทุธข์องประเทศและธนาคารแห่งประเทศไทยในดา้น Smart Citi

Systems

Applications

Products
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Tipco HR Web Portal

“ Employee collaboration and HR service 

through digital form and workflow ”

บริษทัฯ พฒันาระบบ HR Web Application ซ่ึงสามารถท างานบน Microsoft SharePoint Online และเรียกผา่น Web Browser ได้

ทัง้บนเคร่ืองคอมพิวเตอร ์และ mobile device 

ผลการด าเนินงาน/เป้าหมาย 

▪ เพื่อใชเ้ป็นศนูยก์ลางระบบสารสนเทศของฝ่ายทรพัยากรบคุคลในการสื่อสารประชาสมัพนัธ์

ขอ้มลูขา่วสารภายในองคก์ร รวมถึงการจดัท า Poll & Survey การตัง้กระทู ้ Q&A ตา่งๆ  

▪ เพ่ือเป็นศนูยก์ลางในการเขา้ใชแ้บบฟอรม์ตา่งๆ ที่เกี่ยวกบัการขอบริการกบัฝ่าย HR

และอนมุตัิ ผา่นระบบ online

▪ ลดการใชก้ระดาษ saving cost และใหค้วามสะดวกรวดเร็วในการอนมุตัิและการใหบ้ร

HR Web 
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Tipco Smart Farm System

“ Forecast Accuracy Crop management ”

บริษทัฯ น านวตักรรม ระบบควบคมุงานเกษตรกร Crop Management ซ่ึงสามารถติดตามสถานะพื้นที่เพาะปลกูบน Google Map web

ระบบเชือ่มตอ่งานรบัซ้ือพืชผลเขา้สูข่บวนการผลิตในโรงงานและค านวณค่าพืชผลที่ไดร้บัพรอ้มโอนเงนิเขา้บัญชเีกษตรกรได้

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ สมาชิกส่งเสริมเกษตรกร 

การคาดการณ์และประมาณการผลผลิตจากการเกษตร ที่จะไดร้ับอย่าง

แม่นย า รวมถึงสามารถน าขอ้มลูมาใชใ้นการวิเคราะห์และวางแผนการแก้ไข

ปัญหาและชว่ยเหลือสง่เสริมใหเ้กษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตได้

ผลการด าเนินงาน/เป้าหมาย 
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Tipco New Products 
บริษทัฯ พฒันาผลิตภณัฑน์ า้ผกัผสมน า้ผลไมจ้ากธรรมชาติ 100% แบบหวานนอ้ย โดยใชน้วตักรรม และเทคโนโลยี 

ปราศจากสารความหวาน มีไฟเบอรแ์ละวิตามินสงู  

ผลการด าเนินงาน/เป้าหมาย 

▪ เพื่อเป็นผูน้ าดา้นนวตักรรมผลิตภณัฑเ์ครื่องดื่มเพื่อสขุภาพ

▪ เพื่อสรา้งค่านยิมและเป็นการเพิ่มทางเลือกในการบริโภคน า้ผกัผสมน า้ผลไมส้ าหรบัผูบ้ริโภคที่

รกัสขุภาพ และใหค้วามส าคญัในเร่ืองการบริโภคน า้ตาลในเคร่ืองดื่ม

▪ เพื่อเสริมสรา้งการมีสขุภาวะที่ดีใหก้บัผูบ้ริโภคในสงัคมไทย
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มิติดา้นสงัคม 
SOCIAL



ความรบัผิดชอบต่อผ ูบ้รกิภค

RESPONSIBILITY TO CUSTOMER

การปฎิบติัต่อพนกังาน/แรงงาน

LABOR PRACTICES

มิติดา้นสงัคม 
SOCIAL

1

2
3

การพฒันาชมุชนและสงัคม

COMMUNITY / SOCIAL DEVELOPMENT
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การปฎิบติัต่อพนกังาน/แรงงาน

LABOR PRACTICES
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การปฎิบติัต่อพนกังาน/แรงงาน

LABOR PRACTICES

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

ประเด็นส าคัญ

การด าเนินงาน ปี 2563

เป้าหมาย ปี 2564-2565

บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญในเร่ืองการปฎิบัติตามสัญญาจา้งแรงงานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการเคารพสิทธิ

มนษุยชน เสรีภาพ ความเสมอภาค และแจง้ใหพ้นักงานทกุคนทราบแนวทางการปฎิบัติดา้นจรรยาบรรณ

เก่ียวกับสิทธิมนษุยชน ซ่ึงพนักงานทกุคนมีความตระหนักถึงขอ้ก าหนดและนโยบายการรับแจง้เบาะแส การ

รอ้งเรียน เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการเร่ืองสิทธิมนษุยชนมีประสิทธิภาพมากขึน้

ก าหนดและพัฒนาโครงสรา้งองค์กร และปรับแผนการด าเนินงานตามกลยทุธ์ทางธรุกิจในเร่ืองการ

บริหารจัดการพนักงาน ทั้งในดา้นโอกาสความกา้วหนา้ในการท างาน รปูแบบการท างาน ค่าจา้ง 

ผลตอบแทน และสวสัดกิารตา่งๆ ของพนกังาน

▪ เพ่ิมศักยภาพในการท างานของพนักงานดว้ยการยึดหลักปฎิบัติตามคณุค่าหลักขององค์กร 

(Core Value) ทัง้ 5 ขอ้ เพ่ือยกระดบัความรู ้ทกัษะ และส่งเสริมความสามารถของพนกังาน

ในทกุรปูแบบ

▪ สรา้งโอกาส และความกา้วหนา้ในการท างานของพนกังาน โดยการพัฒนาแนวคิด และรปูแบบใน

การท างาน สง่เสริมใหพ้นกังานประยกุตใ์ชน้วตักรรมใหมอ่ย่างมีประสิทธิภาพ
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ขอ้มลูจ านวนบคุลากรประจ าปี 2563 (GRI 401, SDG 5, SDG 10, S2.1C, S2.1O)

PK ประจวบคีรีขนัธ์

WN พระนครศรีอยธุยา

BKK ส านกังานใหญ่กรงุเทพ

CM เชยีงใหม่

DC คลงัสินคา้ประชาชืน่

PB เพชรบรูณ์

จ านวนพนกังานแยกตามพ้ืนท่ี (คน)

925

312
220

73
23 19

PK WN BKK CM DC PB

933

53
99 100 102 80 90 68 47

Less 20 20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 Over 56

จ านวนพนกังานแยกตามอาย ุ(คน)

สดัสว่นพนกังานคนไทยต่อ

ชาวต่างชาติ (คน)

สดัสว่นพนกังานแยกตามเพศ (%) สดัสว่นพนกังานแยกตามระดบังาน (%)

40%

60%

เพศชาย

Male

เพศหญิง

Female

1,333

239

Thai

Foreigner
4%

15%

81%

ระดบั

ปฎิบติัการ

ระดบั

ทัว่ไป

ระดบั

ผ ูบ้รหิาร

1,572
1,572 1,572
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การบรหิารจดัการพนกังาน 

Compensation

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

สดัสว่นบคุลากรระหว่าง

ผ ูห้ญิงและผ ูช้าย

ระดบัผ ูบ้รหิาร        60%  :   40%

ระดบัทัว่ไป 69%  :   31%

ระดบัปฎิบติัการ 59%  :   41%

▪ บริษัทฯ พิจารณาบรรจพุนกังานของบริษัท ในต าแหนง่งานที่ว่างเป็นอันดบั

แรก หากไม่มีพนกังานบริษัทที่มีคณุสมบัติเหมาะสม บริษัทจึงจะสรรหาและ

คดัเลือกจากบคุคลภายนอก

▪ การก าหนดระดบัของต าแหนง่งาน และอัตราค่าจา้ง เงนิเดือน สอดคลอ้งกับ

นโยบายการบริหารค่าจา้งของบริษทั

▪ การคัดเลือกบคุคลเพ่ือด ารงต าแหน่งต่างๆ บริษัทฯ กระท าดว้ยความเป็น

ธรรม โดยไมเ่ลือกปฏิบัติในการจา้งงาน อันเนื่องมาจาก สญัชาติ เชื่อชาติ ชน

ชัน้วรรณะ ศาสนา ความพิการ เพศ หรือการมีส่วนร่วมทางการเมือง และไม่

จา้งแรงงานเด็ก และไมส่นบัสนนุการใชแ้รงงานเด็ก อายตุ า่กว่า 15 ปี รวมทัง้

ไมแ่สวงหาผลประโยชนจ์ากกิจกรรมใดๆ ที่มีเด็กอายตุ า่กว่า 15 ปี เขา้ร่วม

การด าเนินงาน ปี 2563

ผลการด าเนินงาน ปี 2563

ในปี 2563 บริษัทฯ ไดม้ีการบริหารจัดการทรัพยากรบคุคล พัฒนารปูแบบใน

การท างาน และปรับระบบการติดต่อส่ือสารภายในองคก์รใหม้ีความหลากหลาย 

เพ่ืออ านวยความสะดวก และเป็นการบริหารจัดการบุคลากรภายในองค์กรได ้

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

บริษัทฯ มีระบบส าหรับ “ประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปี 2563” ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการวัดผลการด าเนินงานของพนกังานดว้ยความยตุิธรรม และ

เปรียบเทียบผลประเมินรายบคุคล และหนว่ยงาน ผลของการประเมินจะน ามาพฒันาศักยภาพพนกังาน และพิจารณาค่าตอบแทนและโบนสัประจ าปี ซ่ึงเป็นไป

ตามนโยบายของบริษทัฯ โดยมีขัน้ตอนการประเมินผลการปฎิบัติงาน ดงันี้

ติดตามและรายงานผลการปฎิบติังาน

พนกังานรบัทราบเป้าหมายในการปฎิบติังาน

รบัทราบความเช่ือมกยงเป้าหมายของตนเองกบัเป้าหมายขององคก์ร

ระบดุชันีช้ีวดัของแต่ละหน่วยงาน 

กดยผา่นความเห็นชอบจากฝ่ายบรหิาร

ทบทวนเป้าหมายและความคาดหวงั

ระหว่างหวัหนา้งานกบัพนกังาน

01

02

03

04

05
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ประเด็นส าคัญ

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการพัฒนาศักยภาพของ

พนกังานทกุคน ทกุระดับใหม้ีความรูค้วามสามารถ

เพ่ิมขึ้น โดยก าหนดแผนการฝึกอบรมในหลักสูตร

บังคับ หรือหลักสตูรท่ีเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน 

รวมทั้งการสัมมนา เพ่ือใหพ้นักงานมีการพัฒนา

ศักยภาพความสามารถในการท างาน และท าให้

บริษัทฯ มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ เพ่ือรองรับการ

เตบิโตของธรุกิจในอนาคต

การฝึกอบรมพนกังาน
TRAINING AND EDUCATION

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

✓ จัดท าระบบการฝึกอบรมผ่านช่องทางออนไลน์

เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดไวรสัโคโรนา 2019

✓ ปรับแผนโครงสร้างองค์กรในระดับหน่วยงาน

เพื่อใหส้อดคลอ้งกับวิสัยทัศน ์และเป้าหมายทาง

ธรุกิจ

การด าเนินงาน ปี 2563

▪ พฒันาศักยภาพความสามารถของพนกังานทกุ

ระดับ โดยเน ้นเป้าหมายในการส่งเสริมให้

พนกังานพฒันาการผลิตดว้ยนวัตกรรม 

▪ ชัว่โมงการอบรมพนกังานในทกุดา้นโดยเฉลี่ย

ไมต่ า่กว่า 30 ชัว่โมงตอ่คนตอ่ปี

เป้าหมาย ปี 2564-2565

ผลการด าเนินงาน ปี 2563

บริษัทฯ ไดด้ าเนินงานพฒันาศักยภาพของ

พนักงาน กดยมีการจัดการอบรมให้กับ

พนกังานกดยเฉลี่ยในทกุดา้น

18.25
ชัว่กมง ต่อคน ต่อปี
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เป้าหมายการฝึกอบรมและการพฒันาศกัยภาพพนกังาน
(GRI 404, SDG 4, S4.1O, S4.2C, S4.3C)

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการจดักิจกรรมการฝึกอบรม เพื่อยกระดบัและพัฒนาศักยภาพของพนกังานในทกุดา้นโดยเฉพาะหลกัสตูรการฝึกอบรม การ

สัมมนาภายในและภายนอกบริษัท เกี่ยวกับความรูท้างดา้นเทคนิคใหม่ๆ เฉพาะดา้นที่จ าเป็นต่อกระบวนการท างาน ท าใหพ้นักงานมีคว ามสขุกับการ

ท างาน โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น 3 กลุม่หลกั ดงันี้

1. หลกัสตูรดา้นการบงัคบับญัชา/การจดัการ

บริษัทฯ ก าหนดแผนในการพัฒนาผูบ้ริหารระดับกลางและระดับสูงในทุกด้าน ยกระดับ

ความสามารถในการก าหนดกลยทุธก์ารบริหารผูใ้ตบ้ังคบับัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ และทกัษะ

การเพิ่มคณุค่าของงาน รวมทัง้การบริหารจดัการธรุกิจสูค่วามยัง่ยืนตอ่ไป

2. หลกัสตูรทัว่ไปส าหรบัพนกังานในแต่ละระดบั

บริษทัฯ ก าหนดเป้าหมายในการสง่เสริมและพฒันาความสามารถในดา้นตา่งๆ ดงันี้

- หลกัสตูรดา้นพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน

- หลกัสตูรดา้นการบริหารจดัการ

- หลกัสตูรดา้นความปลอดภยัในการท างาน

3. หลกัสตูรสง่เสรมิทกัษะดา้นอ่ืนๆ

เพื่อเพิ่มศักยภาพพนกังานในดา้นอ่ืนๆ เชน่ การท างานเป็นทีม เป็นตน้

“ Online Training Channel” 
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ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน
SAFETY, OCCUPATION HEALTH AND WORKING ENVIRONMENT

(GRI 403, SDG 3, SDG 8, S5.1C, S5.1O, S5.2C)

ประเด็นส าคัญ

บริษัทฯ ก าหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มใน

การท างานของพนักงาน โดยเฉพาะการพัฒนาการด าเนินงานดา้นความ

ปลอดภยัอย่างตอ่เนือ่ง และตรวจสอบสถานท่ีปฎิบตังิาน เคร่ืองจักรใหพ้รอ้มใช ้

งาน และปลอดภัยต่อพนักงาน อย่างไรก็ตามบริษัทฯใหค้วามส าคัญดา้น

สขุภาพของพนกังาน โดยมีการตรวจสขุภาพประจ าปี และจัดกิจกรรมส่งเสริม

การออกก าลังกาย เพ่ือลดจ านวนพนกังานท่ีเป็นโรค Non-Communicable 

Diseases (NCDs) และเสริมสรา้งสขุภาพท่ีดีใหก้บัพนกังาน

✓ การจดัท าคูม่ือความปลอดภยัในการท างานส าหรบัอบรมพนกังานเขา้ใหม ่

✓ การจดัท าแผนงานประจ าปีดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัในการท างาน

✓ ระบบป้องกนัอคัคีภยั เชน่ Fire pump, Sprinkle และสญัญาณไฟ Alarm

✓ การซอ้มแผนฉกุเฉินประจ าปีละ 1 ครัง้

✓ จดักิจกรรม “Tipco Fit Challenge” สง่เสริมในพนกังานออกก าลงักาย

✓ จดักิจกรรม “Tipco Go Lean” สง่มอบอาหารเพื่อสขุภาพใหก้บัพนกังาน

ท่ีมีแนวโนม้เป็นโรค Non-Communicable Diseases (NCDs)

การด าเนินงาน ปี 2563

เป้าหมาย ปี 2564-2565

▪ การเกิดอบุตัเิหตใุนระหว่างการท างาน เท่ากบั 0

▪ ลดจ านวนพนกังานท่ีเป็นโรค Non-Communicable Diseases (NCDs)

3% จากการจดักิจกรรม เพื่อสขุภาพใหก้บัพนกังาน

อตัราการเกดิอบุติัเหตใุนการท างาน

0 ครัง้ / 1 ลา้นชัว่กมงการท างาน

อตัราการเสียชีวิตจากการด าเนินงานของพนกังาน

0 คนต่อปี

ผลการด าเนินงาน ปี 2563
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นกยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน
(GRI 403, SDG 3, SDG 8, S5.1O, S5.2C)

ความปลอดภยัในกรงงาน

1. บริษัทฯ มีหน่วยงานดา้นความปลอดภยัประจ ากรงงาน และแต่งตั้งคณะกรรมการความ

ปลอดภยั เพ่ือใหพ้นกังานตระหนกัถึงความปลอดภยัในการท างาน

2. บรษิทัฯ มีการประเมินดา้นความปลอดภยัในการท างานของพนกังานในกรงงาน

3. บรษิทัฯ จดัอบรมความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเป็นประจ า

4. บริษทัฯ จดัเตรียมอปุกรณป้์องกนัอนัตรายท่ีไดร้บัมาตรฐานและเหมาะสมกบัความเสี่ยงของ

พนกังาน เพ่ือป้องกนัและลดผลกระทบจากอนัตรายท่ีอาจจะเกดิขึ้น

5. บรษิทัฯ ก าหนดแผนดา้นการรบัมือกบัเหตกุารณฉ์กุเฉิน เช่น ระบบตรวจจบั และแจง้เหตเุพลิง

ไหม ้ทัง้ภายใน และภายนอกกรงงาน รวมทัง้ก าหนดแผนและจดัอบรมฝึกซอ้มตามแผนฉกุเฉินเป็น

ประจ าทกุปี

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน

1. บรษิทัฯ ตรวจสขุภาพพนกังานประจ าทกุปี และก าหนดมาตรการในการลดจ านวนพนกังานท่ี

เป็นกรค Non-Communicable Diseases (NCDs)

2. บรษิทัฯ จดักจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพใหก้บัพนกังาน

3. บรษิทัฯ ตรวจสอบสภาพแวดลอ้มในการท างานใหอ้ย ูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด
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บริษทัฯ มีการก าหนดและประกาศมาตราการตา่งๆ เพ่ือรบัมือกบัเหตกุารณก์าร

แพร่ระบาดของ COVID-19 ไดอ้ย่างรวดเร็วและทนัทว่งที ดงันี้

▪ ประกาศ แนวทางการป้องกนัการตดิเชือ้ไวรสั COVID-19 ของพนกังาน

กลุม่ธรุกิจอาหารทิปโกใ้นวนัที่ 17 กมุภาพนัธ ์2563

▪ ประกาศค าสัง่ท่ี 007/2563 มาตรการเพ่ิมเตมิในการเฝ้าระวงัและป้องกนั

การแพร่ระบาดเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) ในวนัที่ 18 มีนาคม 2563

▪ ประกาศค าสัง่ท่ี 008/2563 แนวปฎิบตัใินการปฎิบตังิานจากบา้น (Work 

Form Home) ในวนัที่ 18 มีนาคม 2563

▪ ประกาศค าสัง่ท่ี 010/2563 มาตรการเพ่ิมเตมิในการเฝ้าระวงัและป้องกนั

การแพร่ระบาดเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) ในการเดนิทางออกนอกพ้ืนที่

จงัหวดัท่ีอาศยัและ/หรือปฎิบตังิานอยู่ในปัจจบุนั ในวนัที่ 2 เมษายน 2563

▪ ประกาศค าสัง่ที่ 014/2563 ยกเลิกมาตรการเพ่ิมเติมในการเฝ้าระวังและ

ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ในการเดินทางออกนอกพ้ืนที่

จังหวัดที่อาศัยและ/หรือปฎิบัติงานอยู่ในปัจจบุัน ในวันที่ 17 พฤษภาคม 

2563

▪ ประกาศค าสัง่ที่ 018/2563 มาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่

ระบาดของเชอืไวรสัโคโรนา่ ระลอกสอง ในวนัที่ 23 ธนัวาคม 2563

มาตราการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน

จากการแพรร่ะบาดของ COVID-19
บริษทัฯ จัดเตรียมระบบ IT และผูร้ับผิดชอบ (IT Support) เพ่ืออ านวย

ความสะดวกส าหรบัการปฎิบตังิานจากบา้น (Work from home) และ

ลดผลกระทบที่เกิดจากการเดินทางในการปฎิบัติงาน เช่น การจัด 

laptopใหพ้นักงานเพ่ือสามารถใหส้ามารถปฏิบัติงานจากที่บ ้านได ้

ระบบการจดัประชมุผา่นทางออนไลน ์ระบบการจัดการขอ้มลูภายในที่

สามารถดงึขอ้มลูไดจ้ากระบบ Cloud

บริษัทฯ จัดส่งในการป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับ

พนกังานที่บา้นพักอาศัย จัดเตรียมเจลแอลกอฮอลล์า้งมือและสเปรย์

แอลกอฮอล์ใหก้ับพนักงาน ส าหรับเช็ดท าความสะอาดโต๊ะท างาน 

รวมทัง้การตดิตัง้ฉากกัน้ระหว่างโตะ๊ท างาน เพ่ือลดการสัมผสัระหว่าง

พนกังาน

บริษัทฯ จัดใหม้ีการวัดอณุหภมูิร่างกายของพนักงาน

ทกุคน เพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโ COVID-19

ภายในสถานที่ท างาน

บริษัทฯ ก าหนดมาตราการการแบ่งทีมในการเข ้า

ปฎิบัติงานในสถานที่ท างาน เพ่ือลดความหนาแน่นใน

สถานที่ท างาน
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ความรบัผิดชอบต่อผ ูบ้รกิภค

RESPONSIBILITY TO CUSTOMER



ความรบัผิดชอบต่อผ ูบ้รกิภค

RESPONSIBILITY TO CUSTOMER

ประเด็นส าคัญ

การด าเนินงาน

ปี 2563

ผลการด าเนินงาน 

ปี 2563

เป้าหมาย 

ปี 2564-2566

(GRI 412)

✓ พฒันาผลิตภณัฑน์ า้ผกัผสมน า้ผลไมจ้ากธรรมชาติ 100% 

แบบหวานนอ้ย เพ่ือสรา้งสขุภาวะที่ดขีองผูบ้ริโภค

✓ ส่ือสารขอ้เท็จจริงในเร่ืองคณุภาพสินคา้ 

✓ ส ารวจความพึงพอใจของลกูคา้ ทัง้ผูบ้ริโภคทัง้ในและตา่งประเทศ

▪ ผลิตภณัฑน์ า้ผกัผสมน า้ผลไมจ้ากธรรมชาติ 100% แบบหวานนอ้ย ไดร้บัการ

ตอบรบัที่ดจีากผูบ้ริโภค

▪ ผูบ้ริโภคมีความเชือ่มัน่ในเร่ืองคณุภาพสินคา้และคณุประโยชน์

▪ ผลส ารวจความพึงพอใจของลกูคา้ ทัง้ผูบ้ริโภคทัง้ในและตา่งประเทศ

▪ ยกระดับความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในต่างประเทศไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 95

▪ ส่ือสารคณุประโยชนข์องผลิตภณัฑใ์หม่ใหผู้บ้ริโภครับทราบผ่าน

ชอ่งทางตา่งๆ

บริษทัฯ เนน้เร่ืองความรบัผิดชอบตอ่ผูบ้ริโภคมาเป็นล าดบัแรก จากวิสยัทศันท์ี่ว่า “เราจะผลิตสินคา้และ

บริการที่ตอบโจทยข์องการน าสขุภาวะที่ดีส ู่สงัคม” รวมทัง้การสรา้งความพึงพอใจใหก้ับผูบ้ริโภค ดว้ย

มาตรฐานดา้นกระบวนการผลิต การขนส่ง รวมทัง้การเผยแพร่และส่ือสารขอ้เท็จจริงดา้นคณุภาพของ

สินคา้ และรบัฟังขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็น เพ่ือน ามาปรับปรงุพัฒนากระบวนการผลิต และผลิตภณัฑ ์เพ่ือ

สรา้งความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภคที่เพ่ิมขึน้ในอนาคต
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มาตรการรบัผิดชอบต่อผ ูบ้รกิภค

จากการแพรร่ะบาดของ COVID-19

เลือกสินคา้ กรอกรายละเอียด

ช าระเงินค่าสินคา้

รอรบัสินคา้

จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ Covid-19 บริษทัฯ เพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่านเว็บไซด ์

www.auramove.net และจดัสง่สินคา้ในรปูแบบ Home Delivery ซ่ึงทางบริษทัฯ จดักปรแกรมส าหรบั

ลกูคา้ท่ีสัง่ซ้ือสินคา้ผ่านเว็บไซด ์จดัส่งในพ้ืนท่ีกรงุเทพฯ และปริมณฑล เพ่ือป้องกนัแพรร่ะบาดของ 

COVID-19 และอ านวยความสะดวกใหก้บัผ ูบ้รกิภค
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ความพึงพอใจของผ ูบ้รกิภค

APPROACH TO STAKEHOLDER ENGAGEMENT
(GRI 102-43)

ประเด็นส าคัญ

การด าเนินงาน

ปี 2563

ผลการด าเนินงาน

ปี 2563

เป้าหมาย 

ปี 2564-2565

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัเรือ่งความพึงพอใจของผ ูบ้รกิภค รวมทัง้มีการวางแผนการบริหาร

จดัการท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือสรา้งความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างผ ูบ้ริกภคกับบริษทัฯ อย่าง

ยัง่ยนื ซ่ึงบรษิทัฯ ยดึมัน่ในวิสยัทศัน ์“เราจะผลิตสินคา้และบริการท่ีตอบกจทยข์องการน า

สขุภาวะท่ีดีส ูส่งัคม” กดยการวดัผลความพึงพอใจอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือสรา้งความเช่ือมัน่

ในผลิตภณัฑ ์และสรา้งความพึงพอใจใหก้บัผ ูบ้รกิภคเพ่ิมขึ้นในอนาคต

ส่วนแบ่งการตลาดในประเทศ 

การสรา้งความสมัพนัธท์ี่ด ีเพ่ือสรา้งความพึงพอใจใหก้บัลกูคา้

สว่นแบ่งการตลาดต่างประเทศ 

ยกระดบัความพึงพอใจของลกูคา้ ไมต่ า่กว่ารอ้ยละ 95

ส่วนแบ่งการตลาดในประเทศ

การสรา้งความสัมพันธ์ที่ดี และปรับปรงุการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่าง

ผูบ้ริโภคกบับริษทัฯ

ส่วนแบ่งการตลาดต่างประเทศ 

ยกระดบัความพึงพอใจของลกูคา้ ไมต่ า่กว่ารอ้ยละ 95

ความพึงพอใจของผ ูบ้รกิภค

ระหว่างประเทศกดยเฉลี่ย

99%
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การประเมินความพึงพอใจของผ ูบ้รกิภคระหว่างประเทศ

แผน/เป้าหมายการพฒันาความพึงพอใจของ

ผ ูบ้รกิภคระหว่างประเทศ

เป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยก าหนดแผนร่วมกับฝ่ายผลิตของโรงงาน

ประจวบฯ เพ่ือวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใ์หเ้ป็นไปตามมาตรฐานของประเทศ

ผูน้  าเขา้

ก าหนดแผนการจัดจ าหน่ายในแต่ละประเทศ โดยการก าหนดกลยทุธก์ารสรา้ง

ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของลูกคา้ และ

ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้เหมาะสม

ดา้น

การจดัจ าหน่าย

ดา้น

การขนสง่สินคา้

ดา้น

คณุภาพสินคา้

บริษัทฯ ประสานงานกับธรุกิจขนส่งทางเรืออย่างสม า่เสมอ เพ่ือติดตามความ

คืบหนา้ของการขนส่งสินคา้ใหเ้ป็นไปตามแผนที่ตกลงกับลกูคา้ และแจ้งสถานะ

ของการขนสง่ใหล้กูคา้ทราบ

ระดบัความพึงพอใจ

ของผ ูบ้รกิภค

ระหว่างประเทศ

ปี 2563

99%

การบรกิารลกูคา้

ต่างประเทศ 
99%

100% การบรกิารลกูคา้

เปรยีบเทียบกบัค ู่แขง่

(GRI 102-43, S7.3O)
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การพฒันาชมุชน/สงัคม

COMMUNITY / SOCIAL DEVELOPMENT



การพฒันาชมุชน/สงัคม

COMMUNITY / SOCIAL DEVELOPMENT

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

ประเด็นส าคัญ
ผลการด าเนินงาน ปี 2563

การด าเนินงาน ปี 2563

เป้าหมาย ปี 2564-2565

บริษัทฯยึดมั ่น ในความรับผิดชอบต่อ

ชมุชน/สังคม โดยท าหนา้ที่เป็นพลเมืองดี

ที่อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างเต็ม

ภาคภมูิ และปลกูฝังแนวความคิดดงักล่าว

ใหก้บัพนกังานทกุคนยึดถือแนวปฏิบัติและ

ก าหนดให้เ ป็ นบรรทัดฐาน เดียวกัน 

ตลอดจนพัฒนาชมุชนในดา้นต่างๆ เช่น

ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นสงัคม เพ่ือใหช้มุชน

และสังคมมีแนวทางในการปฏิบัติตาม

อย่างจริงจัง การปฏิบัติงานอย่างมีความ

รับผิดชอบต่อสังคมนั้นเป็นหลักประจ าใจ

ของพนกังานกลุ่มธรุกิจอาหารทิปโก้ ตาม

นโยบาย “ทิปกก ้พฒันาธรุกิจควบค ู่กบั

สิ่งแวดลอ้มและสงัคม”

ดา้นเศรษฐกิจ : จากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ทางบริษัทฯ 

ไดบ้ริจาควัสดอุปุกรณป้์องกนัโรคระบาด

เชื้ อ ไวรัส โค โรนาให้กับ เ ด็กนัก เ รียน

โรงเ รียนบ้านบึง ได ้แก่  หน ้ากากผ้า

คลอรีนน า้ และแอลกอฮอลเ์จล 75% และ

ไดร้่วมกันส านักงานอตุสหกรรมจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ มอบถงุยังชีพ ขา้วสาร 

อาหารแหง้ และอ่ืนๆ 

ดา้นสงัคม : ส่งมอบผลิตภณัฑน์ า้ผลไม้

ทิปโก ้ซปุเปอร์คิด ใหแ้ก่โรงเรียนสาธิต 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม 

เพ่ือเสริมสรา้งภมูิคุม้กนัใหก้บัเด็กๆ

ความพึงพอใจของ

ชมุชนรอบโรงงาน          

2562 2563

โดยเฉลี่ย 4.39 4.45

โรงงานประจวบฯ 4.63 4.62

โรงงานเชียงใหม่ 4.30 4.24

โรงงานวงันอ้ย 4.46 4.51

✓ การสรา้งพันธมิตรเกี่ยวกับ CSV เพ่ือเป็นเครือข่ายใน

การพฒันาชมุชน

✓ การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรดา้นการมีส่วนร่วมใน

การพฒันาสงัคม และสิ่งแวดลอ้ม

✓ การสรา้งความพึงพอใจของชมุชนรอบโรงงานท่ีเพ่ิมขึ้น

ดว้ยการส่งเสริมการสรา้งรายได ้และลดผลกระทบทาง

ลบในชมุชน
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นกยบายและแนวปฎิบติัดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม

นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม

สนับสน ุน ให้มี ร่ วมปรึกษาหารือกับ

ตวัแทนของกล ุ่มชมุชนอย่างเป็นระบบใน

การตัดสิน ใจลงทนุ ในกิจกรรมการ

พฒันาชมุชน

ส่งเสริมและสนับสนนุการศึกษาในทกุ

ระดบั และเขา้ร่วมในกิจกรรมท่ีส่งเสริม

การพัฒนาคณุภาพ และการเข้าถึง

การศึกษา และส่งเสริมความร ูใ้นทอ้งถ่ิน

อย่างสม ่าเสมอ กดยเฉพาะการศึกษา

ของเด็ก รวมถึงการส่งเสริมการอนรุกัษ์

วฒันธรรมและขนบประเพณีทอ้งถ่ิน

ส่งเสริมการเข้าร่วมหารือ ประชมุ 

เ พ่ือให้เ กิดการพัฒนาเทคกนกลยี ท่ี

เหมาะสมส าหรบัชมุชน

มีส่วนร่วมในการสร้างรายได้ให้แก่

ชมุชน กดยการช าระภาษีทอ้งถ่ิน และ

ให้ข้อม ูลท่ีจ าเ ป็นอย่างถกูต้อง แก่

ชมุชนและหน่วยงานราชการ

ด าเนินงานเพ่ือลด หรือขจดัผลกระทบ

ด้า น ล บ ต่ อ ส ุข ภ าพ  อั น เ กิ ด จ า ก

กระบวนการผลิต ผลิตภณัฑ ์หรือการ

บริการ รวมถึงการสนับสนนุการมี

สขุภาพท่ีดี และการจดับริการสขุภาพ

พ้ืนฐาน เช่น การจดัหาน ้าสะอาด และ

สขุอนามยัท่ีเหมาะสม

การลงทนุทางธรุกิจนัน้ จะค านึงถึงการเปิดกอกาสใหค้นในชมุชนก่อน กดยหลีกเลี่ยง

หรือลดการด าเนินงานท่ีชมุชนต้องพ่ึงพากิจกรรมการบริจาคท่ีไม่ก่อให้เกิดการ

พฒันาอยา่งยัง่ยนื

ส่ง เสริมให้มีการสร้างงานและการ

พฒันาทกัษะของคนในระดบัทอ้งถ่ินเพ่ือ

การสรา้งงานอยา่งเหมาะสม

กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

การสง่เสรมิภาพลกัษณท่ี์ดีดา้น

สงัคมของบริษทัฯ ตามท่ีได้รบั

มอบหมาย

น าเสนอเพ่ือพิจารณาให้การ

สนับสนนุกิจกรรมเพ่ือสังคม

ส าหรบัหน่วยงานราชการและ

ชมุชนในแต่ละพ้ืนท่ีท่ีสงักดั

แนวปฎบิติัดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม

จัดท าแผนกิจกรรมประจ าปี

แ ล ะ เ ส น อ ง บ ป ร ะ ม า ณ

ด าเนินการส าหรับกครงการ

สนบัสนนุดา้นสงัคม

เป็นศนูยก์ลางการ

ประชาสมัพนัธข์่าวสาร

เกี่ยวกบัการด าเนินกิจกรรม

ดา้นสงัคมผา่นสื่อทอ้งถ่ิน

ดแูล สอดส่อง และน าเสนอ

กิจกรรมเพ่ือให้การจัดการ

ดา้นสงัคมของกรงงานเป็นไป

ตามข้อก าหนดกฎหมายและ

มาตรฐานท่ีเกี่ยวขอ้ง

ป ร ะ ส า น ง า น แ ล ะ ด า เ นิ น

กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ สั ง ค ม ต า ม

งบประมาณท่ีไดร้บัอนมุติั

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

“ ทิปกก ้สง่มอบคณุประกยชนส์ ูว่ยัใส ”

บริษัทฯ ส่งมอบผลิตภัณฑส์ าหรับเด็กทิปโก ้ซปุเปอรคิ์ด น า้ผลไมแ้ท้ 100%

กว่า 4,500 กล่อง ผลิตภัณฑ์ที่อดุมไปดว้ยวิตามินซีสูง คัดสรรและน า

ประโยชนท์ี่ดีที่สดุของผกัผลไม ้ใหเ้ด็กๆ เติบโตมีร่างกายแข็งแรงในทกุๆวัน 

พรอ้มกบัเสริมสรา้งภมูิคุม้กนัเพ่ือป้องกนัไมใ่หป่้วยงา่ย โดยเฉพาะชว่งนี้มีฝุ่น 

PM 2.5 ค่อนขา้งสงูไม่ดีต่อสขุภาพของเด็กๆ โดยมีอาจารยศิ์รประภา อยู่

สขุ ผูอ้ านวยการโรงเรียนเธียรประสิทธ์ิศาสตร์และ ผศ.ณัฐพร สดุดีรอง

ผูอ้ านวยการฝ่ายกิจการนกัเรียน ที่โรงเรียนสาธิตจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ฝ่ายประถมเป็นผูร้บัมอบ ในวนัที่ 27 กมุภาพนัธ ์2563

รายละเอียดโครงการ
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บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนในการรับมือสถานการณ์การแพร่

ระบาดของ COVID -19 บริจาคเงนิ 1,200,000 บาท เพื่อ

การจัดซ้ือเคร่ืองช่วยหายใจชนิดอัตราไหลสงู ร ุ่น AIRVO 2

จ านวน 6 เครื่อง ใหแ้กโ่รงพยาบาลราชวิถี ร่วมเป็นก าลงัใจให้

คนไทยสูก้ับวิกฤตการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในวันที่

27 มีนาคม 2563

รายละเอียดโครงการ
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กครงการ

“ ทิปกก ้สง่ก าลงัใจใหบ้คุลากรทางการแพทย์ ”

บริษทัฯ ร่วมสง่ก าลงัใจใหบ้คุลากรทางการแพทย ์โดยมอบน า้ผลไมท้ิปโก ้และน า้แร่ออรา

ใหก้บัโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลพระมงกฏุ โรงพยาบาลศิริราช และศนูยบ์ าราศ

นราดรู ขอร่วมสนบัสนนุและเป็นก าลงัใจใหบ้คุลากรทางการแพทยแ์ละคนไทยทกุคนผา่น

วิกฤต COVID -19 ในวนัที่ 14 เมษายน 2563

รายละเอียดโครงการ
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กครงการ

“ รว่มบรจิาคสิ่งของ เพ่ือช่วยผ ูป้ระสบภยั ” 

บริษัทฯ ร่วมกับส านักงานอตุสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ มอบถงุยังชีพ

ขา้วสาร อาหารแหง้ และอ่ืนๆ ใหก้ับผูท้ี่ไดร้ับความเดือดรอ้นจากการแพร่ระบาด

COVID-19 เพื่อสรา้งขวัญก าลังใจใหแ้ก่ประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่ผูไ้ดร้บัผลกระทบดงักลา่ว เมื่อในวนัที่ 5 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดโครงการ
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บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส าคัญเกี่ยวกับ

ผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อ

โคโรนา (COVID-19) ตอ่สงัคมและชมุชน

โครงการ “ ร่วมใจตา้นภัย ห่างไกลโควิด 19” 

เป็นโครงการที่ช่วยสรา้งเสริมสังคมส่วนรวมให้

ตระหนกัถึงผลกระทบที่เกิดขึน้ และหาแนวทางใน

การลดการแพร่ระบาดของโรคดงักล่าว โดยทาง

บริษทัฯ ไดเ้ขา้ไปใหค้วามรูใ้นดา้นการป้องกนัการ

แพร่ระบาดของโรค และร่วมบริจาควัสดอุปุกรณ์

ป้องกันโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาให้กับเด็ก

นักเรียน โรงเรียนบ้านบึง ได้แก่ หนา้กากผ้า 

จ านวน 200 ชิ้น คลอรีนน า้ 20 ลิตร แอลกอฮอล์

เจล 75% 5 ลิตร ในวนัที่ 30 มิถนุายน 2563

กครงการ “ รว่มใจตา้นภยั ห่างไกล COVID-19 ”

รายละเอียดโครงการ
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มิติดา้นสิ่งแวดลอ้ม

ENVIRONMENT



การบรหิารจดัการของเสีย

EFFLUENTS AND WASTE

การบรหิารจดัการพลงังาน

ENERGY MANAGEMENT

การบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก

EMISSION MANAGEMENT

มิติดา้นสิ่งแวดลอ้ม

ENVIRONMENT

1

2

4

3 การบรหิารจดัการน ้า

WATER MANAGEMENT



นกยบายและแนวปฎิบติัดา้นสิ่งแวดลอ้ม

แนวปฎิบติัดา้นสิ่งแวดลอ้ม

ควบคมุ ดแูล ป้องกันไม่ใหเ้กิดมลพิษ จากการด าเนินกิจกรรม ผลิตภณัฑ ์และการบริการต่างๆ ซ่ึง

รวมถึงการบ่งชี้แหล่งก าเนิดมลพิษ การตรวจวัด เก็บบันทึก และการรายงานผลของมลพิษ การ

ก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกนัมลพิษและของเสีย การเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกับมลพิษต่อสาธารณะ และ

การด าเนินการเพ่ือการเตรียมพรอ้มในการป้องกันอบุัติเหตจุากสารเคมีหรือ มลพิษจากก าร

ด าเนนิงาน

ดแูลและควบคมุใหม้ีการใชท้รัพยากรอย่างยัง่ยืน โดยมีการชี้บ่งแหล่งการใชพ้ลังงาน น ้า  และ

ทรพัยากรอ่ืนๆ และด าเนนิมาตรการการใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ด าเนินมาตรการทั้งทางตรงและทางออ้มอย่างต่อเนื่องเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภมูิอากาศที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนนิการของบริษทัฯ

ปกป้องและฟ้ืนฟูแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติในทกุกิจกรรม ผลิตภณัฑ ์และการใหบ้ริการ โดยการ

บ่งชี้ผลกระทบและก าหนดมาตรการเพ่ือลดหรือ ก าจัดผลกระทบอย่างเหมาะสม รวมถึงการ

ด าเนนิการเพ่ือฟ้ืนฟู รกัษาระบบนเิวศนท์ี่สง่เสริม การอนรุกัษก์ารใชท้รพัยากรธรรมชาตอิย่างยัง่ยืน

“บรษิทัฯ จะม ุง่มัน่ด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของกฎหมาย

ส่ิงแวดลอ้ม และลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม รวมทัง้การปกป้องส่ิงแวดลอ้ม

และการป้องกนัมลพิษอยา่งมีประสิทธิภาพ ”
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การบรหิารจดัการของเสีย

EFFLUENTS AND WASTE



การบรหิารจดัการขยะ และของเสีย
EFFLUENTS AND WASTE

(GRI 306, SDG 12)

ประเด็นส าคัญ ผลการด าเนินงาน ปี 2563การด าเนินงาน ปี 2563

เป้าหมาย ปี 2564-2566

บริษัทฯ ก าหนดมาตรการในเร่ือง

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

และการลดปริมาณของเสีย ใน

กระบวนการผลิตเป็นส าคญั ดงันัน้

บริษัทฯ จึงปรับปรงุการบริหาร

จัดการของเสีย โดยใชห้ลักลดของ

เสีย เพ่ิมการใชซ้ ้า และน ากลับมาใช ้

ใหม่ เพ่ือพัฒนาการด าเนินธุรกิจ

อย่างยัง่ยืนควบคู่กับการป้องกัน

ปัญหามลพิษ

✓ จัดท าเตาเผาขยะจากถังดรัมบรรจุ

วัตถดุิบน ้าผลไม ้เพ่ือน าไปก าจัด

ขยะจากกระบวนการผลิต

✓ น า แ กน สั บ ป ะ รด ไ ปผลิ ต เ ป็ น

ผลิตภณัฑแ์ปรรปูสับปะรดอบแหง้ 

ท าใหป้ริมาณขยะในกระบวนการ

ผลิตลดลง (โรงงานประจวบฯ)

ปรมิาณของเสียจากกระบวนการผลิต

(กรงงานประจวบฯ)

✓ ลดปริมาณขยะ และของเสีย โดยการสง่ไปก าจดัดว้ยการเผาและฝังกลบ ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 5 เมื่อเทียบกบัปีกอ่น

✓ น าแกนสบัปะรดและเปลือกผลไมม้าท าปุ๋ยส าหรบัพืช เพ่ือใหล้ดขยะจากเปลือกผลไมไ้ดร้อ้ยละ 5 จากปีกอ่น

ลดลงรอ้ยละ 76

เมื่อเทียบกบัปี 2562

(2 โรงงาน)
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การลดปรมิาณขยะ และของเสียจากกระบวนการผลิต
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กรงงานผลิตน ้าผลไมทิ้ปกก้ กรงงานผลิตผลไมแ้ปรรปู

ปรมิาณขยะ และของเสียจากกระบวนการผลิต

(GRI 306, SDG 12)

เป้าหมายการลดขยะ และของเสียจาก

กระบวนการผลิต

✓ โรงงานผลิตน า้ผลดมทิ้ปโก้

ปริมาณขยะ และของเสียในปี 2563

▪ ลดลง รอ้ยละ 43 เมื่อเทียบกบัปี 2561

▪ ลดลง รอ้ยละ 36 เมื่อเทียบกบัปี 2562

✓ โรงงานผลิตผลดมแ้ปรรปู

ปริมาณขยะ และของเสียในปี 2563

▪ ลดลง รอ้ยละ 86 เมื่อเทียบกบัปี 2561

▪ ลดลง รอ้ยละ 77 เมื่อเทียบกบัปี 2562
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การบรหิารจดัการพลงังาน

ENERGY MANAGEMENT



การบรหิารจดัการพลงังาน

ENERGY MANAGEMENT

บริษัทฯ  พัฒนาระบบการจัดการ 

พลังงานอย่าง เหมาะสม ด้วยการ

พัฒนานวัตกรรมในกระบวนการผลิต 

รวมทั้งก าหนดแผนการใช ้พลังงาน 

เป้าหมายการลดใชพ้ลงังาน และสื่อสาร

ใหพ้นกังานทกุคนทราบ เพ่ือใหบ้ริษัทฯ

ประสบความส าเ ร็จในการประหยัด

พลงังานในกระบวนการผลิต

ประเด็นส าคัญ ผลการด าเนินงาน ปี 2563

การด าเนินงาน ปี 2563 เป้าหมาย ปี 2564-2566

✓ ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า โดยจัด

เวลาการเดินเคร่ืองจักรใหส้อดคลอ้ง

กับปริมาณวัตถดุิบ และลดเวลาเดิน

เคร่ืองจักรในขณะรอวัตถุดิบจาก

กระบวนการผลิตกอ่นหนา้

✓ ลดการใช้เช้ือเพลิง โดยเลือกใช ้

เ ค ร่ื อ ง จั ก ร ท่ี ใ ช ้ ไ อ น ้ า ห ล า ยๆ

กระบวนการผลิต ใน เวลา เดี ยว 

กัน เพ่ือลดระยะเวลาในการใชไ้อน า้

ตอ่วัน

ปรมิาณการใชพ้ลงังาน

และเช้ือเพลิง

ลดลงรอ้ยละ 30

เมื่อเทียบกบัปี 2562

(4 โรงงาน) ✓ ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าใน

กระบวนการผลิต  (5 โรงงาน) 

อย่างนอ้ยรอ้ยละ 5 เมื่อเทียบกบัปี 

2563

(GRI 302, SDG 7)
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การลดการใชพ้ลงังาน (ไฟฟ้า/เช้ือเพลิง)

ปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าและเช้ือเพลิง
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กรงงานผลิตน ้าแร ่ออรา กรงงานผลิตน ้าผลไมทิ้ปกก้

กรงงานผลิตผลไมแ้ปรรปู

เป้าหมายการลดการใชพ้ลงังาน

✓ โรงงานผลิตน า้แร่ ออรา

ปริมาณการใชพ้ลงังาน ในปี 2563

▪ ลดลง รอ้ยละ 38 เมื่อเทียบกบัปี 2561

▪ ลดลง รอ้ยละ 25 เมื่อเทียบกบัปี 2562

✓ โรงงานผลิตน า้ผลดมทิ้ปโก้

ปริมาณการใชพ้ลงังาน ในปี 2563

▪ ลดลง รอ้ยละ 31 เมื่อเทียบกบัปี 2561

▪ ลดลง รอ้ยละ 18 เมื่อเทียบกบัปี 2562

✓ โรงงานผลิตผลดมแ้ปรรปู

ปริมาณการใชพ้ลงังาน ในปี 2563

▪ ลดลง รอ้ยละ 47 เมื่อเทียบกบัปี 2561

▪ ลดลง รอ้ยละ 39 เมื่อเทียบกบัปี 2562

(GRI 302, SDG 7)

30.55

25.98

18.29
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การบรหิารจดัการน ้า

WATER MANAGEMENT



ประเด็นส าคัญ

ผลการด าเนินงาน ปี 2563

การด าเนินงาน ปี 2563

เป้าหมาย ปี 2564-2566

การบรหิารจดัการน ้า

WATER MANAGEMENT

บริษัทฯ ไดด้ าเนินงานบริหารจัดการน า้อย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ โดยเฉพาะโรงงานผลิต

สับปะรดกระป๋องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ใชน้ ้าในกระบวนการผลิตในปริมาณมาก 

อย่างไรก็ตามบริษทัฯปรบัแผนการใชน้ า้ เป้าหมายการลดใชน้ า้ และส่ือสารในเร่ืองการลดใช ้

น า้ การใชซ้ า้ และน าน า้กลบัมาใชใ้หมใ่หพ้นกังานทกุคนทราบ และน าไปปฎิบัติ

✓ การบ าบัดน า้เสียจากกระบวนการผลิต และพักน า้ที่บ าบัดแลว้ไวใ้นบ่อภายในโรงงาน ก่อนจะ

ปลอ่ยน า้ไปตามแหลง่น า้ธรรมชาตติา่งๆ

✓ บริษัทฯท าการบ าบัดน า้เสียจากกระบวนการผลิตแลว้น ากลับมาใชซ้ ้า โดยการติดตั้งระบบ 

Reuse RO เพ่ือลดการใชน้ า้ในกระบวนการลา้งลกูสบัปะรด

ปรมิาณการใชน้ ้าจากแหลง่ต่างๆ ในปี 2563

ลดลงรอ้ยละ 35

เมื่อเทียบกบัปี 2562

(4 โรงงาน)

✓ ลดการใชน้ ้าจากแหล่งต่างๆ ในกระบวนการผลิต  (5 โรงงาน) 

อย่างนอ้ยรอ้ยละ 5 เมื่อเทียบกบัปี 2563

(GRI 303, SDG 6, SDG 12)
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การลดการใชน้ ้าจากแหลง่ต่างๆ

ปรมิาณการใชน้ ้าจากแหลง่ต่างๆ
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กรงงานผลิตน ้าแร ่ออรา กรงงานผลิตน ้าผลไมทิ้ปกก้

กรงงานผลิตผลไมแ้ปรรปู

เป้าหมายการลดใชน้ ้าจากแหลง่ต่างๆ

✓ โรงงานผลิตน า้แร่ ออรา

ปริมาณการใชน้ า้ ในปี 2563

▪ ลดลง รอ้ยละ 22 เมื่อเทียบกบัปี 2561

▪ ลดลง รอ้ยละ 28 เมื่อเทียบกบัปี 2562

✓ โรงงานผลิตน า้ผลดมทิ้ปโก้

ปริมาณการใชน้ า้ ในปี 2563

▪ ลดลง รอ้ยละ 37 เมื่อเทียบกบัปี 2561

▪ ลดลง รอ้ยละ 21 เมื่อเทียบกบัปี 2562

✓ โรงงานผลิตผลดมแ้ปรรปู

ปริมาณการใชน้ า้ ในปี 2563

▪ ลดลง รอ้ยละ 53 เมื่อเทียบกบัปี 2561

▪ ลดลง รอ้ยละ 42 เมื่อเทียบกบัปี 2562

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

1,363,936 

1,128,192 

732,795 
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การบรหิารจดัการกา๊ชเรือนกระจก

EMISSION MANAGEMENT



การบรหิารจดัการกา๊ชเรือนกระจก

EMISSION MANAGEMENT

(GRI 305, SDG 12, SDG 13)

ประเด็นส าคัญ ผลการด าเนินงาน ปี 2563การด าเนินงาน ปี 2563 เป้าหมาย ปี 2564-2566

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการลดผลกระทบ

ท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ

ในปัจจุบัน (Climate Change) บริษัทฯ

ไดม้ีการประเมินความเสี่ยงจากปริมาณก๊าช

เรือนกระจก และบริหารจัดการความเสี่ยง

จากการเปลี่ยนแปลงภาวะอากาศ รวมทั้ง

ด าเนินงานจัดการปริมาณการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดย

ก าหนดขอบเขตส าหรับการด าเนินงานทั้ ง 

5 โรงงาน เพ่ือควบคมุการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกท่ีลดลง

✓ ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า โดยจัดเวลาการ

เดินเคร่ืองจักรใหส้อดคลอ้งกับปริมาณ

วัตถุดิบ ท าให้ลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกได้

✓ ลดปริมาณการใช้ถ่านหินลงโดยการ

เลือกใชถ่้านหินท่ีมีคณุภาพดีใหค้่าความ

รอ้นสงู สามารถลดปริมาณการปล่อย

กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์

▪ ลดการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกใน

กระบวนการผลิต  (5 โรงงาน)

อย่างนอ้ยรอ้ยละ 5 เมื่อเทียบกบั

ปี 2563

ปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก

ในปี 2563

ลดลงรอ้ยละ 44

เม่ือเทียบกบัปี 2562
(2 กรงงาน)
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การลดการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจก
(GRI 305, SDG 12, SDG 13, E1.3C, E1.4C, E1.4O)

ปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก เป้าหมายการลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืน

กระจกในกระบวนการผลิต

✓ โรงงานผลิตน า้ผลดมทิ้ปโก้

ปริมาณการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจก ในปี 2563

▪ ลดลง รอ้ยละ 30 เมื่อเทียบกบัปี 2561

▪ ลดลง รอ้ยละ 22 เมื่อเทียบกบัปี 2562

✓ โรงงานผลิตผลดมแ้ปรรปู

ปริมาณการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจก ในปี 2563

▪ ลดลง รอ้ยละ 61 เมื่อเทียบกบัปี 2561

▪ ลดลง รอ้ยละ 47 เมื่อเทียบกบัปี 2562
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กิจกรรม CSR/CSV 

มิติสิ่งแวดลอ้ม ENVIRONMENT



ติดตัง้

“เครือ่งผลิตน ้าจากอากาศ 

Air Water”  

ชว่ยบรรเทา “ภยัแลง้” ใหก้บัประชาชน

ณ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลภ ูนู ้าหยด

จงัหวดัเพชรบรูณ์
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สนบัสน ุนุผลิตภณัฑน์ ้าแรธ่รรมชาติ AURA  

ในกิจกรรมท าแนวกนัไฟ

ศ ูนูยพ์ฒันากครงการหลวงท ุ่งเรา

ศ ูนูยอ์าสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน (อปพร.) 

ต.กป่งแยง อ.แม่รมิ จ.เชียงใหม่

ชมุชน อ าเภอแมว่าง จ.เชียงใหม่
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ภาคผนวก



ตารางขอ้มลูเพ่ิมเติมดา้นความยัง่ยนื

INFORMATION



GRI 200 เศรษฐกิจ

GRI Standard Required Data in Thai Required Data

SD Performance

2018
2561

2019
2562

2020
2563

GRI 200 : INNOVATION for Prosperity Economic

GRI 201-1 การสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกจิกดยตรง Direct Economic Value Generated

สินทรพัยร์วม Total Assets 7,077 6,669 6,487

รายไดจ้ากการขาย Total Revenue 4,356 3,687 2,500

การกระจายมลูค่าทางเศรษฐกจิ Economic Value Distributed

ค่าตอบแทนและสวสัดกิารพนกังาน
Salary, wages and employees' 
benefits  

675 597 475

ตน้ทนุในการด าเนนิงาน Operating Expenses    4,411 4,157 2,876

การจ่ายส าหรบัผลการดาเนินการ Payment to Providers of Capital

ภาษีท่ีจ่ายใหร้ฐับาล (เงนิได)้ Tax Payment to governments 52 (14) 3

การจ่ายดอกเบ้ีย Interest Payments 56 70 51

การจ่ายเงนิปันผล Dividend Payments 120 164 453

งบก าไรขาดทนุ Consolidated Income Statement

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ Net Profit (30) 208 482

ก าไรกอ่นดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อม/ค่าตดัจ าหนา่ย EBITDA 245 533 864
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GRI 300 สิ่งแวดลอ้ม

GRI 
Standard 

Required Data in Thai Required Data Unit

SD Performance

SDGs2018

2561

2019

2562

2020

2563

GRI 300 : SAVE ENVIRONMENT - ENERGY

GRI 302-1
ปรมิาณการใชพ้ลงังาน (กรงงานประจวบฯ) Energy Consumption

ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าและ/หรือน า้มนัเชื้อเพลิง Energy consumption within organization ลา้นกิโลวตัต-์ชัว่โมง 30.55 25.98 18.29 SDGs 7

GRI 303-1
ปรมิาณการใชน้ ้า (กรงงานประจวบฯ) Water consumption

ปริมาณการใชน้ า้ Total volume of water withdrawal Cu.m 1,363,936 1,128,192 732,795 SDGs 6

GRI 306-2

ปรมิาณของเสีย (กรงงานประจวบฯ) Waste

ปริมาณขยะรวมทกุประเภท (ขยะอนัตราย/ไม่

อนัตราย)

Total weight of waste (hazardous/ 

non-hazardous waste)
ตนัตอ่ปี 44,443 26,816 6,506 SDGs12

GRI 305-1,2

กา๊ซเรอืนกระจก EMISSION

ปริมาณการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจก GHG emissions
ลา้นตนั

คารบ์อนไดออกไซด์
52.01 41.68 23.33 SDGs13

การปฏิบติัตามกฎหมายสิ่งแวดลอ้ม

GRI 307-1
จ านวน/มลูคา่การถกูปรบัอย่างมีนยัสาคญั 

กรณีละเมิดกฏหมายสิ่งแวดลอ้ม

The amount/value being adjusted 

significantly In case of violation of 

Environmental Laws

บาท / ครั้ง 0   0   0 SDGs13

GRI 419-2
จ านวน/มลูคา่การถกูปรบัอย่างมีนยัสาคญั 

กรณีละเมิดกฏหมายดา้นเศรษฐกิจและสงัคม

The amount/value being adjusted 

significantly In case of violation of 

Economic & Social Laws

บาท / ครั้ง 0   0   0 SDGs13
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GRI 400 สงัคม

GRI 
Standard 

Required Data in Thai Required Data Unit

SD Performance

SDGs2018

2561

2019

2562

2020

2563

GRI 400 : SOCIETY - LABOUR PRACTICES

GRI 401,405 : SAFE SOCIAL - EMPLOYMENT

GRI 405-1

จ านวนพนกังานแยกตามเพศ SDGs 5,SDGs10

แยกตามเพศ ชาย Male คน 1,043 955 629

แยกตามเพศ หญิง Female คน 1,680 1,373 942

รวม Total คน 2,723 2,328 1,572

GRI 405-1

จ านวนพนกังานแยกตามพ้ืนท่ี SDGs 5,SDGs10

ส านกังานใหญ่ กรงุเทพฯ BKK Plant คน 391 311 243

เชยีงใหม่ CM Plant คน 101 90 73

เพชรบรูณ์ PB Plant คน 29 29 19

พระนครศรีอยธุยา WN Plant คน 433 411 312

ประจวบคีรีขนัธ์ PK Plant คน 1,769 1,487 925

GRI 405-1

จ านวนพนกังานแยกตามระดบั SDGs 5,SDGs10

ผูบ้ริหาร Executive Level คน 88 86 63

พนกังานปฎิบตักิาร Operation Level คน 2,635 2,242 1,509
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GRI 400 สงัคม

GRI 

Standard 
Required Data in Thai Required Data Unit

SD Performance
SDGs2018

2561

2019

2562

2020

2563

GRI 400 : SOCIETY - LABOUR PRACTICES

GRI 404 : SAFE SOCIETY - TRAINING and EDUCATION

GRI 404-1

การพฒันาพนกังาน Employee Development

จ านวนชัว่โมงโดยเฉลีย่ของการฝึกอบรมตอ่ปีตอ่พนกังานหนึ่งคน
Average hours per FTE on training and 
development

ชัว่โมง/คน/ปี 31.6 32.5 18.2 SDGs 4

การประเมินผลการปฏิบติังานพนกังาน Individual Performance Appraisal

การใชเ้ป้าหมายที่สามารถวดัไดแ้ละที่ไดร้ับการลงร่วมกนักบั

ผูบ้งัคบับญัชา/หัวหนา้งาน (รอ้ยละของพนกังานทัง้หมด)

Systematic use of agreed measurable targets by 
line superior (% of all employees)

% 100% 100% 100% SDGs 4

GRI 403 : SAFE SOCIETY - OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY

GRI 403-2

อตัรการเจ็บป่วยจากการท างาน Occupational disease rate

จ านวนพนกังานที่เจ็บป่วยจากการท างาน No. of employees with work-related illnesses คน 0 0 0 SDGs 3

อตัราพนกังานที่เจ็บป่วยจากการท างาน Occupational disease rate % 0% 0% 0% SDGs 4

GRI 403-2

อตัราการบาดเจ็บ Injury rate Employees

อตัราการบาดเจ็บถึงขัน้หยดุงาน Lost time injury frequency rate employees
ครัง้ /1 ลา้น 

ชม.ท างาน
0 0 0 SDGs 3

GRI 403-2
การเสียชีวิต Fatalities

พนกังานที่เสยีชวีิตเนือ่งจากอบุตัเิหต(ุในงาน) Employee คนตอ่ปี 0 0 0 SDGs 3

GRI 102 : SAFE SOCIETY CUSTOMER RESPONSIBILITY

GRI 102-43
ความพึงพอใจของลกูคา้ Customer Satisfaction Rate

ความพึงพอใจของลกูคา้ตา่งประเทศ Customer Satisfaction Rate: International % 97% 96% 99%
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ตารางรายงานตามตวัช้ีวดั UN SDGs
หวัขอ้ดา้นความยัง่ยนื UN Sustainability Development Goals หนา้

มิติดา้นเศรษฐกิจ (ECONOMIC)

1.  การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 39-53

2.  การบรหิารจดัการความเสี่ยง ESG 56-64

3.  การสรา้งสรรนวตักรรมองคก์ร 65-71

มิติดา้นสงัคม (SOCIAL)

1.  การปฎิบติัต่อพนกังาน/แรงงาน 74-83

2.  ความรบัผิดชอบต่อผ ูบ้รกิภค 84-88

3.  การพฒันาชมุชนและสงัคม 89-96
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ตารางรายงานตามตวัช้ีวดั UN SDGs (ต่อ)

หวัขอ้ดา้นความยัง่ยนื UN Sustainability Development Goals หนา้

มิติดา้นสิ่งแวดลอ้ม (ENVIRONMENT)

1.  การบรหิารจดัการของเสีย 100-102

2.  การบรหิารจดัการพลงังาน 103-105

3.  การบรหิารจดัการน ้า 106-108

4.  การบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก 109-111
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ฝ่าย CEO Office

อาคาร ทิปกกท้าวเวอร ์1

118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม.

เบอรก์ทรศพัท์ : 0-2273-6200 ตอ่ 4940, 4917

เบอรก์ทรสาร : 0-2271-4304, 0-2271-1600

เว็บไซต์ : http://www.tipco.net
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