


กา้วหนา้...อยา่งยัง่ยนื

รายงานฉบับนี้น าเสนอกิจกรรมความยัง่ยืนในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม อธิบายรูปแบบการ

ด าเนินงานอย่างยัง่ยืนขององค์กร ซ่ึงทางบริษัทฯ จัดท ารายงานฉบับนี้เป็นฉบับแรก น าเสนอในรปูแบบ 

Presentation ด้วยแนวคิด “ เ ช่ือในสิ่ ง ท่ีตัวเองมีดี  Tipco…เ ช่ือในคณุภาพน ้ าผลไม้ ”

โดยคณะผูจ้ดัท าหวงัเป็นอย่างย่ิงว่า ผูอ้่านจะไดร้ับขอ้มลูในดา้นการพัฒนาความยัง่ยืนอย่างครบถว้น และ

จะเป็นประโยชนต์อ่ผูอ้่านตอ่ไป

จากปก:



19

สารบญั (GRI 102-46)

09

54

74

99

ร ูจ้กักล ุม่ธรุกิจอาหารทิปโก้

การบรหิารจดัการความยัง่ยืน

มิติดา้นเศรษฐกิจ{db0

มิติดา้นสงัคม

มิติดา้นสิ่งแวดลอ้ม

ตารางขอ้มลูเพ่ิมเติมดา้นความยัง่ยืน119



รายไดร้วม

EBITDA

เงินปันผลต่อห ุน้

ก าไรสทุธิ

จ านวนห ุน้

สินทรพัยร์วม

สดัสว่นพนกังานหญิง : ชาย

ความพึงพอใจของลกูคา้

อบุติัเหตจุากการด าเนินงาน

3,687 

ลา้นบาท
59% : 41%

482
ลา้นห ุน้ 96%

0.34
บาทต่อห ุน้

6,669 

ลา้นบาท

สรปุผลการด าเนินงานท่ีส าคญั ปี 2562 (GRI 201-1)

208 

ลา้นบาท

588 

ลา้นบาท

เศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดลอ้ม

ปรมิาณการใชพ้ลงังาน

14.5%
เมื่อเทียบกบัปี 2561

ปรมิาณการใชน้ ้าจากแหลง่ต่างๆ

18.4%
เมื่อเทียบกบัปี 2561

ปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก

25.2%
เมื่อเทียบกบัปี 2561

0 ครัง้

ต่อ 1 ลา้นชัว่โมง

4บรษิทั ทิปโกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน)
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รางวลัความส าเรจ็ (GRI 102-12, 102-13)

บริษทัฯ ไดร้บัรางวลั “The HR Asia Best Companies to Work for 

in Asia 2019 – Thailand Chapter” จดัขึ้นโดยนิตยสาร HR Asia

โรงงานวงันอ้ยไดร้บัรางวลัสถานประกอบกิจการตน้แบบดีเด่นดา้นความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน ประจ าปี 2562 

ระดบัประเทศ (ระดบัทอง) 3 ปีติดต่อกนัจากกระทรวงแรงงาน

บริษทัฯ ไดร้บัรางวลัเชิดชเูกียรติเน่ืองในวนัสิ่งแวดลอ้มโลก ประจ าปี 2562 จาก

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เพ่ือแสดงว่า “มีผลงานด้าน

สิ่งแวดลอ้มและเป็นท่ีประจักษ์แก่สาธารณชน” จากการเป็นผ ูร้ิเริ่มโครงการ 

Aura PES (Payment for Ecosystem Service) และโครงการปลกูป่า 5 ภาค

บริษัทฯ ได้ร ับรางวัลเชิดชเูกียรติกล ุ่มสมาชิกเครื่อข่ายอตุสาหกรรมรักษ์

สิ่งแวดล้อม และสถานประกอบการท่ีผ่านเกณฑ์  โครงการธรรมาภิบาล

สิ่งแวดลอ้ม ประจ าปี 2562 โดยกระทรวงอตุสาหกรรม 

5บรษิทั ทิปโกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน)
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เอกพล พงศส์ถาพร

สารจากกรรมการผ ูจ้ดัการ (GRI 102-14)

“

”

กรรมการผ ูจ้ดัการ

6บรษิทั ทิปโกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน)

บริษัทฯ จัดท ากลยุทธ์ด้านความยั ่งยืนจากการประเมินด้านความยั ่งยืนที่ ส าคัญ 

(Materiality) โดยการส ารวจความคิดเห็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูม้ี

ส่วนไดเ้สียภายนอก ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภค คู่คา้ ผูจ้ดัจ าหน่าย พันธมิตรทางธรุกิจ ผู้ถือหุน้ นกัวิเคราะห ์และ

หนว่งงานราชการ และก าหนด 5 เป้าหมายที่ส าคัญดา้นความยัง่ยืน ดงันี้ 1. การสรา้งสรรนวัตกรรม 

ในกระบวนการการผลิต การขนส่ง และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยัง่ยืน 2. การบริหารจัดการดา้น

สิ่งแวดลอ้มที่ดี 3. การรักษาคณุภาพของสินคา้ 4. การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ

พนกังาน 5. มุ่งเนน้ในเร่ืองสขุภาพและความปลอดภัยของผูบ้ริโภค โดยบริษัทฯ จะใหค้วามส าคัญกับ

การบรรลเุป้าหมายดงักลา่วเพ่ือการพฒันาธรุกิจอย่างยัง่ยืนร่วมกบัผูม้ีสว่นไดเ้สียของบริษทัฯตอ่ไป

ในปี 2562 บริษทัฯ จดักิจกรรมลดปัญหาดา้นสิ่งแวดลอ้มและปัญหาขยะพลาสติก ซ่ึงเป็น

ปัญหาใหญ่ระดับโลก ส าหรับประเทศไทยแลว้ แนวโนม้ปริมาณขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นทกุปี จึ งริเร่ิม

โครงการ "ออรารกัษโ์ลกเพ่ือคนรกัษป่์า...UPCYCLING PLASTIC WASTE by Aura" โดยก าหนด

เป้าหมายหลกั เพ่ือลดปัญหาขยะพลาสติกดว้ยการเรียกคืนขวดบรรจนุ า้ดื่ม และแปลงขวดพลาสติกสู่

ผา้ห่มกันหนาวและเสื้อรีไซเคิลเพื่อบริจาคใหก้ับคนดแูลป่าทั้ง 5 ภาคทัว่ประเทศไทย พรอ้มปลกูฝัง

จิตส านกึและเปลี่ยนค่านยิมของการ "ทิ้ง" เพื่อใหเ้กิดประโยชนต์อ่สงัคม นอกจากนัน้ ในปีที่ผา่นมามีการ

ปรับเปลี่ยนรปูแบบบรรจภุัณฑ์น ้าผลไม้พร้อมดื่ม ด้วยรูปลักษณ์ใหม่และใชว้ัสดุที่ เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดลอ้ม



ช่ือในตลาดห ุน้ : TIPCO

กอ่ตัง้เม่ือ : พ.ศ. 2519

ประเภทธรุกิจ : อาหารและเคร่ืองดืม่

ธรุกิจหลกั : ผลิตและจ าหนา่ยสบัปะรดกระป๋อง 

น า้สบัปะรด น า้ผลไมร้วม แลเคร่ืองดื่ม

เลขทะเบียนบรษิทั : 0107535000052

ส านกังานใหญ่ : 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท 

เขตพญาไท กทม.

เบอรโ์ทรศพัท์ : 0-273-6200

เบอรโ์ทรสาร : 0-2271-4304, 0-2271-1600

ทนุจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ : 482,579,640 บาท

เว็บไซต์ : http://www.tipco.net

บริษทั ทิปโกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน) (GRI 102-1)

7บรษิทั ทิปโกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน)
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2519 2532 2536 2547 2550 2552 2557 2560 2561

เ ริ่ ม ต้ น จ า ก บ ริ ษั ท 

สับป ะ รด ไทย  จ ากัด 

ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เ ม่ื อ วั น ท่ี 

22 มีนาคม 2519 ทนุ

จดทะเ บียน 10 ล้าน

บาท

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ปร ะ เทศ ไทยภาย ใต้สัญลักษณ ์

“ TIPCO”

ขยายธรุกิจเขา้ส ู่ธรุกิจน ้า

ผลไม้พร้อมด่ืมผ่านทาง

บริษัท ทิปโก ้เอฟแอนด์บี 

จ ากดั 

ขยายธรกุิจเขา้ส ู่ธรุกิจ

ค้าปลีก รา้นน ้าผลไม้

สดป่ัน ภายใตแ้บรนด์

“Squeeze”

ลงทนุในบรษิทั ทิปโก ้ไบโอเท็ค จ ากดั 

ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเพาะปลกู หอ้งปฏิบัติการ

ชีววิทยาส าหรบัคัดเลือกและขยาย

สายพันธ ุ์พืช และโรงงานสกัดสาร

จากพืช

ขยายก าลงัการผลิตน ้าแร่

ธรรมชาติออราเ พ่ิมขึ้ น

เป็น 120 ลา้นขวดต่อปี 

ขยายก าลังการผลิต

น ้าแร่ธรรมชาติออรา

เ ปิ ด ตั ว แ ห ล่ ง น ้ า แ ร่

ธรรมชาติ “ภนู ้าหยด”

แห่งใหม่ท่ี จ.เพชรบรูณ ์

มี ก า ลั ง ก า ร ผ ลิ ต

ประมาณ 140 ลา้นขวด

ต่อปี 

8บรษิทั ทิปโกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน)

การเปลี่ยนแปลงและพฒันาท่ีส าคญั (GRI 102-2)

บริษทั ทิปโก ้ไบโอเท็ค 

จ ากัด  เ ริ่ มจ าห น่า ย

สับป ะรดพันธ ุ์ ทิ ป โก้

หอมสวุรรณ ซ่ึงเกิด

จากการพัฒนาโดย

หอ้งปฏิบติัการชีววิทยา

จดัตัง้ บรษิทั ทิปโก ้ไพนแ์อปเป้ิล จ ากดั 

เ พ่ือรับโอนธรุกิจผลิตและจ าหน่าย

ผลไมแ้ปรรปูจากบริษทัฯ โดยบริษทัฯ

เป็นผ ูถื้อห ุน้ 100%



ร ูจ้กักล ุม่ธรุกิจอาหารทิปโก:้ ส านกังานใหญ่และโรงงานผลิตในประเทศไทย

โรงงานผลิตน ้าผลไมทิ้ปโก้

เลขที่ 90/1 หมูท่ี่ 7 ต าบลสนบัทึบ 

อ าเภอวังนอ้ย จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา 13170

โรงงานผลิตน ้าแรอ่อรา แม่รมิ

เลขที่ 205/1 หมูท่ี่ 2 ต าบลโป่งแยง 

อ าเภอแมริ่ม จงัหวัดเชียงใหม ่50180

โรงงานผลิตน ้าแรอ่อรา ภนู ้าหยด 

เลขที่ 999 หมูท่ี่ 7 ต าบลพขุาม 

อ าเภอวิเชียรบรีุ จงัหวัดเพชรบรูณ ์67180

โรงงานผลิตผลไมแ้ปรรปู

เลขที่ 212 หมูท่ี่16 ต าบลอ่าวนอ้ย 

อ าเภอเมือง จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ ์77210

โรงงานผลิตสารสกดัและการเกษตร

เลขที่ 504 ต าบลประจวบคีรีขนัธ ์

อ าเภอเมือง จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ ์77210

ส านกังานใหญ่ อาคารทิปโก ้1

เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท 

เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400

(GRI 102-14)

9บรษิทั ทิปโกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน)



ร ูจ้กักล ุม่ธรุกิจอาหารทิปโก ้4 ธรุกิจ

ธรุกิจคอนซมูเมอร์

(Consumer)

ธรุกิจผลไมแ้ปรรปู

(Processed Fruit)

ธรุกิจคา้ปลีก

(Retail)

ธรุกิจสารสกดัและการเกษตร

(Ingredient) 

(GRI 102-7)

10บรษิทั ทิปโกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน)



ธรุกิจคอนซมูเมอร์ (Consumer)
ธรุกิจคอนซมูเมอร ์ด าเนินงานโดยบริษัท ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จ ากัด เป็นการร่วมทนุกันกับ บริษัท ทิปโกฟู้ดส์  จ ากัด (มหาชน) 

เป็นผูผ้ลิตและจ าหนา่ยเคร่ืองดืม่พรอ้มดืม่ ซ่ึงประกอบไปดว้ยผลิตภณัฑด์งันี้

น ้าผลไมแ้ละน ้าผกัพรอ้มด่ืม

ออรา เคร่ืองดืม่น า้แร่ธรรมชาตบิรรจขุวดขนาด 330 มิลลิลิตร 500 มิลลลิิตร และ 

1.5 ลิตร ปัจจบุนับริษทัฯ มีแหลง่ผลิตน า้แร่ธรรมชาต ิจ านวน 2 แหลง่ ดงันี้

1. แหลง่น ้าแรธ่รรมชาติท่ี ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่รมิ จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึง

เป็นแหลง่ “น า้พเุย็น” ขนาดใหญ่ที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ

2. แหลง่น ้าแรธ่รรมชาติท่ี ต าบลพขุาม อ าเภอวิเชียรบรุ ีจงัหวดัเพชรบรูณ์

ซ่ึงเป็นตน้ก าเนดิน า้แร่ธรรมชาตทิี่ชือ่ว่า “ภนู า้หยด”

ทิปโก ้น ้าผลไม ้

100%

ทิปโก ้สควีซ 100% 

แบบพาสเจอรไ์รส์

ทิปโก ้เวจจ้ี 

100%

ทิปโก ้ซปุเปอรคิ์ด 

100% ส าหรบัเด็ก

ทิปโก ้ซปุเปอรฟ์รตุ 

เอสเซนส์

ทิปโก ้คลูฟิต 

40%

ทิปโกโ้ปรไฟเบอร ์

100%

ทิปโก ้ฟร ุต๊ต้ี มิกซ ์

40%

ทิปโก ้มี

น ้าแรธ่รรมชาติ ออรา

(GRI 102-7)

11บรษิทั ทิปโกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน)



ธรุกิจผลไมแ้ปรรปู (Processed Fruit)

1. สบัปะรดกระป๋อง (Canned Pineapple)

2. น า้สบัปะรดเขม้ขน้ (Pineapple Juice Concentrate)

3. สบัปะรดบดละเอียดบรรจถุงุปลอดเชือ้ (Aseptic Crushed)

4. สบัปะรดบรรจใุนถว้ยพลาสตกิ (Pineapple in plastic cup)

5. สบัปะรดบรรจใุนถงุ retort pouch (Pineapple in retort pouch)

6. ผลไมร้วม (Canned Tropical Fruit Salad)

7. ผลไมร้วมบรรจใุนถว้ยพลาสตกิ (Tropical fruit salad in plastic cup)

8. ว่านหางจระเขก้ระป๋อง (Canned Aloe Vera)

9. ว่านหางจระเขบ้ดละเอียดบรรจถุงุปลอดเชือ้ (Aseptic Crush)

10. ผลิตภณัฑก์ะทิ และ น า้มะพรา้วบรรจกุระป๋อง

(Coconut milk and Canned coconut water)

ธรุกิจผลไมแ้ปรรปู ด าเนินงานโดย บริษทั ทิปโก ้ไพนแ์อปเป้ิล จ ากัด  เป็นผูผ้ลิตและจ าหนา่ยผลิตภณัฑ ์

ซ่ึงประกอบดว้ยผลิตภณัฑด์งันี้

(GRI 102-7)

12บรษิทั ทิปโกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน)
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ธรุกิจคา้ปลีก (Retail)

ธรุกิจคา้ปลีก ด าเนินงานโดย บริษทั ทิปโก ้รีเทล จ ากดั เป็นบริษทัย่อย เป็นการร่วมทนุกนั ระหว่าง บริษทั ทิปโกฟู้ดส ์

จ ากัด (มหาชน) กับ บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จ ากดั ด าเนินธรุกิจคา้ปลีก ภายใตต้ราสัญญลักษณ ์“Squeeze Juice 

Bar by Tipco” และ “SQ Squeeze”

“Squeeze Juice Bar by Tipco” 
สควีซ จซู บาร ์บาย ทิปโก้

“SQ Squeeze”เอส คิว สควีซ

(GRI 102-7)

13บรษิทั ทิปโกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน)



ธรุกิจสารสกดัและการเกษตร (Ingredient)

ธรุกิจสารสกดั

ด าเนินธรุกิจดา้นสารสกดัจากพืชประเภทต่างๆ เพ่ือน ามา

เป็นวตัถดิุบ สว่นประกอบของอาหาร เครื่องด่ืม เครื่องส าอาง 

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารและยา โดยบริษทัฯ มีโรงงานสกดัสาร

จากพืชและสมนุไพรด้วยตัวท าละลายขนาดใหญ่ท่ีสดุของ

ประเทศไทยซ่ึงมีประสิทธิภาพในการสกดัและระบบความ

ปลอดภยัในระดบัสงู อีกทัง้ทางบริษทัยงัมีบริการครบวงจรแก่

ลกูคา้ตั้งแต่การจัดหาวัตถดิุบ อบแห้ง บดผงและผลิตเป็น

สารสกดั นอกจากน้ี บริษทัยงัมีบริการพัฒนากระบวนการ

สกัดร่วมกับล กูค้าครอบค ลุมตั้ง แ ต่ร ะดับทดลอง ใน

หอ้งปฏิบติัการตลอดจนผลิตจรงิในระดบัอตุสาหกรรม

ธรุกิจสารสกดัและการเกษตร ด าเนินงานโดยบรษิทั ทิปโก ้ไบโอเท็ค จ ากดั ซ่ึงเป็นบรษิทัยอ่ย แบ่งเป็น 2 ธรุกิจดงัน้ี

ธรุกิจการเกษตร

ด าเนินธรุกิจด้านการเกษตรโดยเน้นด้านการวิจัยและ

พัฒนาพันธ ุ์พืชและการเพาะปลกู โดยส่วนหน่ึงเป็นการ

สนบัสนนุการพฒันาวตัถดิุบท่ีใชใ้นกล ุ่มธรุกิจด้านอาหาร

และเครื่องด่ืม โดยมีฟาร์มในการพัฒนาสายพันธ ุ์และ

เพาะปลกูสบัปะรดสายพันธ ุ์ปัตตาเวีย เพ่ือใชใ้นการผลิต

สบัปะรดกระป๋อง และ สบัปะรดทิปโกห้อมสวุรรณเป็นสินคา้

ท่ีจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้า และรา้น“Squeeze Juice 

Bar by Tipco”

(GRI 102-7)

14บรษิทั ทิปโกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน)
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โครงสรา้งการถือห ุน้ของกล ุม่ธรุกิจอาหารทิปโก้

บรษิทั ทิปโกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน)

กล ุม่ธรุกิจคอนซมูเมอร์

(Consumer)

บรษิทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จ ากดั 

(100%)  

กล ุม่ธรุกิจผลไมแ้ปรรปู

(Processed Fruit)

บรษิทั ทิปโก ้ไพนแ์อปเป้ิล จ ากดั

(100%)

กล ุม่ธรุกิจคา้ปลีก

(Retail)

บรษิทั ทิปโก ้รเีทล จ ากดั

(100%)

กล ุม่ธรุกิจสารสกดั

และการเกษตร

(Ingredient) 

บรษิทั ทิปโก ้ไบโอเท็ค จ ากดั

(100%)

(GRI 102-5)

15บรษิทั ทิปโกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน)
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โครงสรา้งองคก์ร

คณะกรรมการบรษิทั

ธรุกิจคอนซมูเมอร์ ธรุกิจผลไมแ้ปรรปู ธรุกิจคา้ปลีก
ธรุกิจสารสกดั

และการเกษตร

คณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

บรหิารความเส่ียง

คณะกรรมการ

บรรษทัภิบาล

กรรมการผ ูจ้ดัการ

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

16บรษิทั ทิปโกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน)



V I SI O N

: น าสขุภาวะท่ีดีส ูส่งัคม
ความหมายของสขุภาวะท่ีดี คือการมีสขุภาพกายและสขุภาพจิตท่ีดีซ่ึงตอ้งไดม้าจากการด าเนินชีวิตโดยรวม

มิใช่จากการเนน้ท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงตอ้งใชท้ั้งวินยั และเวลาไม่มีทางลดัดังนัน้ ทิปโก ้จึง ไม่ใช่บริษทัท่ีม ุ่งขาย

ผลิตภณัฑ์เพียงอย่างเดียวแต่เราเป็นบริษทัท่ีเกิดมาเพ่ือเรียนร ูเ้ขา้ใจการใชชี้วิตของผ ู้คนและคิดคน้ เพ่ือ

น าเสนอรปูแบบการใชชี้วิตท่ีน ามาซ่ึงสขุภาวะท่ีดี  โดยใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการเป็นตวัตอบโจทยข์องการน าสขุ

ภาวะท่ีดีส ูส่งัคม

MIS S ION

: เป็นบรษิทัท่ีขบัเคลื่อนช้ีน าตลาดเพ่ือสรา้งมลูค่าเพ่ิมแกผ่ ูมี้สว่นรว่มทางธรุกิจ 
เพ่ือใหพ้นัธกิจของเราเป็นจริง ทิปโกไ้ม่สามารถเป็นเพียงแค่ผ ูส้นองตอบความตอ้งการของผ ูบ้ริโภคเท่านัน้ 

แต่ตอ้งเป็นผ ูท่ี้ช้ีน าและขบัเคล่ือนใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง พฤติกรรมของผ ูบ้ริโภค รวมถึงรปูแบบการใชชี้วิต

ด้วย และการขบัเคล่ือนช้ีน าตลาดดังกล่าวจะต้องน ามาซ่ึงมลูค่าเพ่ิมแก่ทกุฝ่ายท่ีเกี่ยวขอ้งไม่ว่าจะเป็น

พนกังาน ลกูคา้ ค ู่คา้ พนัธมิตร ผ ูถื้อห ุน้ ผ ูส้นบัสนนุทางการเงิน ตลอดจนชมุชนและสงัคม กล่าวคือตอ้งน ามา

ซ่ึงชีวิตความเป็นอย ูท่ี่ดีข้ึนของทกุฝ่าย

(GRI 102-16)

17บรษิทั ทิปโกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน)



คณุคา่หลกัขององคก์ร 

Core Value 

This is a sample 

text. Insert your 

desired text here. 

TITLE

T
Teamwork 
เป้าหมายเดียวกนั

I
Innovation
สรา้งสรรคส์ิ่งใหม่

P
Passion
ดว้ยใจเต็มรอ้ย

C
Commitment 
ไม่ถอยม ุ่งมัน่

O
Openness
สื่อสารจรงิใจ

18บรษิทั ทิปโกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน)



การบรหิารจดัการดา้นความยัง่ยนื

SUSTRAINABILITY MANAGEMENT

❑ การประเมินประเด็นส าคญัดา้นความยัง่ยืน

MATERIALITY ASSESSMENT

❑ กลยทุธด์า้นความยัง่ยืน

SUSTAINABILITY DEVELOPMENT STRATEGY

❑ การก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณทางธรุกิจ

CORPORATE GOVERNANCE

19บรษิทั ทิปโกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน)
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การประเมินประเด็นส าคญัดา้นความยัง่ยนื

MATERIALITY ASSESSMENT



ประเมินประเด็นท่ีส าคญัดา้นความยัง่ยนื
ผลการด าเนินงานดา้นความยัง่ยืนท่ีส าคญั ปี 2562

▪ บริษทัฯ จดัท ารายงานประเด็นส าคัญดา้นความยัง่ยืน โดยมีกรอบค าถาม

ที่สอดคลอ้งกับแนวทางการรายงานขององคก์รความร่วมมือว่าดว้ยการ

รายงานสากลดา้นความยัง่ยืน (Global Report Initiative: GRI) และ

ด าเนินงานสอบถามผูม้ีส่วนไดเ้สียภายในจ านวน 32 ตวัอย่าง และผูม้ีส่วน

ไดเ้สียภายนอกจ านวน 32 ตวัอย่าง รวมทัง้สิ้น 64 ตวัอย่าง

▪ สรปุประเด็นที่ส าคัญได ้5 ประเด็น และน ามาพัฒนากลยทุธ์ ด าเนินงาน

ดา้นความยัง่ยืนของบริษทัฯ ในปี 2562

ประเด็นส าคญัดา้นความยัง่ยืน 5 ประเด็น 

ดา้นเศรษฐกิจ

1
ประเด็น

ดา้นสิ่งแวดลอ้ม

1 
ประเด็น

ดา้นสงัคม

3
ประเด็น

เป้าหมายในปี 2564

✓ การประเมินประเด็นส าคัญดา้นความ

ยัง่ยืน เพ่ือยกระดบัการด าเนินงานและ

การรายงานความยัง่ยืนในระดบัสากล

✓ วิ เคราะห์ประเด็นส าคัญด้านความ

ยัง่ยืน และพัฒนาการด าเนินงานดา้น

ความยั ่งยืนของผู้มีส่วนได ้เสียของ

บริษทัฯ

บริษัทฯ  ได ้จัดท าการประ เมินด้านความยั ่ง ยืน  3 มิติ  คือ  มิติด ้าน เศรษฐกิ จ 

มิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม และมิติดา้นสงัคม เพ่ือน าเสนอประเด็นส าคัญดา้นความยัง่ยืนในการ

ด าเนนิธรุกิจของบริษทัฯ และเพ่ือความเขา้ใจถึงความคาดหวงัของผูม้ีส่วนไดเ้สียทัง้ภายใน

และภายนอกองค์กร ทางบริษัทฯ จึงส่ือสารขอ้มลูดา้นความยัง่ยืนใหก้ับผู้มีส่วนไดเ้สีย

ทราบ และผูม้ีส่วนไดเ้สียแสดงความคิดเห็นดา้นความยัง่ยืนของบริษัทฯ และทางบริษัทฯ 

จะก าหนดกลยทุธด์า้นความยัง่ยืน เพ่ือตอบสนองความตอ้งการดา้นความยัง่ยืนของผูม้ี

สว่นไดเ้สียตอ่ไป

ประเด็นส าคญั

การด าเนินงานในปี 2562

✓ ก าหนดกลยทุธแ์ละเป้าหมายดา้นความ

ยั ่งยืน จากความตอ้งการและความ

คาดหวงัของผูม้ีสว่นไดเ้สีย

✓ การบริหารจัดการและด าเนินงานอย่าง

ยัง่ยืนทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดลอ้ม

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

21บรษิทั ทิปโกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน)



ประเมินประเด็นท่ีส าคญั: ห่วงโซ่คณุค่า (Value Chain)

ผ ูบ้รโิภค
การ

จดัจ าหน่าย

การขนสง่

สินคา้
คลงัสินคา้

การผลิต

สินคา้

การขนสง่

วตัถดิุบ

การจดัซ้ือ

วตัถดิุบ

รา้นคา้ปลีกแบบใหม่

โลจิสติกสข์าเขา้

ขนสง่สินคา้

ในประเทศ

รา้นสะดวกซ้ือ

การผลิต โลจิสติกสข์าออก

วตัถดิุบ

ในประเทศ
โรงงานผลิต

ตรวจสอบ

คณุภาพสินคา้

ฝ่ายขายและการตลาด

รา้นคา้ปลีกแบบเก่า

Squeeze by Tipco

(GRI 102-9)

22บรษิทั ทิปโกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน)

วตัถดิุบ

ต่างประเทศ
ขนสง่สินคา้

ต่างประเทศ
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ประเมินประเด็นท่ีส าคญั: ผ ูมี้สว่นไดเ้สีย (Stakeholders)

ผ ูบ้รโิภค
ผ ูถื้อห ุน้

นกัวิเคราะห์

นกัลงทนุ

ผ ูบ้รหิาร 

พนกังาน

ค ู่คา้

พนัธมิตธรุกจิ

เกษตรกร
ชมุชน 

สงัคม

หน่วยงาน

ภาครฐั

สื่อมวลชน 

ประชาสงัคม 

นกัวิชาการ

ผ ูจ้ดัจ าหน่าย

ผ ูมี้สว่นไดเ้สีย

ภายใน

ผ ูมี้สว่นไดเ้สีย

ภายนอก

(GRI 102-40)

23บรษิทั ทิปโกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน)



ประเมินประเด็นท่ีส าคญั: ความคาดหวงัของผ ูมี้สว่นไดเ้สีย 
ผ ูมี้สว่นไดเ้สีย ความคาดหวงัของผ ูมี้สว่นไดเ้สีย ภารกิจท่ีมีต่อผ ูมี้สว่นไดเ้สีย กิจกรรมการมีสว่นรว่ม

• ผลตอบแทน และสวัสดิการท่ีดี

• ความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน

• การพฒันาศักยภาพ และความรูใ้นการ

ท างาน

• สขุภาพท่ีดีและมีความปลอดภยัในการ

ท างาน

• ก าหนดเป้าหมาย กลยทุธ ์และวางแผนการ

ท างาน

• ก าหนดตวัชี้วัดผลการด าเนนิงาน เพื่อประเมินผล

งานอย่างโปร่งใส และเท่าเทียมกนั

• จดัสรรผลตอบแทน และสวัสดิการท่ีเหมาะสม

• จดัอบรมพฒันาศักยภาพในการท างาน 

• ก าหนดมาตรการความปลอดภยัในการท างาน

• กรรมการผูจ้ดัการ พบปะพดูคยุกบัพนกังาน

ทกุไตรมาส (Staff meeting)

• การจดักิจกรรมสนัทนาการ

• การฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั

• ส ารวจความผกูพนัของพนกังาน

• สื่อสารกบัพนกังานผา่น HR Portal และ E-mail

• การสรา้งผลิตภณัฑใ์หม่ๆ  เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค

• ผลิตสินคา้จากวัตถดุิบท่ีมีคณุภาพ

• สื่อสารและเปิดเผยขอ้มลูของสินคา้อย่าง

ครบถว้น

• ใสใ่จสขุภาพและความปลอดภยัของผูบ้ริโภค

• คน้หาความตอ้งการของผูบ้ริโภค และมองหา

นวัตกรรมใหม่ๆ  ในการผลิตสินคา้

• คดัเลือกวัตถดุิบท่ีมีคณุภาพ และผลิตสินคา้ตาม

มาตรฐานสากล

• สื่อสารขอ้มลูท่ีครบถว้น และเลือกชอ่งทางการ

สื่อสารที่หลากหลาย เพื่อใหล้กูคา้เขา้ถึงขอ้มลูได้

• การใชส้ื่อโฆษณาผา่นชอ่งทางตา่งๆ เชน่ ชอ่งทาง

โทรทศัน ์ป้ายโฆษณาสินคา้ Facebook เว็บไซด์

ของบริษทั 

• การส ารวจความตอ้งการของผูบ้ริโภครายไตรมาส

• ประเมินความพึงพอใจของผูบ้ริโภค

• การจดันทิรรศการ งานแสดงสินคา้ 

• ขอ้มลูส าคญัตา่งๆ ของบริษทั เพื่อใหท้ราบ

ผลการด าเนนิงานของทิปโกฟู้ดส์

• การบริหารงาน และความเสี่ยงท่ีมี

ประสิทธิภาพ

• ผลการด าเนนิงานท่ีเตบิโตอย่างตอ่เนื่อง

• จ่ายเงนิปันผลอย่างสม า่เสมอ

• จดัท าและน าเสนอขอ้มลูท่ีส าคญัของบริษทัท่ี

ถกูตอ้งและครบถว้น

• ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และ

เปิดเผยใหผู้ท่ี้เกี่ยวขอ้งทราบ

• สรา้งความเตบิโตของผลการด าเนนิงานอย่าง

ตอ่เนือ่งและยัง่ยืน

• ก าหนดนโยบายการจ่ายเงนิปันผลท่ีชดัเจน

• จดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี

• Company Visit

• IR Website

• รายงานประจ าปี

• ขา่วสาร/กิจกรรมตา่งๆในตลาดหลกัทรพัยฯ์

• ขอ้เสนอแนะ/ขอ้คิดเห็น ผา่นชอ่งทาง Facebook

และทางโทรศัพท์

• การสมัภาษณต์วัแทนกลุม่ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ 

ผ ูบ้รหิาร 

พนกังาน

ผ ูบ้รโิภค

ผ ูถื้อห ุน้ 

นกัวิเคราะห์

นกัลงทนุ

(GRI 102-43)

24บรษิทั ทิปโกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน)



ประเมินประเด็นท่ีส าคญั: ความคาดหวงัของผ ูมี้สว่นไดเ้สีย (GRI 102-43)

25บรษิทั ทิปโกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน)

ผ ูมี้สว่นไดเ้สีย ความคาดหวงัของผ ูมี้สว่นไดเ้สีย ภารกิจท่ีมีต่อผ ูมี้สว่นไดเ้สีย กิจกรรมการมีสว่นรว่ม

• รายไดข้องคูค่า้ท่ีเตบิโตอย่างสม า่เสมอ

• สนบัสนนุและยกระดบัการด าเนนิงานของคู่คา้ 

เพื่อใหก้ารท างานเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ

• มีหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกคูค่า้อย่างโปร่งใส 

และเป็นธรรม

• ช าระเงนิคา่สินคา้ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด

• ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกคูค่า้ และคดัเลือก

คูค่า้อย่างเป็นธรรม

• จดัอบรมใหก้บัคูค่า้ เพื่อใหย้กระดบัการด าเนนิงาน

ของคูค่า้

• รกัษาและป้องกนัขอ้มลูระหว่างบริษทัฯกบัคูค่า้

• การจดัอบรมใหก้บัคูค่า้ 

• การประเมินคณุภาพคูค่า้ 

• การเย่ียมชมกิจการของคูค่า้

• การส ารวจความพึงพอใจของคูค่า้

• การตรวจสอบคูค่า้ (Supplier Audit) 

• รายไดท่ี้เตบิโตอย่างสม า่เสมอ

• ยกระดบักระบวนการเพาะปลกู เพื่อใหไ้ด ้

ผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพและไดป้ริมาณ

ผลผลิตตอ่ไร่สงูสดุ

• มีหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกเกษตรกรอย่าง

โปร่งใส และเป็นธรรม

• ช าระเงนิคา่ผลผลิตใหต้รงตามระยะเวลาที่ก าหนด

• ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกเกษตรกร และ

คดัเลือกเกษตรกรอย่างเป็นธรรม

• จดัอบรมใหค้วามรูแ้กเ่กษตรกร

• รกัษาและป้องกนัขอ้มลูระหว่างบริษทัฯกบั

เกษตรกร

• การจดัอบรมวิธีการเพาะปลกูใหก้บัเกษตรกร

• จดัท าเกษตรพนัธสญัญา (Contract Farming) 

ระหว่างเกษตรกรกบับริษทัฯ

• การประเมินคณุภาพของผลผลิต และกระบวนการ

เพาะปลกู

• การเย่ียมชมแปลงเพาะปลกูของเกตรกร

• การส ารวจความพึงพอใจของเกษตรกร

• ไดร้บัสินคา้ใหป้ริมาณท่ีเหมาะสมและตรงตอ่

เวลา

• สินคา้มีคณุภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด

• ราคาขายสินคา้สามารถตอ่รองไดอ้ย่างเป็น

ธรรม

• วางแผนการผลิตสินคา้ เพื่อใหส้ง่มอบสินคา้ไดต้าม

เวลาที่ก าหนด

• ก าหนดมาตรฐานในการผลิตสินคา้ และตรวจสอบ

คณุภาพของสินคา้อย่างสม า่เสมอ

• ก าหนดราคาขายอย่างเหมาะสม และเป็นธรรมกบั

ทกุฝ่าย

• การจดัประชมุสมัมนากบัผูจ้ดัจ าหนา่ย

• การเย่ียมชมกิจการของผูจ้ดัจ าหนา่ย

• รายงานประจ าปี

• ระบบรบัขอ้เสนอแนะ/ขอ้รอ้งเรียนของบริษทั

• ส ารวจความผกูพนัประจ าปี

ค ู่คา้

พนัธมิตธรุกจิ

เกษตรกร

ผ ูจ้ดัจ าหน่าย



ประเมินประเด็นท่ีส าคญั: ความคาดหวงัของผ ูมี้สว่นไดเ้สีย 
ผ ูมี้สว่นไดเ้สีย ความคาดหวงัของผ ูมี้สว่นไดเ้สีย ภารกิจท่ีมีต่อผ ูมี้สว่นไดเ้สีย กิจกรรมการมีสว่นรว่ม

• เคารพสิทธิชมุชนใกลเ้คียง

• ดแูลสิ่งแวดลอ้มภายในชมุชน

• พฒันาคณุภาพชีวิตและเสริมสรา้งประโยชนใ์น

ดา้นตา่งๆของชมุชนและสงัคม

• มีกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม

• จดัการของเสียจากกระบวนการผลิตอย่างมี

ประสิทธิภาพ

• จดัซ้ือวัตถดุิบที่มีคณุภาพจากชมุชนใกลเ้คียง

• ปรบัเปลี่ยนกระบวนการผลิตใหม้ีคณุภาพ 

และเป็นมิตกบัสิ่งแวดลอ้ม

• รกัษาและฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ

• จดักิจกรรมตา่งๆ เพื่อพฒันาชมุชนและสงัคม

• ชอ่งทางรบัขอ้รอ้งเรียน/ขอ้เสนอแนะจากชมุชนของ

ฝ่ายชมุชนสมัพนัธ ์

• สมัภาษณก์ลุม่ตวัแทนสงัคมและชมุชม

• จดักิจกรรมเย่ียมชมโรงงาน

• รายงานประจ าปี

• ประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของชมุชน 

• การสื่อสารขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง และทนัตอ่

สถานการณ ์

• การมีสว่นร่วมและสานสมัพนัธท่ี์ดี

กบัสื่อมวลชน

• น าเสนอและรบัฟังความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์

กบับริษทั

• จดักิจกรรมและเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ 

เพื่อสื่อสารขอ้มลูท่ีส าคญั

• น าเสนอขอ้มลูตา่งๆ ผา่นชอ่งทางการ

สื่อสารท่ีมีความหลากหลาย

• สง่ขา่วสารประชาสมัพนัธ ์และน าเสนอให้

ชมุชนมีสว่นร่วมในกิจกรรรมตา่งๆกบัทาง

บริษทั

• เขา้ร่วมกิจกรรมประชาสมัพนัธ ์และเขา้ร่วมงานจดั

แสดงสินคา้ตา่งๆ

• การเย่ียมชมกิจการและโรงงาน

• จดัแถลงขา่ว

• ชอ่งทางรบัขอ้เสนอแนะ/ขอ้คิดเห็น จากสื่อมวลชน

• การตดิตามขอ้มลูผา่นทางโซเชียลมีเดีย 

• การท างานวิจยัร่วมกบันกัวิชาการ

• รายงานประจ าปี

• ปฎิบัติตามกฎระเบียบขอ้บังคับดา้นสงัคมและ

สิ่งแวดลอ้ม

• ใหค้วามร่วมมอืกบัหนว่ยงานราชการ และน าเสนอ

แนวทางที่ดีเพ่ือมุง่ส ูก่ารพัฒนา อย่างยัง่ยืน

• การพัฒนากระบวนการผลิตใหป้ลอดภยัและเป็น

มติรกบัสิ่งแวดลอ้ม

• ปฎิบัติตามหลกัเกณฑ ์ขอ้บังคับดา้นเศรษฐกิจ 

สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม

• จดักิจกรรมอนรุักษส์ิ่งแวดลอ้มอย่างยัง่ยืน

• ปรับเปลี่ยนการบวนการผลิตใหม้ปีระสิทธิภาพ

และเป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม

• ใหค้วามร่วมมอืกบัภาครัฐในเร่ืองตา่งๆ

• การเย่ียมชมกิจการและโรงงาน

• การตรวจสอบกระบวนการผลิตใหม้ีประสิทธิภาพ

อย่างยัง่ยืน

• เขา้ร่วมกิจกรรมอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มอย่างยัง่ยืน

• รายงานประจ าปี

(GRI 102-43)

สื่อมวลชน 

ประชาสงัคม 

นกัวิชาการ

ชมุชน สงัคม

หน่วยงาน

ภาครฐั

26บรษิทั ทิปโกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน)



ประเมินประเด็นท่ีส าคญั: การจดักล ุม่ผ ูมี้สว่นไดเ้สียตามบทบาทท่ีมีผลกระทบ
(GRI 102-42)

ผ ูบ้รหิาร

พนกังาน

ผ ูบ้รโิภค

เกษตรกร

ค ู่คา้

พนัธมิตธรุกจิ

ผ ูถื้อห ุน้ 

นกัวิเคราะห์

นกัลงทนุผ ูจ้ดัจ าหน่าย

สื่อมวลชน 

ประชาสงัคม 

นกัวิชาการ
ชมุชน 

สงัคม

หน่วยงาน

ภาครฐั

ไดร้บัผลกระทบโดยตรง

การบรหิารงานเป็นไปอยา่งใกลชิ้ด

ไดร้บัผลกระทบโดยออ้ม

การบรหิารงานเป็นแบบติดตามผล

กล ุม่ธรุกิจอาหารทิปโก้

ผ ูมี้สว่นไดเ้สีย

27บรษิทั ทิปโกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน)



ประเมินประเด็นท่ีส าคญั: กระบวนการประเมินและกรอบแนวคิด

ก าหนดวตัถปุระสงค์

และเป้าหมายในการท า 

Materiality

ศึกษาหลกัการและ

รายละเอียดของ 

GRI Standards

ก าหนดผ ูมี้สว่นไดเ้สียท่ี

เกี่ยวขอ้งกบั

กล ุม่ธรุกิจอาหารทิปโก้

ก าหนดแบบสมัภาษณ์

ในดา้นเศรษฐกิจ 

สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม

สมัภาษณเ์จาะลึก

รายบคุคลทัง้ผ ูมี้ส่วนได้

เสียภายในและภานนอก

วิเคราะหผ์ล จดัท าตาราง 

Materiality Matrix 

สรปุผลการประเมิน

กระบวนการประเมินประเด็นส าคญั กรอบแนวคิดท่ีส าคญั

Input

แนวทางปฎิบติัสากล Global Reporting Initiative 

(GRI Standard) 2016

Materiality Matrix 

ประเด็นส าคญัดา้นความยัง่ยืน

ของกล ุม่ธรุกิจอาหารทิปโก้

เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม สงัคม

(GRI 102-46)

28บรษิทั ทิปโกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน)



29

ประเมินประเด็นท่ีส าคญั: ขอบเขต การก าหนด และคดัเลือกกล ุม่ตวัอยา่งส าหรบัประเมิน

ผ ูมี้สว่นไดเ้สีย

ด
า้
น

ป
ร
ะ
ช

า
ก

ร
 แ

ล
ะ
ก

ล
ุ่ม

ต
วั
อ

ย
า่
ง

1
ผ ูมี้สว่นไดเ้สียภายใน 

ผ ูมี้สว่นไดเ้สียภายนอก

ด
า้
น

ข
อ้

ม
ลู

 แ
ล

ะ
เนื้

อ
ห

า

2
มาตรฐานการรายงาน

สากล (GRI 2016)

- ดา้นเศรษฐกจิ

- ดา้นสงัคม

- ดา้นสิ่งแวดลอ้ม
ด

า้
น

ร
ะ
ย

ะ
เว

ล
า

3
เดือนกนัยายน 2562

ถึงเดือนตลุาคม 2562

ขอบเขตการประเมินประเด็นท่ีส าคญัของผ ูมี้สว่นไดเ้สีย

การก าหนด และคดัเลือกกล ุม่ตวัอยา่ง

ประเมินผ ูมี้สว่นไดเ้สีย 

ผ ูบ้รหิาร

16

พนกังาน

16

ผ ูมี้สว่นไดเ้สียภายใน

(Internal Stakeholder)

ผ ูมี้สว่นไดเ้สียภายนอก

(External Stakeholder) ผ ูบ้รโิภค

4

ผ ูถื้อห ุน้ นกัวิเคราะห ์

4

ค ู่คา้

4
ผ ูจ้ดัจ าหน่าย

4

ชมุชน สงัคม

4

สื่อมวลชน นกัวิชาการ

4

หน่วยงานภาครฐั

4

พนัธมิตรทางธรุกิจ

4

(GRI 102-46)

29บรษิทั ทิปโกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน)



30

ประเมินประเด็นท่ีส าคญั: ผลการประเมินดา้นความยัง่ยืนท่ีส าคญัในปี 2562
ค
ว
า
ม
ส
 า
ค
ญั

/
ผ
ล
ก
ร
ะ
ท
บ
ต่
อ
ผ
ูม้ี
ส
ว่
น
ได
เ้สี
ย

ผลกระทบต่อกล ุม่ธรุกิจอาหารทิปโก้

ส าคญัมาก

ส าคญันอ้ย

ผลกระทบนอ้ย

3
10

12
2

11

15

14

9

13

7

4

6

8
5

1

ผลกระทบมาก

1 การพฒันานวตักรรม

2 การรกัษาพนกังานท่ีมีคณุภาพ

3 การจดัการห่วงโซอ่ปุทานอยา่งยัง่ยืน

4 การปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นส่ิงแวดลอ้ม

5 การใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ

6 การใชน้ ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ

7 การอนรุกัษแ์ละฟ้ืนฟคูวามหลากหลายทางชีวภาพ

8 การจดัการของเสีย

9 อาชีวอนามยัและความปลอดภยัของพนกังาน

10 การพฒันาศกัยภาพพนกังาน

11 การเคารพสิทธิมนษุยชน

12 การมีสว่นรว่มกบัชมุชน สงัคม

13 การมีสว่นรว่มทางการเมือง

14 สขุภาพและความปลอดภยัของผ ูบ้รโิภค

15 คณุภาพของสินคา้

ประเด็นท่ีส าคญัมาก

(GRI 102-47)

เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม  สงัคม
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ประเมินประเด็นท่ีส าคญั: สรปุผลการประเมินดา้นความยัง่ยืนท่ีส าคญัในปี 2562

ประเด็นส าคญั GRI ดหูนา้ รายละเอียด

1. การสรา้งสรรนวตักรรมใหม่ๆ ในกระบวนการการ

ผลิต การขนสง่ และพฒันาผลิตภณัฑอ์ยา่งยัง่ยนื

203 67-73 น าเทคโนโลย ีและนวตักรรมใหม่ๆ สรา้งสรรและพฒันาผลิตภณัฑ ์พฒันาศกัยภาพ

ทัง้ในดา้นกระบวนการผลิต การขนสง่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

2. การก ากบัดแูลกจิการท่ีดี ต่อตา้นการทจุริต และ

ด าเนินธรุกจิอยา่งเป็นธรรม

206 40-53 กล ุม่ธรุกิจอาหารทิปโก ้มีความม ุ่งมัน่ในการก ากบักิจการท่ีดีต่อต้านการทจุริต และ

ด าเนินธรุกิจอย่างเป็นธรรมอยา่งต่อเน่ือง โดยการจดัอบรมผ ูบ้ริหารและพนกังาน

เกี่ยวกบัการก ากบักิจการท่ีดี ครอบคลมุทัง้ห่วงโซ่คณุค่า (Value Chain)

3. การบรหิารจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้มท่ีดี และปฏิบติั

ตามกฎหมายขอ้บงัคบัดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

301-308 99-118 การบริหารจดัการทัง้พลงังาน ทรพัยากรน ้า การปล่อยกา๊ซเรือนกระจก และของ

เสียอย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง

เครง่ครดั

4. คณุภาพและความรบัผิดชอบต่อสินคา้ 417 91 ผลิตสินคา้เพ่ือสขุภาพ และมีคณุภาพ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผ ูบ้รโิภค 

5. การจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั

ของพนกังาน

403 76-86 กล ุ่มธรุกิจอาหารทิปโก ้ตระหนักและให้ความส าคัญในดา้นความปลอดภัยและ

สภาพแวดลอ้มในการท างานของพนกังาน เพ่ือควบคมุและป้องกนัความเสี่ยงท่ีจะ

เกิดข้ึน และสรา้งเสรมิความปลอดภยัในการท างาน

6. สขุภาพและความปลอดภยัของผ ูบ้รโิภค 416 87-92 กล ุ่มธรุกิจอาหารทิปโก ้ม ุ่งเนน้ในเรื่องสขุภาพและความปลอดภยัของผ ู้บริโภค โดย

การสื่อสารขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์เพ่ือสรา้งความเช่ือมัน่ในดา้นสขุภาพและ

ความปลอดภยัของผ ูบ้รโิภคในระยะยาวอยา่งยัง่ยนื

(GRI 102-33 ,GRI 102-44)
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การประเมินประเด็นส าคญัท่ีน าเสนอการด าเนินงานในปี 2562 ในรายงานฉบบัน้ี

✓ การสรา้งสรรนวตักรรมใหม่ๆ

✓ การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

และจรรยาบรรณทางธรุกิจ

✓ การบรหิารจดัการพลงังาน

✓ การบรหิารจดัการน ้า

✓ การบรหิารจดัการของเสียท่ี

เกิดจากกระบวนการธรุกิจ

✓ การบรหิารจดัการกา๊ซเรอืน

กระจก

✓ คณุภาพของสินคา้

✓ การจดัการอาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยัของพนกังาน

✓ สขุภาพและความปลอดภยั

ของผูบ้ริโภค

(GRI 102-47)
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กลยทุธด์า้นความยัง่ยืน

SUSTAINABILITY DEVELOPMENT STRATEGY



กลยทุธด์า้นความยัง่ยนื 

กลยทุธด์า้นความยัง่ยนื

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ ก าหนดกลยุทธ์ด้านความยัง่ยืน 3 มิติ คือ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้าน

สิ่งแวดลอ้ม และมิติดา้นสงัคม เพื่อยกระดบัความยัง่ยืนในการด าเนินธรุกิจของบริษทั และเพื่อให้

บริษทัประสบความส าเร็จในการด าเนนิธรุกิจในระยะยาว โดยผูม้ีสว่นไดเ้สียทัง้ภายในและภายนอก

องค์กร รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการพัฒนาดา้นความยัง่ยืน จากการแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความยัง่ยืนของบริษทั และทางบริษทัน ามาพัฒนากลยทุธด์ ้านความยัง่ยืน 

เพื่อตอบสนองความตอ้งการดา้นความยัง่ยืนของผูม้ีสว่นไดเ้สียตอ่ไป

ประเด็นส าคญั

ดา้นเศรษฐกิจ

“ผูน้ าดา้นนวตักรรม”
Innovation Leader

ดา้นสิ่งแวดลอ้ม

“บริหารทรพัยากรใหไ้ดป้ระโยชนส์งูสดุ”
Managing resources

ดา้นสงัคม

“สง่เสริมความปลอดภยั”
Safety

เป้าหมายในปี 2564

✓ ยกระดบักระบวนการผลิตส ู่ความยัง่ยืน

ในดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสิ่งแวดลอ้ม และ

ดา้นสงัคม

✓ สรา้งการรบัร ูแ้ละตระหนกัถึงการด าเนิน

ธรุกิจอย่างยัง่ยืนไปส ู่กล ุ่มผ ูมี้ส่วนไดเ้สีย

ของบรษิทั

การด าเนินงานในปี 2562

✓ ทิปโกฟู้ดสพ์ฒันาและส่งมอบผลิตภณัฑ์

เพ่ือสขุภาพ โดยใหน้วตักรรมใหม่ๆเพ่ือ

สง่มอบสินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการ

ของผ ูบ้รโิภค

SUSTAINABILITY DEVELOPMENT STRATEGY

(GRI 102-31, SDG 16, G1.1C)
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กลยทุธด์า้นความยัง่ยนื: คณุค่าท่ีกล ุม่ธรุกิจอาหารทิปโกส้่งมอบ

ผ ูบ้รหิาร พนกังาน

✓ พฒันาศักยภาพในการบริหารงาน

✓ ดแูลสขุภาพของพนกังาน

✓ สรา้งความปลอดภยัในการท างาน

✓ การบริหารพนกังาน

1

ผ ูจ้ดัจ าหน่าย

✓ พฒันาศักยภาพของผูจ้ดัจ าหนา่ย

✓ สง่มอบสินคา้ที่มคีณุภาพ

✓ สรา้งความปลอดภยัในการขนสง่

✓ การบริหารจดัการสินคา้

2

ผ ูบ้รโิภค

✓ สินคา้ดี มีคณุภาพ

✓ บริโภคมีสขุภาพดี

✓ สินคา้มีความทนัสมยั/ปลอดภยั

3

หน่าวยงานภาครฐั

✓ เพิ่มศักยภาพดา้นนวตักรรม

✓ ใหค้วามร่วมมอืกบัภาครฐั

✓ น าเสนอสินคา้จากการพฒันา 

นวตักรรมใหม่ๆ

4

นกัลงทนุ ผ ูถื้อห ุน้

✓ ไมท่จุริต

✓ สื่อสารขอ้มลูอย่างครบถว้น

✓ ผลตอบแทนท่ีดี และสม า่เสมอ

5

(GRI 102-15)
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เนน้สรา้งสรรคน์วตักรรม

ในกระบวนการผลิต ขนส่ง 

เพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท์ี่มคีณุภาพ

“ผูน้ าดา้นนวตักรรม”
Innovation Leader

เนน้พฒันากระบวนการผลิตใหม้ี

ประสิทธิภาพสงูสดุ เพื่อใหเ้กดิ

ความค ุม้ค่าและประโยชนส์งูสดุ

เนน้ใหพ้นกังานและชมุชนตระหนกัถึงความ

ปลอดภยั และเขา้มามสีว่นร่วมในการ

พฒันาทกัษะ ความร ูด้า้นความปลอดภยั

รวมทัง้การดแูลสขุภาพของพนกังาน

“สง่เสริมความปลอดภยั”
Safety

กลยทุธด์า้นความยัง่ยนื: กรอบแนวคิดดา้นการพฒันา (GRI 102-15)

เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม  สงัคม

บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ที่จะด าเนินธรุกิจอย่างยัง่ยืน โดยผ่านการด าเนินงานที่ใชน้วัตกรรมและเนน้คณุภาพของผลิตภณัฑ ์ตระหนกัถึงสังคม 

และส่ิงแวดลอ้ม รวมทัง้การพฒันาอย่างยัง่ยืน เพื่อใหบ้รรลวิุสยัทศัน ์และพนัธกิจของบริษทัฯ “เราจะขบัเคลื่อน ช้ีน าตลาดเพ่ือน ามาซ่ึง

มลูค่าเพ่ิมแก่ทกุฝ่ายท่ีเกี่ยวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นพนกังาน ลกูคา้ ค ู่คา้ พนัธมิตร ผ ูถื้อห ุน้ ผ ูส้นบัสนนุทางการเงิน ตลอดจนชมุชน

และสงัคม”

“บริหารทรพัยากรใหไ้ดป้ระโยชนส์งูสดุ”
Managing resources
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วตัถปุระสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์3 ดา้น
กลยทุธ์

ดา้นความยัง่ยืน

เป็นผ ูน้ าดา้นนวตักรรม

(Innovation Leader)

บรหิารทรพัยากรใหไ้ดป้ระโยชนส์งูสดุ

(Managing resources)

การสง่เสรมิความปลอดภยั

(Safety)

บรษิทัฯ ม ุ่งมัน่ท่ีจะพฒันา

กระบวนการผลิตใหมี้

ประสิทธิภาพ เพ่ือลดปรมิาณของ

เสียท่ีเกดิจากกระบวนการผลิต

ดา้น

เศรษฐกิจ

ดา้น

สิ่งแวดลอ้ม

ดา้น

สงัคม

กลยทุธด์า้นความยัง่ยนื: วตัถปุระสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์3 ดา้น (GRI 102-15)

ในกระบวนการผลิต ขนสง่ 

เพ่ือใหไ้ดผ้ลิตภณัฑอ์าหารและ

เครือ่งด่ืมท่ีมีคณุค่าทาง

อาหารสงู และตอบสนองความ

ตอ้งการของผ ูบ้รโิภค 

บรษิทัฯ เนน้พฒันาทกัษะ

ความร ูด้า้นความปลอดภยัใน

การท างาน เพ่ือลดอตัราการ

เกดิอบุติัเหตใุนการท างาน
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การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธรุกิจ

กลยทุธด์า้นความยัง่ยนื: เป้าหมายการพฒันาอยา่งยัง่ยนืปี 2563 (GRI 102-15)

นวตักรรม

▪ ไดร้ับการประเมินการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ใน

ระดบั “ดีเย่ียม”

▪ ต่ออายสุมาชิกภาพของแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชน

ไทยในการตอ่ตา้นการทจุริต (CAC) ในปี 2565

ดา้นสิ่งแวดลอ้ม

ค ุม้ค่า/ไดป้ระโยชนส์งูสดุ

ดา้นสงัคม

ปลอดภยั

การพฒันากระบวนการผลิต และการขนสง่

▪ การพัฒนากระบวนการผลิต และการขนส่ง เ พ่ือให้

ผลิตภณัฑค์งคณุคา่ทางอาหารไดอ้ย่างครบถว้น และเพ่ิม

คณุภาพของผลิตภณัฑ ์จ านวน 1-2 ผลิตภณัฑต์อ่ปี

การบริหารจดัการความเสี่ยง

▪ การบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมบริษัทย่อย และ

บริษทัร่วม โดยเนน้มิตดิา้นเศรษฐกิจ มิติดา้นสงัคม และ

มิตดิา้นสิ่งแวดลอ้ม

▪ ก าหนดและประเมินผลทั้งดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม และ

ดา้นสิ่งแวดลอ้มในโครงการลงทนุ การเขา้ซ้ือกิจการ

ตา่งๆ ของบริษทัฯ ในอนาคต

การบริหารจดัการขยะ และของเสีย

▪ ลดปริมาณขยะและของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต

5% ของปริมาณของเสียทัง้หมดของปี 2562

การบริหารจดัการพลงังาน

▪ ลดการใชพ้ลังงานของระบบอัดอากาศ(Compress 

Air) และปรับปรงุอปุกรณ์หลัก ท าใหล้ดการใชไ้ฟฟ้า

อย่างนอ้ย 5% เมื่อเทียบกบัปี 2562 (5 โรงงาน)

การบริหารจดัการน ้า

▪ ปรบัปรงุระบบบ าบดัน า้เสียและรางระบายน า้ฝน 

▪ น าน า้ท้ิงจากระบบ RO กลับมาใชซ้ ้า เพ่ือลดการใช ้

น า้ในกระบวนการลา้งลกูสบัปะรดลดปริมาณการใช้

น า้ได ้5% เมื่อเทียบกบัปี 2562 (5 โรงงาน)

การบริหารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก

▪ เลือกใชถ่้านหินท่ีมีคณุภาพดีให้ค่าความร้อนสงูใน

กระบวนการผลิตและลดการใชพ้ลงังานของระบบแสง

สว่าง เปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED ลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก 5% จากปี 2562 (5 โรงงาน)

การปฎิบติัต่อพนกังาน

▪ พฒันาทกัษะความร ูด้า้นความปลอดภยั ลดการ

เกิดอบุติัเหตใุนกระบวนการท างานใหเ้ป็นศนูย์

▪ การตรวจสขุภาพประจ าปี ก าหนดเกณฑ์เพ่ือ

ล ด จ า น ว นพนั ก ง า น ท่ี จ ะ เ ป็ น โ ร ค  Non-

Communicable Diseases (NCDs)

ความรบัผิดชอบต่อผ ูบ้ริโภค

▪ ยกระดับความพึงพอของผ ู้น าเข้าผลิตภัณฑ์

สบัปะรดกระป๋อง ไม่นอ้ยกว่า 95%

▪ ผลิตภณัฑท์กุรอบการผลิต จะไดร้บัการทดลอง

และรบัรองมาตรฐานด้านคณุภาพและความ

ปลอดภยัของสินคา้

การพฒันาชมุชนและสงัคม

▪ การจดักิจกรรมในชมุชนและสงัคม มีส่วนร่วม

ในการพฒันาคณุภาพการเพาะปลกูสบัปะรด

▪ การขยายพันธ มิตร ในช ุมชน  เ พ่ื อสร้า ง

ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบริษัทฯและชมุชน

ใกลเ้คียง

ดา้นเศรษฐกิจ
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Sustain

กลยทุธด์า้นความยัง่ยนื: แผนงานในการพฒันาความยัง่ยนื (GRI 102-15)

ปฎิบติัการตาม

แผนงานดา้นความ

ยัง่ยืน

2564
น าไปส ูห่่วงโซค่ณุค่า

อยา่งยัง่ยืน

2566
ก าหนดแผนงานและ

ปรบัเปล่ียน

การด าเนินธรุกิจ

2563
ขยายผลการปฎิบติังาน

ดา้นความยัง่ยนืไปยงั

ผ ูมี้สว่นไดเ้สีย

2565
เรยีนร ูแ้ละ

ปรบัใชใ้นธรุกิจ

2562
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การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธรุกิจ

CORPORATE GOVERNANCE



การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธรุกิจ

บริษทัฯ ตระหนกัถึงการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารก ากับดแูลกิจการที่ดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล 

และหลักการการก ากับดแูลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2561 (Corporate Governance Code) ของ

ส านกังานคณะกรรมการหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยก์ าหนด รวมทั้งส่งเสริมการปฎิบัติงานที่มีธรรมาภิบาลกับ

พนกังานทกุระดบั เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ ผูล้งทนุ ผูบ้ริโภค และผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย เชื่อมั ่นว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้และเป็นธรรมต่อทกุฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง บริษัทฯ ยึดหลักจากการประเมิน

คณุภาพ และการจัดการประชมุผูถื้อหุน้ (AGM Checklist) และยังไดเ้ขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฎิบัติ (CAC) และ

ไดร้บัการรบัรองในวนัที่ 5 สิงหาคม 2562 อีกครัง้ เพ่ือสง่เสริมมาตรฐานการก ากบักิจการที่ดี

เป้าหมายในปี 2563-2565

✓ ได ้รับการประเมินการก ากับดแูลกิจการของ

บริษทัฯ ในระดบั “ดีเย่ียม” 

✓ ต่ออายุสมาชิกภาพของแนวร่วมปฎิบัติของ

ภาค เอกชน ไทย ในการต่อต้า นการทุจ ริต 

(Private Sector Collective Active against 

Corruption (CAC)) ในปี 2565

การด าเนินงานในปี 2562

✓ พฒันาหลกัการ นโยบายและแนวทางปฏิบัติการก ากับ

ดแูลกิจการท่ีดี

✓ ทบทวนและน าเสนอหลกัปฏิบตัแิละแนวทางปฏิบัติของ

หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี

✓ บริษัทไดม้ีการน า CG Code ไปปรับใชต้ามความ

เหมาะสมตามบริบทขององคก์ร

✓ บริษัทฯเป็นหนึ่งในบริษัทท่ีไดร้ับการรับรองเป็นแนว

ร่วมในโครงการ CAC

แนวโนม้/ผลการด าเนินงานส าคญั

ปี 2562

▪ ผลการประเมินการก ากับดแูลกิจการของบริษัทฯ 

ประจ าปี 2662 โดยบรรษทัภบิาลแห่งชาต ิบริษทัไดร้ับ

การประเมินที่คะแนนร้อยละ 89 ซ่ึ งอยู่ ในระดับ

“ดมีาก” โดยมีรายละเอียดคะแนน ดงันี้

2562   2561

สิทธิของผูถื้อหุน้       99% 95%

การปฎิบตัติอ่ผูถื้อหุน้อย่างเทา่เทียม 96% 96%

สิทธิของผูม้ีสว่นไดเ้สีย 88% 88%

การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส 90% 88%

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  84% 81%

▪ จ านวนการฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางธรุกิจ -ไมม่ี-

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

ประเด็นส าคญั: การก ากบัดแูลกิจการที่ดี การตอ่ตา้นการทจุริต และการด าเนนิธรุกิจอย่างเป็นธรรม

CORPORATE GOVERNANCE
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การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธรุกิจ: ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ/กรรมการชดุยอ่ย

ผลการด าเนินงานท่ีส าคญัคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน

ในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดป้ฎิบัติหนา้ที่

ตามอ านาจหนา้ท่ี และมีการประชมุทัง้ส้ิน 2 ครัง้ โดยมีสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี้

▪ สรรหาและเสนอบคุคคลที่มีคณุสมบตัเิหมาะสมด ารงต าแหนง่คณะกรรมการตาม

ระเบียบปฎิบตัิ

▪ เสนอและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ โดยค่าตอบแทนจะถกูพิจารณา

เปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนในอตุสาหกรรมเดยีวกนัรวมถึง

ผลประเมินคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชดุย่อย

▪ เสนอและก าหนดเงือ่นไขการว่าจา้ง และค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริหาร โดย

ค่าตอบแทนจะถกูพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทเทียบกับเป้าหมาย 

ส าหรบัค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการนัน้ จะถกูพิจารณาจากผลการประเมิน

กรรมการผูจ้ดัการ โดยคณะกรรมการบริษทัเพ่ิมอีกดว้ย

▪ ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผู้สืบทอดต าแหน่งประธ าน

กรรมการ กรรมการผูจ้ัดการ และทบทวนแผนการสืบทอดอ านาจต าแหน่ง

ผูบ้ริหารระดับสงู ผูบ้ริหาร และต าแหน่งที่ส าคัญที่ประธานกรรมการบริหาร 

หรือ กรรมการผูจ้ดัการไดจ้ดัเตรียมไว้

ผลการด าเนินงานท่ีส าคญัคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชมุรวม 4 ครัง้ ซ่ึงเป็นการประชมุ

ร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสงู ผูส้อบบญัช ีและฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมีผลงานสาคญั ดงันี้

▪ การสอบทานรายงานทางการเงนิ

▪ การสอบทานการปฎิบตัติามกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

▪ การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายใน

▪ การพิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2563

▪ การสอบทานรายการระหว่างกนั

▪ การสอบทานการกากบัดแูลกิจการที่ดี

▪ การก ากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน

ผลการด าเนินงานท่ีส าคญัคณะกรรมการบรรษทัภิบาล

ในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการก ากับดแูลกิจการที่ดี   โดย

ปฎิบตัหินา้ท่ีตามกฎบตัรและมีการประชมุทัง้ส้ินจานวน 6 ครัง้ โดยมีสาระส าคญั ดงันี้

▪ ก าหนดนโยบายบรรษัทภิบาลใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

▪ ทบทวนนโยบายบรรษทัภบิาลและการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี

▪ พิจารณาอนมุตัจิรรยาบรรณในการประกอบธรุกิจ

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

2. คณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดใหม้ีขัน้ตอนในการประชมุอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย

3. คณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคัญต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทัง้ภายในและภายนอก โดยได้มีการก าหนด 

“จริยธรรมในการประกอบธรุกิจ” ซ่ึงไดแ้ก่การต่อตา้นการคอรร์ัปชนั การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมี

ความรับผิดชอบ การปฏิบัติเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง ความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 

และการปฏิบัติดา้นแรงงานและความเคารพในสิทธิของพนกังาน 

4. บริษทัฯ เปิดเผยสารสนเทศ เนือ่งจากเป็นเร่ืองที่มีผลกระทบตอ่การตดัสินใจของผูล้งทนุและผูม้ีส่วนไดเ้สีย จึงมี

ความจ าเป็นที่ตอ้งมีการควบคมุ และก าหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทาง

การเงนิและไมใ่ชท่างการใหถ้กูตอ้งตามที่กฎหมายก าหนด 

5. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและปรับปรงุแกไ้ขนโยบายในการด าเนินงานบรรษัทภิบาล เพื่อใหบ้รรลุ

วตัถปุระสงคข์องบริษทัฯ สรา้งความรบัผดิชอบตอ่ผลการปฏิบัติงานตามหนา้ที่ สรา้งความโปร่งใสบนพื้นฐาน

ของความซ่ือสตัย ์เพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัของกิจการอย่างยัง่ยืน

การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธรุกิจ: นโยบายการก ากบักิจการ
(GRI 102-31,SDG 16, G1.1C)

คณะกรรมการกลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ในก ากบัดแูลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด รวมถึงการปรับปรงุเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของ 

The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) เพื่อประสิทธิภาพของฝ่ายจดัการ และการด าเนิน

ธรุกิจอย่างยัง่ยืน ตลอดจนสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ และผูท้ี่มีส่วนไดส้่วนเสียอ่ืนๆ โดยไดก้ าหนดนโยบายการก ากับดแูล

กิจการที่ดีหรือบรรษทัภิบาลไว ้และผูบ้ริหาร/พนกังานยึดถือเป็นแนวปฎิบัติ ดงันี้
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การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธรุกิจ: องคป์ระกอบคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษิทั (11)

กรรมการอิสระ (5)
▪ นายวิรชั ไพรชัพิบลูย์

▪ นายชลิต ลิมปนะเวช

▪ นายไพศาล พงษป์ระยรู 

▪ นางอจัฉรา ปรีชา

▪ พลอากาศเอก พงศธร บวัทรพัย ์

กรรมการท่ีไมเ่ป็นผ ูบ้รหิาร (5)
▪ นางสาวลกัษณา ทรพัยส์าคร ประธานกรรมการ

▪ นางอนรุตัน ์เทียมทนั

▪ นายสิทธิลาภ ทรพัยส์าคร 

▪ นายสรุเชษฐ ์ทรพัยส์าคร 

▪ นายกฤษฏ์ิ เศรษฐนิ 

กรรมการท่ีเป็นผ ูบ้รหิาร (1)
▪ นายเอกพล พงศส์ถาพร

สดัสว่นกรรมการอิสระ

สดัสว่นกรรมการท่ีไมเ่ป็นผ ูบ้รหิาร 

สดัสว่นกรรมการชายต่อ

กรรมการหญิง 

45%
55%

กรรมการอิสระ กรรมการ

27%

73%

กรรมการหญิง 3 กรรมการชาย 8

91%

9%

กรรมการท่ีไม่เป็นผ ูบ้รหิาร กรรมการท่ีเป็นผ ูบ้รหิาร

(GRI 102-18, SDG 16, G2.1C, G2.2C, G2.2O, G2.3C)
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100%

กรรมการอิสระ กรรมการ

การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธรุกิจ: องคป์ระกอบคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ (3)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายวิรชั ไพรชัพิบลูย์

นายไพศาล พงษป์ระยรู นางอจัฉรา ปรชีา

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบทกุท่านมีความรู ้และประสบการณเ์พียง

พอที่จะสามารถท าหนา้ที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ

งบการเงนิ 

สดัสว่นกรรมการชายต่อ

กรรมการหญิง 

33%

67%

กรรมการหญิง 1 กรรมการชาย 2

สดัสว่นกรรมการอิสระ

(GRI 102-18,SDG 16, G2.1C, G2.2C)
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การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธรุกิจ: องคป์ระกอบคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน

ประธานคณะกรรมการ

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

นายไพศาล พงษป์ระยรู 

นางอจัฉรา ปรชีา

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีหนา้ที่สรรหากรรมการ

และผูบ้ริหารระดับสงูตามที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

รวมทัง้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการใหส้อดคลอ้งกบัผลการด าเนินงาน

ของบริษทัฯ และกลุม่ธรุกิจเดียวกบับริษทัฯ 

สดัสว่นกรรมการชายต่อ

กรรมการหญิง 

33%

67%

กรรมการหญิง 1 กรรมการชาย 2

67%33%

กรรมการอิสระ กรรมการ

สดัสว่นกรรมการอิสระ

กรรมการท่ีไมเ่ป็นผ ูบ้รหิาร 

นายสรุเชษฐ ์ทรพัยส์าคร 

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

กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (3)
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การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธรุกิจ: องคป์ระกอบคณะกรรมการบรรษทัภิบาล

คณะกรรมการบรรษทัภิบาลมีหนา้ท่ีทบทวนและปรบัปรงุนโยบายการ

ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและการต่อตา้นคอรร์ปัชนั รวมทัง้ก ากบัดแูลการ

ด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและการ

ต่อตา้นคอรร์ปัชนั ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัทัง้คณะ เป็นคณะกรรมการ

บรรษทัภิบาล

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

กรรมการอิสระ 

กรรมการท่ีเป็นผ ูบ้รหิาร 

กรรมการท่ีไมเ่ป็นผ ูบ้ริหาร 

นายวิรชั ไพรชัพิบลูย์นายไพศาล พงษป์ระยรู 

นางอจัฉรา ปรชีา นายชลิต ลิมปนะเวช พลอากาศเอก พงศธร บวัทรพัย ์

นายเอกพล พงศส์ถาพร

นายสรุเชษฐ ์ทรพัยส์าคร คณุกฤษฏ์ิ เศรษฐิน 

นางอนรุตัน ์เทียมทนั

นายสิทธิลาภ ทรพัยส์าคร 

นางสาวลกัษณา ทรพัยส์าคร 

คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและการก ากบัดแูละกิจการ (11)

ประธานคณะกรรมการ

บรรษทัภิบาล
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การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธรุกิจ: องคป์ระกอบความร ูค้วามช านาญของคณะกรรมการ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบรษิทัแบบรายคณะ และรายบคุคล

แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการบริษทัฯ จดัท าและเผยแพร่โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใชป้ระเมินการ

ปฏิบตัหินา้ที่ของคณะกรรมการของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์โดยแบบประเมนิดงักลา่วประกอบดว้ย

1) แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการบริษทัแบบรายคณะ 

2) แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการบริษทัแบบรายบคุคล 

(GRI 102-18, SDG 16, G2.1C, G2.4C)

หวัขอ้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบรษิทัแบบรายคณะ และรายบคุคล ดงัน้ี

รายละเอียด 

แบบรายคณะ แบบรายบคุคล
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1. โครงสรา้งและคณุสมบติัของคณะกรรมการ √ √ √ √ √ √

2. บทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ √ - - - - -

3. การประชมุคณะกรรมการ √ √ √ √ √ √

4. การท าหนา้ท่ีของคณะกรรมการ √ √ √ √ √ √

5. ความสมัพนัธก์บัฝ่ายบรหิาร √ - - - - -

6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผ ูบ้รหิาร √ - - - - -

48บรษิทั ทิปโกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน)



โครงสรา้งและคณุสมบติัของคณะกรรมการ 

(แบบรายคณะและรายบคุคล)

การประชมุคณะกรรมการ 

(แบบรายคณะและรายบคุคล)

บทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ

(แบบรายคณะและรายบคุคล)

การท าหนา้ท่ีของกรรมการ 

(แบบรายคณะ)

ความสมัพนัธก์บัฝ่ายบรหิาร 

(แบบรายคณะ)

การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผ ูบ้รหิาร 

(แบบรายคณะ)

(GRI 102-18, SDG 16, G3.1C, G3.1O)
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การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธรุกิจ: การประเมินผลงานของคณะกรรมการ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบรษิทั

แบบรายคณะ และรายบคุคล
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การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธรุกิจ: การใหค้วามร ูด้า้นจรรยาบรรณ
(GRI 102-17, SDG 16, G4.1C, G4.1O)

การอบรมพนกังาน

ดา้นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี

*พนกังานทัง้สิ้น 1,771 คน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

ส าหรบัพนกังานใหมท่กุคน

จะไดร้บัทราบเรือ่งจรรยาบรรณองคก์ร

100%
ของพนกังานท่ีไดร้บัการอบรมและผา่นการ

ประเมินและรบัทราบจรรยาบรรณองคก์ร
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การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธรุกิจ: กิจกรรมการต่อตา้นการทจุรติในปี 2562
(GRI 102-17)

ผลการด าเนินงานปี 2562
คณะกรรมการบรษิทัฯ ก าหนดนโยบายการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั เพ่ือใหบ้คุลากรทกุ

ระดับยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน และป้องกนัการคอร์รปัชันในท ุก

กิจกรรมของห่วงโซ่คณุค่า โดยประกาศเจตนารมณร์่วมเป็นหน่ึงในแนวร่วมปฏิบติั

ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทจุริตคอร์ร ัปชัน  (Private Sector 

Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)) ตั้ ง แ ต่ วั น ท่ี 

5 สิงหาคม 2562 โดยจะมีผลจนถึง 5 สิงหาคม 2565

เป้าหมายการด าเนินงานปี 2565
บริษัทฯ  อย ู่ ใ นกระบวนการการ เตรียมความพร้อม ได้ร ับการรับรอง

Recertification ท่ี เ ป็นแนวร่วมในโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุริต (CAC) และตัง้เป้าหมายในการยื่นขอ

Recertification กอ่นครบก าหนดในวนัท่ี 5 สิงหาคม 2565
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www.tipco.net

หวัขอ้การแจง้เบาะแสและการกระท าทจุริตคอรร์ปัชัน

E-mail : anti-corruption@tipco.net 

กรรมการผูจ้ดัการ 02-273-6888

ประธานกรรมการ 02-273-6400

การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธรุกิจ: ช่องทางในการติดต่อและรอ้งเรยีน

ในกรณีท่ีผ ูมี้ส่วนไดเ้สียมีประเด็นท่ีส าคญัเกี่ยวกบัความถกูตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายในท่ีบกพร่อง หรือการกระท า

ความผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ ผ ูมี้สว่นไดเ้สียสามารถติดต่อส่ือสารกบัคณะกรรมการบรหิารโดยตรงไดห้ลายช่องทาง ดงัต่อไปน้ี

สง่ถึงประธานกรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ทิปโกฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน)

เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพฯ10400

52บรษิทั ทิปโกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน)

E- mail: viratpt@hotmail.com

แจง้เรื่องโดยตรงตอ่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 



การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธรุกิจ: การมีสว่นรว่มกบัผ ูมี้ส่วนไดเ้สีย

บริษทัฯ ด าเนินกิจกรรมร่วมกบัผ ูมี้ส่วนไดเ้สีย เพ่ือรบัทราบความตอ้งการจากผ ูมี้ส่วนไดเ้สียโดยตรง 

และช้ีแจงขอ้มลูเกี่ยวกบัการด าเนินธรุกิจ และผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ

การประชมุผ ูถื้อห ุน้สามญัประจ าปี 2562

53บรษิทั ทิปโกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน)



ECONOMIC

มิติดา้นเศรษฐกิจ



การบรหิารจดัการความเสี่ยง
Enterprise Risk Management



การบริหารจดัการความเส่ียง ESG

บริษทัฯ ด าเนินงานบริหารความเส่ียงองคก์ร (Enterprise Risk Management) อย่างตอ่เนื่องครอบคลมุ

ทกุธรุกิจในบริษทัฯ เพ่ือใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั เชื่อมโยงกบักลยทุธ ์(Strategy) วัตถปุระสงคใ์นการด าเนินงาน 

และสอดคลอ้งกบัการขยายธรุกิจไดอ้ย่างยัง่ยืน โดยทางบริษัทฯ แตง่ตัง้คณะกรรมการการบริหารความเ ส่ียง เพ่ือ

ชว่ยก ากบัดแูล สนบัสนนุ และพฒันาการบริหารความเสี่ยงในทกุหนว่ยงานหลกัของบริษทัฯ และบริษทัย่อยครอบคมุ

ทั้ง 5 ดา้น ดงันี้ 1)ความเส่ียงดา้นกลยทุธ ์2) ความเส่ียงดา้นปฎิบัติการ 3) ความเส่ียงดา้นการเงิน 4) ความ

เสี่ยงดา้นกฎหมายและกฎระเบียบ 5) ความเสี่ยงดา้นระบบเทคโนโลยี

เป้าหมายในปี 2565

✓ การพัฒนาประเด็นด้านความเสี่ยงท่ีส าคัญให้

สอดคลอ้งกบัสภาวะธรุกิจในปัจจบุนั และอนาคต

✓ ทบทวนกลยทุธด์า้นความเสี่ยงทกุไตรมาส เนน้ดา้น

เศรษฐกิจ ดา้นสงัคม และดา้นสิ่งแวดลอ้ม

✓ การควบคมุผลกระทบท่ีเกิดจากความเสี่ยงในดา้น

ตา่งๆตอ่ธรุกิจ

การด าเนินงานในปี 2562

✓ ก าหนดกลยทุธก์ารบริหารความเสี่ยง ESG

✓ การพัฒนางานบริหารความเสี่ยง ERM ใหค้รอบคลมุบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย โดยเน ้นด้านเศรษฐกิจ ด ้านสังคม และด้าน

สิ่งแวดลอ้ม

✓ ประเมินความเสี่ยงในดา้นตา่งๆ และก าหนดเคร่ืองชี้วัดความเสี่ยง 

เพื่อใชใ้นการตดิตามสภาวะความเสี่ยงเป็นประจ าทกุๆไตรมาส

✓ จดัท ารายงานดา้นความเสี่ยงรายไตรมาส เพ่ือติดตามภาวะความ

เสี่ยง และรายงานตอ่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบ

แนวโนม้/ผลการด าเนินงานส าคญั

ปี 2562

▪ ประเมินผลดา้นความเสี่ยงในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม 

และสิ่งแวดลอ้ม ซ่ึงอยู่ในเกณฑด์ี

▪ ก าหนดเคร่ืองชี้วัดความเสี่ยง เพื่อใช ้ใ นการ

ติดตามสภาวะความเสี่ยงเป็นประจ าทกุๆไตรมาส

▪ จัดท ารายงานด้านความเสี่ยงรายไตรมาส 

(Quarterly Risk Report) เพ่ือติดตามสภาวะ

ความเสี่ยงและรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง

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

ประเด็นส าคญั

Environmental, Social and Governance: ESG Risk Management
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บริษัทฯ จัดใหม้ีระบบการควบคมุ และการบริหารความเสี่ยงทาง

ธุรกิ จอย่ างมี ร ะบบและมีประสิทธิภาพ  โดยก าหนดให้มี

คณะกรรมการบริการความเสี่ยง ซ่ึงประกอบดว้ย กรรมการ

ผูจ้ัดการ ผูอ้ านวยการ และผูจ้ัดการฝ่าย ท าหนา้ที่ รับผิดชอบ

ด าเนินงานและปฏิบัติเร่ืองการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีระบบ

เตือนภัย และทบทวนในด้านความรุนแรง รวมทั้งก าหนด

มาตรการที่ใชใ้นการแกไ้ขและป้องกนัว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ และ

ใหจ้ัดการประชมุ อย่างสม า่เสมอรายไตรมาส และปลกูฝัง สร้าง

ความตระหนักใหเ้กิดการบริหารความเสี่ยงในทกุระดับของการ

ปฏิบัติงาน พร้อมกันนี้คณะกรรมการตรวจสอบก าหนดให้

หน่วยงานตรวจสอบการควบคมุภายใน ตรวจสอบการบริหาร

ความเสี่ยงว่าสามารถปฏิบัติไดจ้ริงหรือไม่ มีความคืบหนา้ในการ

แกไ้ขในแต่ละประเด็นอย่างไรบา้ง และถา้มีสิ่งใดที่ตอ้งปรับปรงุให้

คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการ

บริษทัผา่นคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส 

นโยบาย

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

แนวปฎิบติั

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง มีหนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ ดงัน้ี

1. ประเมินความเส่ียงที่อาจส่งผลต่อการด าเนินธรุกิจทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 

และมีการทบทวนปัจจยัความเส่ียงอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้

2. ก าหนดแผนการด าเนินงาน หรือมอบหมายใหอ้นกุรรมการบริหารความเส่ียง

ก าหนดแผนย่อย เพ่ือบริหารความเสี่ยงตอ่การด าเนนิธรุกิจ

3. ติดตาม และรายงานผลการด า เนินงานด้านการบริหารความเ ส่ียงให้

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบ
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การบริหารจดัการความเส่ียง: ปัจจยัท่ีสง่ผลต่อการก าหนดกลยทุธ์ (GRI 102-15,SDG 1-17, G5.2C)

กลยทุธอ์งคก์ร

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางดา้น

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีใหม่ๆ 

และความผันผวนในระดับสงูของวัตถดุิบหลัก 

อย่างสบัปะรด ท าใหบ้ริษทัฯตอ้งก าหนดกลยทุธ์

ขององค์กรเพื่อรับมือกับสถานการณ์ความ

เ สี่ ย ง ต่ า งๆที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น อน า คตอ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยัง่ยืนพรอ้มกับ

การค านงึถึงสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม

ปัจจยัภายใน

ครอบคลมุในทกุๆธรุกิจและ

ทกุสว่นของห่วงโซ่อปุทานที่

ส าคญั เพื่อสรา้งจดุเดน่ของ

สินคา้ใหเ้หนอืกว่าคูแ่ขง่

พฤติกรรม

ผ ูบ้รโิภคท่ี

เปล่ียนแปลง

การเปลี่ยนแปลง

ภาวะเศรษฐกิจ

การส่ือสารท่ี

เขา้ถึงไดร้วดเรว็

การเปล่ียนแปลง

ดา้นเทคโนโลยี

ปัจจยั

ภายนอก

ปัจจยั

ภายนอก

ปัจจยั

ภายนอก

ปัจจยั

ภายนอก
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การบริหารจดัการความเส่ียง: โครงสรา้งการบรหิารความเส่ียงขององคก์ร
(GRI 102-15,SDG 1-17)

สนบัสนนุและการลงทนุ

ธรุกจิคา้ปลีก

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง

ธรุกจิผลไมแ้ปรรปู

ธรุกจิคอนซมูเมอร์

คณะกรรมการบรษิทั

ธรุกจิสารสกดั และการเกษตร
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ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์

Strategic Risk

บรษิทัฯ แบ่งการประเมินความเสี่ยงออกเป็น 5 ดา้น 

การบรหิารจดัการความเส่ียง: กรอบการบริหารความเสี่ยงขององคก์ร

ความเส่ียงดา้นการปฎิบติัการ

Operation Risk

ความเส่ียงดา้นการเงิน

Financial Risk

ความเส่ียงดา้นกฎหมายและกฎระเบียบ

Compliance Risk

ความเส่ียงดา้นระบบเทคโนโลยี

Information System Risk

(GRI 102-15,SDG 1-17)
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การบริหารจดัการความเส่ียง: การบริหารความเส่ียงขององคก์ร (GRI 102-15,SDG 1-17)

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงองคก์ร (Corporate Risk Management Committee: RMC) 

ซ่ึงไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการผูจ้ดัการกลุ่มธรุกิจอาหาร ผูบ้ริหารระดบัสงูสดุของแต่ละสายธรุกิจ ผูอ้ านวยการ

สายบริหารเงิน ผูอ้ านวยการฝ่ายบัญชีและควบคมุภายใน ผูอ้ านวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล และผูอ้ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ื อท าหนา้ที่

ประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการด าเนินธรุกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนหามาตรการเพื่อบริหารและลดความเสี่ยงดังกล่า ว และทบทวน

ปัจจยัความเสี่ยงทกุๆ 3 เดือน และรายงานผลการด าเนนิงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัทราบ  
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การบริหารจดัการความเส่ียง: ความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจ

ประเด็นความเสี่ยง มาตรการควบคมุความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงในการเติบโตของธรุกิจปัจจบุนั

ภายใตส้ภาวะการแข่งขันสงู ปัจจบุันคู่แข่งสามารถพัฒนาสินค้าที่มี

คณุภาพขึ้น ประกอบกับการเขา้ตลาดของคู่แขง่ดว้ยโมเด็ลธรุกิจใหม่ๆ 

สินคา้ใหม่ รปูแบบการขายที่เปลี่ยนไป และมีเทคโนโลยีใหม่ที่ตอบโจทย์

ผูบ้ริโภคไดม้ากกว่า 

ผลกระทบ

▪ ธรุกิจ และรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์

▪ บริษทัฯ มีการพฒันาสินคา้ใหมท่ี่ตอบโจทยล์กูคา้ 

▪ มีการสื่อสารจดุเดน่ของสินคา้อย่างตอ่เนือ่ง 

▪ จดัตัง้โครงการบ่มเพาะนวตักรรมภายในองคก์ร (Entrepreneurial

Growth Culture) เพื่อพฒันาผูบ้ริหารระดบักลางใหม้สีว่นร่วมใน

การหา S-Curve ใหม่ เพื่อรองรบัธรุกิจในอนาคต

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

ประเด็นความเสี่ยง มาตรการควบคมุความเสี่ยง

2. ความเสี่ยงจากสภาวะตลาดน ้าผลไมเ้ริม่ถดถอย

ผ ูบ้รโิภคกงัวลเรือ่งน ้าตาลและความหวาน

ภายใต้สภาวะสภาพตลาด การแข่งขัน  เศรษฐกิจและก าลัง ซ้ือ

ภายในประเทศที่ชะลอตัวในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ประกอบกับกระแสรัก

สขุภาพ สง่ผลใหต้ลาดน า้ผลไมเ้ร่ิมชะลอตวั 

ผลกระทบ

▪ ธรุกิจ และรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์

▪ บริษทัฯ เร่งปรบัตวัดว้ยการพฒันาผลิตภณัฑส์ตูรน า้ตาลนอ้ย 

▪ เนน้การสื่อสารจดุเดน่ของน า้ผลไมต้า่งๆ เชน่ สารอาหารที่เป็น

ประโยชนต์อ่สขุภาพ เพ่ือตอบสนองผูบ้ริโภครุ่นใหม่

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

3. ความเสี่ยงดา้นผลก าไรและการจดัซ้ือวตัถดิุบของ

ธรุกิจแปรรปูผลไม้

“สบัปะรด” เป็นพืชหลกัในการท าธรุกิจแปรรปูผลไมข้องบริษทัฯ ปีที่ผา่น

มาปริมาณสับปะรดลดลง โรงงานแปรรปูแข่งขันดา้นราคา เพื่อแย่ง

วัตถุดิบที่มีจ ากัด ในขณะที่ราคาขายสินค้ายังตกต ่าต่อเนื่ อง ความ

ตอ้งการสินคา้ผลไมก้ระป๋องและน า้ผลไมเ้ขม้ขน้ลดลง ความสามารถใน

การปรบัราคาขายจึงมีนอ้ย ไมส่อดคลอ้งกบัตน้ทนุวตัถดุิบที่เพิ่มขึน้ 

ผลกระทบ

▪ ธรุกิจ และรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์

▪ บริษทัฯ ติดตามเร่ืองสถานการณว์ตัถดุิบอย่างใกลช้ดิ 

▪ จดัท าแผนระยะสัน้ ระยะยาว เพื่อควบคมุความเสี่ยง 

▪ บริษทัฯ ตอ้งคน้หา วิจยัและพฒันาสินคา้อ่ืนทดแทน

▪ บริษทัฯ ก าหนดลกัษณะของคู่คา้เกี่ยวกบัคณุภาพของวตัถดุิบในการ

ผลิต และมีมาตรการควบคมุปริมาณวตัถดุิบเขา้โรงงานใหเ้หมาะสม

กบัความตอ้งการของผูน้ าเขา้ผลิตภณัฑ์

การบรหิารจดัการความเส่ียง: ความเสี่ยงดา้นเศรษฐกิจ (GRI 102-15,SDG 1-17, G5.2C)
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การบรหิารจดัการความเส่ียง: ความเสี่ยงดา้นสงัคม/สิ่งแวดลอ้ม (GRI 102-29, SDG 1-17, G5.2C)

ประเด็นความเสี่ยง มาตรการควบคมุความเสี่ยง

4. ความเสี่ยงจากขา่วลือในโซเชียลท่ีขาดการวิเคราะห์

ขอ้เท็จจรงิ สง่ผลกระทบต่อธรุกิจ 

อิทธิพลของโลกแห่งขอ้มูลข่าวสาร  เทคโนโลยีออนไลน์และสื่อสังคม

ออนไลน ์(Social Media) มีมากขึน้ ทัง้ขา่วเท็จ ขา่วปลอม ขา่วลือ ขา่วที่มี

เนื้อหาบิดเบือนทวีความรนุแรงขึน้กว่าในอดีตอย่างมาก  ขา่วสารต่างๆ

จึงกระจายไปในวงกวา้งหลายรปูแบบอย่างรวดเร็ว หลายๆขา่วที่ขาดการ

วิเคราะห์ขอ้แทจ้ริงส่งผลกระทบต่อธรุกิจ และยากต่อการควบคุมและ

บริหารจดัการขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง 

ผลกระทบ

▪ ความนา่เชือ่ถือของชมุชนและสงัคมที่มีตอ่การด าเนนิธรุกิจ

▪ บริษทัฯ มีหนว่ยงานเพ่ือติดตามขา่วสารตา่งๆอย่างใกลช้ดิ

▪ มีวิธีจดัการกบัวิกฤติ หรือภยัที่อาจท ารา้ยตอ่แบรนด์ (Crisis 

Management)
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การบรหิารจดัการความเส่ียง: ความเสี่ยงท่ีอบุติัใหม ่(Emerging Risks)
(GRI 102-29 ,SDG 1-17, G5.2C)

ประเด็นความเสี่ยง มาตรการควบคมุความเสี่ยง

5. ความเสี่ยงจากภยัคกุคามทางไซเบอร ์ต่อระบบ

เทคโนโลยขีองบรษิทั

อาชญากรรมบนโลกไซเบอร ์ก าลังเติบโต และมีปริมาณเพิ่มสงูขึ้นอย่าง

มาก ส่งผลใหก้ารป้องกันท าไดย้ากขึน้ดว้ยเช่นกนั เนื่องจากตัวแฮกเกอร์

เองมีความเขา้ใจในตวัระบบ และสามารถเขา้ถึงระบบเพื่อเจาะขอ้มลูไดง้า่ย 

อีกทั้งรปูแบบของอาชญากรรมทางไซเบอรจ์ะมีความหลากหลายมากขึ้น 

ส่งผลท าให้การเตรียมการเพื่อรับมือ หรือป้องกันได้ยากขึ้น เช่นกัน 

ผลกระทบ

▪ ความเสียหายดา้นขอ้มลู

▪ การด าเนนิธรุกิจท่ีมีประสิทธิภาพ

▪ บริษัทฯ พัฒนาทีมงานที่ควบคุมภัยคุกคามทางไซ เบอร์ที่ มี

ประสิทธิภาพ

▪ จัดท าแผนเพ่ือรับมือแกไ้ขและป้องกัน เพ่ือความปลอดภัยจากการจู่

โจมบนโลกไซเบอรไ์ด ้หรืออย่างนอ้ยก็ชว่ยท าใหเ้กิดความเสียหายต่อ

ทรพัยส์ินดิจิทลัใหน้อ้ยที่สดุ
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การสรา้งสรรนวตักรรมองคก์ร

CREATIVE INNOVATION



การสรา้งสรรนวตักรรมองคก์ร

บริษทัฯ ใหค้วามส าคัญในการน านวัตกรรมเขา้มาพัฒนาผลิตภณัฑ ์กระบวนการผลิต การขนส่ง เพื่อให้

ไดผ้ลิตภัณฑอ์าหารและเคร่ืองดื่มที่มีคณุภาพ ผูบ้ริโภคไดร้ับคณุค่าทางอาหารสงู และตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยทางบริษัทฯ สรา้งแรงจงูใจ และส่งเสริมใหพ้นกังานทกุคน คิดวิเคราะหอ์ย่าง

สรา้งสรร เพื่อเพิ่มมลูค่าของผลิตภัณฑ ์ลดขัน้ตอนในการผลิต ลดปริมาณของเสีย และขนส่งสินคา้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะน าไปสูเ้ป้าหมายการเป็นผูน้ าดา้นนวัตกรรม และท าใหบ้ริษัทฯ มีการเติบโต

อย่างยัง่ยืนในอนาคต

เป้าหมายในปี 2563

✓ ก าหนดเป้าหมายดา้นการขาย วัดจากรายไดจ้ากการ

ขายผลิตภณัฑใ์หมท่ี่เพิ่มขึน้ 

✓ จ านวนผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีน านวัตกรรมมาใช ้อย่างนอ้ย 

2 ผลิตภณัฑต์อ่ปี  

✓ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้าน

นวัตกรรม

การด าเนินงานในปี 2562

✓ การเตรียมความพรอ้มและผลักดันการสรา้งสรรนวัตกรรม

ภายในองคก์ร และสรา้งกลยทุธด์า้นนวัตกรรมในปี 2563

✓ การพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อให้ได ้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่

ตอบสนองความต้องการของผู้บ ริ โภคทั้งตลาดในและ

ตา่งประเทศ

✓ การปรับปรงุกระบวนการผลิต ท าใหป้ริมาณของเสียลดลง

และเป็นการลดใหพ้ลงังานไฟฟ้า และลดการใชน้ า้

✓ การสง่เสริมใหพ้นกังานมีสว่นร่วมในการคิดคน้ผลิตภณัฑใ์หม่

✓ คน้หาผลิตภณัฑท์ี่มีนวัตกรรมใหม่ๆ ในตา่งประเทศ 

แนวโนม้/ผลการด าเนินงานส าคญั

ปี 2562

การพัฒนาระบบกระบวนการผลิตใหม่  โดยใช ้

นวัตกรรมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่มี คลื่น

ความถ่ีอยู่ในชว่ง 500 MH ถึง 500 GHz  ซ่ึงท าให้

เกิดความรอ้น และดึงความชื่นออกจากผลไมส้ด ซ่ึง

เป็นวิธีหนึ่งในการถนอมอาหารและช่วยยึดอายุของ

ผลไม ้โดยผลิตภัณฑท์ี่ไดจ้ะยังคงมีคณุค่าทางอาหาร

ครบถว้น และมีรสชาติใกลเ้คียงผลไมส้ด

(GRI 102-11)

ประเด็นส าคญั

CREATIVE INNOVATION
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01 02 03 04

05 06 07

การสรา้งสรรนวตักรรมองคก์ร: นิยาม “นวตักรรม Innovation” ขององคก์ร

การสรา้งสรรผลิตภณัฑใ์หม่ กระบวนการผลิตใหม่ วิธีการขนส่งใหม่ และกระบวนการท างานใหม่ รวมทัง้พฒันาดดัแปลงหรือปรบัปรงุผลิตภณัฑ์ กระบวนการ

ผลิต และการขนสง่ โดยการคิดวิเคราะห ์วิจยั ใชท้กัษะความร ูค้วามสามารถของพนกังานทกุคน เพ่ือใหไ้ดผ้ลิตภณัฑอ์าหารและเครื่องด่ืมใหม่ๆ ท่ีมีคณุภาพ เพ่ิม

มลูค่าของผลิตภณัฑ ์ลดขัน้ตอนในการผลิต ลดปริมาณของเสีย และขนส่งสินคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงการยกระดบัศกัยภาพในการแข่งขนัขององคก์ร 

ซ่ึงจะน าไปส ูเ้ป้าหมายการเป็นผ ูน้ าดา้นนวตักรรม และท าใหบ้รษิทัมีการเติบโตอยา่งยัง่ยนืในอนาคต

สรา้งสรรวิธีการขนสง่ใหม่สรา้งสรรผลิตภณัฑใ์หม่ การเพ่ิมมลูค่าของผลิตภณัฑ์ ดดัแปลงหรอืปรบัปรงุผลิตภณัฑ ์

สรา้งสรรกระบวนการผลิตใหม่ มองหาความตอ้งของ

ผ ูบ้รโิภคในอนาคต

การพฒันาประสิทธิภาพในการ

ปฎิบติังานและการบรหิารจดัการ
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การกระต ุน้ในพนกังานเห็นความส าคัญ

ของการน านวัตกรรมมาปรับใช้ โดย

สรา้งแรงจงูใจ และส่งเสริมใหพ้นกังาน

ทกุคนมีสว่นรว่มในการคิดคน้นวตักรรม

การสรา้งแรงจงูใจ

การสรา้งสรรนวตักรรมองคก์ร: แนวทางการสรา้งสรรนวตักรรม

การคิดวิเคราะห์

การคิดวิเคราะห์ คน้หาแนวทางการ

ด าเนินงานอย่างสร้างสรรและน า

นวัตกรรมใหม่มาใช้ร่วมกัน  และ

ก าหนดเป้าหมายด้านนวัตกรรมให้

สอดคลอ้งกบักลยทุธด์า้นความยัง่ยืน

ขององคก์ร

พฒันาและด าเนินงาน

การพฒันาผลิตภณัฑอ์ย่างสรา้งสรร 

โดยน านวตักรรมใหม่ๆมาปรบัใช ้และ

พฒันากระบวนการผลิตใหส้อดคลอ้ง

กับกลย ุทธ์ด้านความยั่ง ยื นของ

องคก์ร
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กลยทุธด์า้นนวตักรรม 

ก าหนดเป้าหมายดา้นนวัตกรรมใหเ้ป็นเป้าหมาย

ร่วมภายในองคก์ร เพ่ือใหผ้ลดัดนัพนกังานทกุคนให้

มีสว่นร่วมในการขบัเคลื่อนนวตักรรมภายในองคก์ร

การสรา้งสรรนวตักรรมองคก์ร: การจดัการนวตักรรมองคก์ร
ตวัช้ีวดั : การพฒันาประสิทธิภาพในการด าเนินงานดา้นนวตักรรม 

1. รายไดท้ี่เพ่ิมขึน้  

2. การลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต 

3. ตน้ทนุการผลิตลดลง

4. การลดขัน้ตอนในการผลิต และขนสง่

เป้าหมายระยะยาว 

มุ่งมัน่ที่จะพัฒนาการด าเนินงาน

ดา้นนวัตกรรมอย่างตอ่เนื่อง และ

มีหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่าง

ชัดเจน รวมทั้งใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สีย

ทกุฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมในการ

สรา้งสรรนวัตกรรมองคก์ร ผ่าน

การท างานของห่วงโซ่อ ุปทาน 

เสริมสรา้งความเขา้ใจ และการมี

ส่วนร่วมเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์กับ

บริษทัฯ และผูม้ีสว่นไดเ้สีย
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การสรา้งสรรนวตักรรมองคก์ร: ผลงานดา้นนวตักรรมผลิตภณัฑ์

ผลิตภณัฑ/์ระบบงาน กอ่นปี 2562 ผลิตภณัฑ/์ระบบงาน ในปี 2562

การใชบ้รรจภุณัฑแ์บบกลอ่ง

บริษทัฯ เลือกใชบ้รรจภุณัฑแ์บบกลอ่งผลิตจากวตัถดุบิที่มีคณุภาพ 

ปลอยภยัตอ่ผูบ้ริโภค กกัเก็บคณุประโยชนไ์ดอ้ย่างครบถว้น

ขอ้จ ากดั

- เลือกบรรจภุณัฑแ์บบกลอ่งที่มีตน้ทนุที่ต า่ 

- มีบางบรรจภุณัฑเ์กิดการเสียรปูทรงขณะจดัสง่

- บรรจภุณัฑแ์บบกลอ่งที่ย่อยสลายยาก

การใชบ้รรจภุณัฑแ์บบกลอ่งท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม

มีการเลือกใชว้ตัถดุบิที่มีนวตักรรมที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม มีมาตรฐาน

FSC™ ก ากบั ใชก้ลอ่งกระดาษ 100% recycle paper และเลือกใช ้

บรรจภุณัฑก์ลอ่ง Outer carton ซ่ึงใชก้ลอ่งกระดาษแบบ Green 

Technology

การใชเ้ครือ่งจกัรในการผลิตและลา้งขวดพลาสติก

บริษทัฯ เลือกใชเ้คร่ืองจกัรผลิตขวดพลาสตกิ โดยในกระบวนการผลิต

จะตอ้งมีการลา้งท าความสะอาดขวด เพ่ือฆา่เชือ้ในขวดพลาสติกกอ่นที่

จะบรรจนุ า้แร่

ขอ้จ ากดั

- เลือกวตัถดุบิเม็ดพลาสตกิท่ีมีตน้ทนุที่ต า่ และปลอดภยัตอ่

ผูบ้ริโภค

- ใชน้ า้ปริมาณมาก ในกระบวนการลา้งท าความสะอาดขวด

พลาสตกิ

การใชเ้ครือ่งจกัรในการผลิตขวดพลาสติก เพ่ือลดขัน้ตอนการลา้งท า

ความสะอาดขวดพลาสติก

บริษัทฯ ลงทนุเคร่ืองจักรส าหรับผลิตขวดน า้แร่

ใหม่  เป็นเคร่ืองจักรที่พัฒนากระบวนการผลิต 

โดยไมต่อ้งใชน้ า้ในการลา้งขวดพลาสตกิ แต่ยังคง

ความสะอาดของขวดพลาสติกที่บรรจุน ้าแร่

เช่นเดิม  ท าให้ลดการใชน้ ้าจากการล้างขวด  

นอกจากนี้ยังช่วยลดกระบวนการผลิตและลด

ตน้ทนุในการผลิตไดอี้กดว้ย 72บรษิทั ทิปโกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน)



การสรา้งสรรนวตักรรมองคก์ร: ผลงานดา้นนวตักรรมระบบงานและสงัคม

ระบบการจดัเก็บสินคา้

การจดัเก็บสินคา้ในระบบ Drive in rack  โดยใชร้ถฟอรค์ลิฟท ์ยก

พาเลตเขา้ไปเก็บทีละพาเลต ท าใหม้ีโอกาสเกิดอบุตัเิหตแุละพนกังาน

เกิดความเมื่อยหลา้ จากการที่ตอ้งระมดัระวงัในการยกสินคา้

ขอ้จ ากดั

การจดัเก็บสินคา้เป็นแบบ FILO (First In Last Out) ไมส่อดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของบริษทัฯ ที่ตอ้งการใหเ้ป็นแบบ FIFO (First In 

First Out)

ระบบงาน/สงัคม กอ่นปี 2562

“ โครงการ การจดัเก็บสินคา้แบบ Shuttle Rack ” 

โดยใชร้ถฟอรค์ลิฟทย์กสินคา้ไปวางที่ต าแหนง่พาเลตแรกของแตล่ะชัน้บน 

จากนัน้ Shuttle car จะน าพาเลตไปวางในต าแหนง่ท่ีมีอยู่ในชัน้นัน้เองโดย

อตัโนมตั ิ โดยอาศยั Sensor ที่ตดิตัง้ไวใ้นตวัของ Shuttle car

ผลท่ีได้

ลดจ านวนรถฟอรค์ลิฟท ์แบตเตอร่ีส ารอง และ อบุตัเิหตทุี่เกิดจากรถฟอร์

คลิฟท ์ การขนยา้ยสินคา้เป็นระเบียบ

ระบบงาน/สงัคม ในปี 2562

ระบบตรวจสอบสินคา้ในคลงัสินคา้

การตดิ Tag สินคา้ จ านวน 2 Tag  ที่พาเลต  เพ่ือระบรุายละเอียด

สินคา้  โดยใชพ้นกังานเป็นผูเ้ขยีนและตดิบนพาเลต  เพ่ือตรวจสอบ

ยอ้นกลบัปริมาณการผลิตในระบบ

ขอ้จ ากดั

เกิดปัญหาเร่ืองการระบจุ านวนพาเลตผิด หรือไมไ่ดต้ดิ Tag ท าให้

การสง่สินคา้เขา้คลงัสินคา้ผิดพลาด  ตอ้งเสียเวลาในการตรวจสอบ

“ โครงการ การใช ้Bar Code ควบคมุการผลิต” 

โดยจดัเก็บขอ้มลูแผนการผลิตในระบบ  แลว้ระบบจะประมวลผลและ

Running number ของพาเลตเป็นตวัควบคมุ โดยอตัโนมตัิ

ผลท่ีได้

ประหยดัเวลาในการตรวจสอบขอ้มลูระหว่างฝ่ายผลิตและคลงัสินคา้  และมี

การวางแผนที่จะตอ่ยอดโครงการนีโ้ดยน า Bar Code Tag ไปใชค้วบคมุ

การสง่สินคา้ใหก้บัคู่คา้ไดใ้นอนาคต 
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มิติดา้นสงัคม 
SOCIAL

Safety
สง่เสรมิความปลอดภยั
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มิติสงัคม

Social

การปฎิบติัต่อพนกังาน/แรงงาน

ความรบัผิดชอบต่อผ ูบ้รโิภค

การพฒันาชมุชนและสงัคม
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การปฎิบติัต่อพนกังาน/แรงงาน

LABOR PRACTICES



การปฎิบติัต่อพนกังาน/แรงงาน

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัตอ่การปฎิบัติตามกฎหมายแรงงาน และจรรยาบรรณของธรุกิจ โดยบริษทัฯ

มีหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างชดัเจน และบริษัทฯปฎิบัติตามสัญญาจา้งแรงงานอย่างเคร่งครัด ซ่ึง

บริษทัฯเนน้ใหค้วามส าคญักบัการเคารพสิทธิมนษุยชน เสรีภาพ ความเสมอภาค และแจง้ให้พนกังาน

ทกุคนทราบแนวทางการปฎิบัติดา้นจรรยาบรรณเกี่ยวกบัสิทธิมนษุยชน ซ่ึงพนกังานทกุคนมีความ

เขา้ใจ และตระหนักถึงขอ้ก าหนดและนโยบายการรับแจง้เบาะแส การรอ้งเรียน เพื่อใหก้ารบริหาร

จดัการเร่ืองสิทธิมนษุยชนมีประสิทธิภาพมากขึน้

เป้าหมายในปี 2563

✓ เพ่ิมความผกูพันของพนกังานกบัองคก์รดว้ยการ

ยึดหลักปฎิบัติตามคุณค่าหลักขององค์กร

(Core Value) ทั้ง 5 ขอ้ เพื่อยกระดบัความรู ้

ทักษะ และส่งเสริมความสามารถของพนกังานใน

ทกุรปูแบบ

การด าเนินงานในปี 2562

✓ ส ารวจความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร และ

พนักงานกับหัวหนา้งาน จากนั้นน าผลที่ ได ้จากการ

ส ารวจมาปรบัแผนการด าเนนิงาน ดงันี้

1.  ดา้นโอกาสความกา้วหนา้ในการท างาน

2. ดา้นคา่จา้งและสวัสดิการตา่งๆ

3.  ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างพนกังาน

แนวโนม้/ผลการด าเนินงานส าคญั

ปี 2562

▪ บรษิทัฯ ไดร้บัรางวลั “The HR Asia Best 

Companies to Work for in Asia 2019 –

Thailand Chapter” จากนิตยสาร HR Asia โดย

พิจารณาจากผลการส ารวจ Total Engagement 

Assessment Modelแการเขา้ตรวจสอบสมัภาษณ์

ผ ูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทั จ านวน 129 บรษิทัทัว่

ประเทศท่ีเขา้รว่มในครัง้น้ี

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

ประเด็นส าคญั 

LABOR PRACTICES
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การปฎิบติัต่อพนกังาน/แรงงาน: ขอ้มลูบคุลากร ประจ าปี 2562

สดัสว่นพนกังานแยกตามอาย ุ(คน)สดัสว่นพนกังานแยกตามพ้ืนท่ี (คน)

PK ประจวบคีรีขนัธ์

WN พระนครศรีอยธุยา

BKK สนญ. กรงุเทพ

CM เชียงใหม่

DC คลงัสินคา้ประชาชื่น

PB เพชรบรูณ์

สดัสว่นพนกังานคนไทยต่อชาวต่างชาติ (คน)

2,328

คน
พนกังานหญิง

59%

พนกังานชาย

41%

สดัสว่นพนกังานแยกตามเพศ (%)

2,328

คน

ผูบ้ริหารระดบัสงู

1%

ผูจ้ดัการ

4%

พนกังาน

95%

2,328

คน

สดัสว่นพนกังานแยกตามระดบังาน (%)

(GRI 401, SDG 5, SDG 10, S2.1C, S2.1O)
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การปฎิบติัต่อพนกังาน/แรงงาน: การดแูล และการรกัษาพนกังาน ENGAGEMENT
(GRI 401, SDG 8, S6.3C, S6.5C)

ประเด็นส าคญั: ✓ การบรหิารจดัการ และการรกัษาพนกังาน (GRI 401)

✓ การพฒันาความผกูพนัของพนกังงานและองคก์ร (GRI 402,GRI 407)

✓ การฝึกอบรมและพฒันาทกัษะของพนกังาน (GRI 404-2)

✓ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพในการท างาน (GRI 403)

แนวโนม้/ผลการด าเนินงานส าคญั

ปี 2562

บรษิทัฯ ไดด้ าเนินโครงการ 

“Up start entrepreneurial growth culture” 

ใหก้บัพนกังานในระดบั M3-M4 ท่ีมีประสิทธิภาพสงู

เพ่ือค้นหาธรุกิจใหม่ ท่ี เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และเพ่ิม

ศกัยภาพของพนักงานในการน าพาบริษัทฯไปส ู่เป้าหมายใน

อนาคต

บริษัทฯใหค้วามส าคัญต่อการดแูลและรักษาพนักงานที่มีประสิทธิภาพให้นานที่สดุ เพ่ือน าพาองค์กรไปสู่

ความกา้วหนา้และประสบความส าเร็จทางธรุกิจ โดยยกระดบังานบริหารทรัพยากรบคุคลใหส้ามารถรองรับการ

ขยายธรุกิจ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งน าคณุค่าหลักขององค์กร (Core Value) เขา้มาปรับใชใ้ห้

เชือ่มโยงกบักลยทุธท์างธรุกิจของบริษทัฯ ซ่ึงทางบริษทัฯ เนน้การใหค้วามรู ้และเพ่ิมทกัษะในการด าเนินงาน จาก

การพฒันาและฝึกอบรม รวมทัง้การประเมินผลงานใหส้อดคลอ้งกบัการใหค้่าตอบแทนที่ยตุิธรรมกบัพนกังานทกุ

คน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ สรา้งความผกูพันของพนกังานกบัองคก์ร และมุ่งมัน่ที่จะพัฒนาปรับปรงุการบริหาร

ทรพัยากรบคุคลใหพ้นกังานมีความกา้วหนา้ในงาน เพ่ือใหบ้ริษทัฯ เตบิโตอย่างตอ่เนือ่งและยัง่ยืนตอ่ไป

เป้าหมายในปี 2563

✓ บริษัทฯ มี เ ป้าหมายในการปรับโครงสร้าง

องค์กรในระดับหน่วยงาน เพ่ือใหส้อดรับกับ

การด าเนนิธรุกิจท่ีมีประสิทธิภาพ

✓ พัฒนาศักยภาพในการด าเนินงานของพนกังาน

ใหม้ีประสิทธิภาพ

การด าเนินงานในปี 2562

✓ ส ารวจความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อการท างานใน

บริษทัฯ และน าผลการส ารวจมาปรับปรงุการด าเนินงาน

ของบริษทัฯ

✓ ก าหนดแผนโครงสรา้งองค์กรในระดับหน่วยงานเพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน ์และเป้าหมายทางธรุกิจ

✓ พัฒนาและฝึกอบรมความรูใ้นดา้นต่างๆใหก้ับผูบ้ ริหาร

และพนกังาน
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การปฎิบติัต่อพนกังาน/แรงงาน: การบรหิารจดัการพนกังาน COMPENSATION
(GRI 405-2, SDG 5, S3.1C)

สดัสว่นพนกังานระหว่างผ ูห้ญิงต่อผ ูช้าย

60% :  40%
พนกังานระดบั

บรหิาร

64% :  36%
พนกังานระดบั

ทัว่ไป

58% :  42%
พนกังานระดบั

ปฎิบติัการ

แนวโนม้/ผลการด าเนินงานส าคญั

ปี 2562

▪ บริษัทฯ พิจารณาบรรจพุนักงานของบริษัท ในต าแหน่งงานที่ว่างเป็น

อันดบัแรก หากไม่มีพนกังานบริษทัที่มีคณุสมบัติเหมาะสม บริษทัจึงจะ

สรรหาและคดัเลือกจากบคุคลภายนอก

▪ การก าหนดระดับของต าแหน่งงาน และอัตราค่าจ้าง เงินเดือน 

สอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารค่าจา้งของบริษทั

▪ การคัดเลือกบคุคลเพ่ือด ารงต าแหน่งต่างๆ บริษัทฯ กระท าดว้ยความ

เป็นธรรม โดย

✓ ไม่เลือกปฏิบัติในการจา้งงาน อันเนื่องมาจาก สัญชาติ เชื่อชาต ิ

ชนชั้นวรรณะ ศาสนา ความพิการ เพศ หรือการมีส่วนร่วม

ทางการเมือง

✓ ไม่จา้งแรงงานเด็ก และไม่สนับสนนุการใชแ้รงงานเด็ก อายุต า่

กว่า 15 ปี รวมทัง้ไม่แสวงหาผลประโยชนจ์ากกิจกรรมใดๆ ทีมี

เด็กอายตุ ากว่า 15 ปี เขา้ร่วม

ในปี 2562 บริษัทฯ ได ้น าระบบ HR-portal เข ้ามาใช ้ในการบริหาร

ทรัพยากรบคุคลในหลายดา้น ท าใหก้ารติดต่อระหว่างพนกังานกบับริษทัฯ 

มีความสะดวก และรวดเร็วมากขึ้น โดยเฉพาะการประเมินผลการปฎิบัติงาน 

และการรับผลประโยชนข์องพนักงาน รวมทั้งการรับร ูข้่าวสารต่างๆของ

บริษทัฯ
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ติดตามและรายงานผลการปฎิบติังาน

การปฎิบติัต่อพนกังาน/แรงงาน: การดแูลพนกังาน ENGAGEMENT
(GRI 401, SDG 8, S6.3C, S6.5C)

การประเมินผลการปฎิบติังาน

บริษทัฯ ไดด้ าเนนิงานติดตัง้ระบบ “ประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปี 2562” เป็นเคร่ืองมือในการวดัผลการด าเนินงานของพนกังานดว้ยความ

ยตุิธรรม และเปรียบเทียบผลประเมินระหว่างบคุคลและในแต่ละหนว่ยงาน ผลของการประเมินจะน ามาพัฒนาพนกังาน และพิจารณาค่าตอบแทน และ

โบนสัประจ าปี ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ โดยมีขัน้ตอนการประเมินผลการปฎิบัติงาน ดงันี้

พนกังานรบัทราบเป้าหมายในการปฎิบติังาน

รบัทราบความเช่ือมโยงเป้าหมายของตนเองกบัเป้าหมายขององคก์ร

ระบดุชันีช้ีวดัของแต่ละหน่วยงาน โดยผา่นความเห็นชอบจากฝ่ายบรหิาร

ทบทวนเป้าหมายและความคาดหวงัระหว่างหวัหนา้งานกบัพนกังาน

01

02

03

04
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การปฎิบติัต่อพนกังาน/แรงงาน: ความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ร
EMPLOYEE ENGAGEMENT TARGET

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

ประเด็นส าคญั 

บริษัทฯ ไดด้ าเนินงานวัดความผกูพันของพนกังานโดยใชก้รอบแนวความคิดของ 

Aon โดยแบ่งเป็น 15 มิติใน 6 ดา้นหลัก ซ่ึงมีก าหนดในการวัดทกุๆ 2 ปี ซ่ึงใน

ปี 2561 พนกังานไดเ้ห็นถึงความส าคัญที่จะมีส่วนชว่ยในการยกระดบัในการดแูล

และการบริหารจัดการดา้นทรัพยากรบุคคล โดยไดร้่วมตอบแบบส ารวจฯ 

รอ้ยละ 87.50 จากผลการส ารวจพบว่าความผกูพันของพนักงานอยู่ในระดับ

ปานกลาง แต่ยังคงสงูกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทอ่ืนๆ ในประเทศที่ร่วมใชช้ดุแบบ

ส ารวจเดียวกนั อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมุ่งมัน่ที่จะยกระดบัผลส ารวจความ

ผกูพันของพนักงานใหเ้ทียบเท่ากับบริษัทอ่ืนๆ ที่ไดร้ับรางวัล Best Employer

Award โดยการน าผลส ารวจรายมิติและขอ้เสนอแนะของพนกังานมาจัดท าแผน

ปรับปรงุ และพัฒนาทั้งในระยะสั้นและกลางต่อไป นอกจากนี้ในปี 2562 บริษัทฯ 

ไดเ้ขา้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรางวัล HR Asia Best Companies to Work for 

in Asia: Thailand Chapter โดยเขา้ร่วมในการประเมินTotal Engagement

Assessment Model ของทาง HR Asia ที่ส ารวจใน 3 มิคิ จากผลการส ารวจ

พบว่าค่าเฉลี่ยของพนักงานอยู่ในระดับปานกลางค่อนขา้งสงูและสงูกว่าค่าเฉลี่ย

ของบริษทัฮื่นๆ ในประเทศที่อยู่ในอตุสาหกรรมเดยีวกนั

ผลการส ารวจความผกูพนัของพนกังานปี 2561

บมจ. ทิปโกฟ้ดูส์ บรษิทัในประเทศไทย
บรษิทัในประเทศไทยรางวลั

Best Employer Award

66% 63% 87%

ผลการส ารวจ Total Engagement Assessment Model 

ของพนกังานปี 2562

มิติ

CORE : 

Culture & 

Ethics, 

Leadership & 

Organization, 

Active Initiative

SELF : 

Emotional 

Engagement, 

Intention & 

Motivation, Behavior 

& Advocacy

GROUP : 

Collective 

Consciousness, 

Workplace 

Sentiment, Team 

Dynamics 

บมจ. ทิปโกฟ้ดูส์ 3.79 3.87 4.13

บรษิทัใน

ประเทศไทย
3.78 3.74 4.11
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การปฎิบติัต่อพนกังาน/แรงงาน: การฝึกอบรมพนกังาน
TRAINING AND EDUCATION

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

ประเด็นส าคญั : สง่เสรมิการฝึกอบรมและการศึกษาของพนกังาน

แนวโนม้/ผลการด าเนินงานส าคญั

ปี 2562

บรษิทัฯ ไดด้ าเนินงานพฒันาพนกังาน โดยมี

เป้าหมายในการจดัการอบรมใหก้บัพนกังาน

ในปี 2562 โดยเฉล่ียในทกุดา้น

เป้าหมายในปี 2563

✓ พัฒนาศักยภาพความสามารถของพนกังาน

ทกุระดบั โดยเนน้เป้าหมายในการส่งเสริมให้

พนกังานพฒันาการผลิตดว้ยนวตักรรม 

✓ ชัว่โมงการอบรมพนกังานในทกุดา้นโดยเฉลี่ย

ไมต่ า่กว่า 30 ชัว่โมงตอ่คนตอ่ปี

การด าเนินงานในปี 2562

✓ ก าหนดแผนโครงสรา้งองคก์รในระดบัหน่วยงาน

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับวิสัยทัศน ์และเป้าหมายทาง

ธรุกิจ

✓ จดักิจกรรมการฝึกอบรมในโครงการ “Up start 

entrepreneurial growth culture” ใ ห้ กั บ

พนักงานในระดับ M3-M4 ที่มีประสิทธิภาพสงู 

เพ่ือใหบ้ริษัทฯ สามารถท าก าไรจากผลิตภัณฑ ์

และชอ่งทางการจดัจ าหนา่ยใหม่ๆ ได ้

บริษทัฯ มีนโยบายที่ส่งเสริมและพัฒนาพนกังานทกุคน ทกุระดบัใหม้ีความรูค้วามสามารถเพ่ิมขึน้ โดย

ก าหนดแผนการฝึกอบรมในหลักสตูรบังคับ หรือหลักสตูรที่เป็นประโยชนต์่อพนักงาน รวมทั้งการ

สัมมนา และการดงูานภายนอกบริษัท เพื่อใหพ้นักงานมีการพัฒนาศักยภาพความสามารถในการ

ท างาน และท าใหบ้ริษทัฯ มีบคุลากรที่มีคณุภาพ เพื่อรองรบัการเติบโตของธรุกิจในอนาคต

32.50
ชัว่โมง ต่อคน ต่อปี
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การปฎิบติัต่อพนกังาน/แรงงาน: แผน/เป้าหมายการฝึกอบรมและการพฒันาพนกังาน

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

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการจดักิจกรรมการฝึกอบรม เพื่อยกระดบัและพฒันาศักยภาพของพนกังานในทกุดา้นโดยเฉพาะหลกัสตูรการฝึกอบรม การสมัมนา

ภายในและภายนอกบริษทั เกี่ยวกบัความรูท้างดา้นเทคนคิใหม่ๆ  เฉพาะดา้นที่จ าเป็นตอ่กระบวนการท างาน ท าใหพ้นกังานมีความสขุกบัการท างาน โดยแบ่งการ

ฝึกอบรมเป็น 3 กลุม่หลกั ดงันี้

1. หลกัสตูรดา้นการบงัคบับญัชา/การจดัการ

บริษัทฯ มีแผนในการพัฒนาผูบ้ริหารระดับกลางและระดับสงูในทกุดา้น โดยการยกระดั บ

ความสามารถในการก าหนดกลยทุธก์ารบริหารผูใ้ตบ้ังคบับัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ และทกัษะ

การเพิ่มคณุค่าของงาน รวมทัง้การบริหารจดัการธรุกิจสูค่วามยัง่ยืนตอ่ไป

2. หลกัสตูรทัว่ไปส าหรบัพนกังานในแต่ละระดบั

บริษทัฯ ก าหนดเป้าหมายในการสง่เสริมและพฒันาความสามารถในดา้นตา่งๆดงันี้

- หลกัสตูรดา้นปรบัปรงุประสิทธิภาพในการท างาน

- หลกัสตูรดา้นการบริหารจดัการ

- หลกัสตูรดา้นความปลอดภยัในการท างาน

3. หลกัสตูรสง่เสรมิทกัษะดา้นอ่ืนๆ

เพื่อเพิ่มศักยภาพพนกังานในดา้นอ่ืนๆ เชน่ จิตวิทยาในการท างานเป็นทีม เป็นตน้
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การปฎิบติัต่อพนกังาน/แรงงาน: ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน

SAFETY, OCCUPATION HEALTH AND WORKING ENVIRONMENT
(GRI 403, SDG 3, SDG 8, S5.1C, S5.1O, S5.2C)

ประเด็นส าคญั: สขุภาพและความปลอดภยัของพนกังาน (GRI 403)

แนวโนม้/ผลการด าเนินงานส าคญั

ปี 2562
อตัราการเกิดอบุติัเหตใุนการท างาน

0 ครัง้ / 1 ลา้นชัว่โมงการท างาน

อตัราการเสียชีวิตจากการด าเนินงานของ

พนกังาน

0 คนต่อปี

เป้าหมายในปี 2563
✓ การเกิดอบุตัเิหตใุนระหว่างการท างาน เท่ากบั 0

✓ ลดจ านวนพนกังานท่ีเป็นโรค Non-

Communicable Diseases (NCDs) 3% 

จากการจดักิจกรรม เพื่อสขุภาพใหก้บัพนกังาน

การด าเนินงานในปี 2562
✓ การจัดท านโยบายความปลอดภัย และจัดตั้งคณะท างาน

ดา้นความปลอดภยั

✓ การจัดท าคู่มือความปลอดภยัในการท างานส าหรับอบรม

พนกังานเขา้ใหม ่

✓ การจดัท าแผนงานประจ าปีดา้นความปลอดภยั อาชีวอนา-

มยั และสิ่งแวดลอ้มในการท างาน

✓ ระบบป้องกันอัคคีภัย เช่น Fire pump, Sprinkle และ

สญัญาณไฟ Alarm

✓ การซอ้มแผนฉกุเฉินประจ าปีละ 1 ครัง้

บริษัทฯ ก าหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างานของพนกังาน

โดยเฉพาะการปฎิบัติตามกฎหมายดา้นความปลอดภัย มาตรฐาน และขอ้ก าหนดที่เกี่ยวขอ้ง รวมทั้ง

พฒันาการด าเนนิงานดา้นความปลอดภยัอย่างตอ่เนือ่ง และตรวจสอบสถานที่ปฎิบตัิงาน เคร่ืองจกัรให้

พรอ้มใชง้าน และปลอดภยัต่อพนกังาน อย่างไรก็ตามบริษทัฯใหค้วามส าคัญดา้นสขุภาพของพนกังาน 

โดยมีการตรวจสุขภาพประจ าปี และก าหนดเป้าหมายในการลดจ านวนพนักงานที่ เ ป็นโรค 

Non-Communicable Diseases (NCDs) เพ่ือเสริมสรา้งสขุภาพที่ดีใหก้บัพนกังาน
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การปฎิบติัต่อพนกังาน/แรงงาน: นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

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

ความปลอดภยัในโรงงาน

1. บริษัทฯ มีหน่วยงานดา้นความปลอดภยัประจ าโรงงาน และแต่งตั้งคณะกรรมการความ

ปลอดภยั เพ่ือใหพ้นกังานตระหนกัถึงความปลอดภยัในการท างาน

2. บรษิทัฯ มีการประเมินดา้นความปลอดภยัในการท างานของพนกังานในโรงงาน

3. บรษิทัฯ จดัอบรมความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเป็นประจ า

4. บริษทัฯ จดัเตรียมอปุกรณป้์องกนัอนัตรายท่ีไดร้บัมาตรฐานและเหมาะสมกบัความเสี่ยงของ

พนกังาน เพ่ือป้องกนัและลดผลกระทบจากอนัตรายท่ีอาจจะเกดิขึ้น

5. บรษิทัฯ ก าหนดแผนดา้นการรบัมือกบัเหตกุารณฉ์กุเฉิน เช่น ระบบตรวจจบั และแจง้เหตเุพลิง

ไหม ้ทัง้ภายใน และภายนอกโรงงาน รวมทัง้ก าหนดแผนและจดัอบรมฝึกซอ้มตามแผนฉกุเฉินเป็น

ประจ าทกุปี

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน

1. บรษิทัฯ ตรวจสขุภาพพนกังานประจ าทกุปี และก าหนดมาตรการในการลดจ านวนพนกังานท่ี

เป็นโรค Non-Communicable Diseases (NCDs)

2. บรษิทัฯ จดักจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพใหก้บัพนกังาน

3. บรษิทัฯ ตรวจสอบสภาพแวดลอ้มในการท างานใหอ้ย ูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด
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ความรบัผิดชอบต่อผ ูบ้รโิภค

RESPONSIBILITY TO CUSTOMER



การรบัผิดชอบต่อผ ูบ้ริโภค
RESPONSIBILITY TO CUSTOMER

แนวโนม้/ผลการด าเนินงานส าคญั

ปี 2562

งานแสดงสินคา้ 

THAIFEX-WORLD of Food Asia 2019

เป้าหมายในปี 2563

✓ ยกระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคใน

ตา่งประเทศไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 95

✓ ส่ือสารคณุประโยชนข์องผลิตภัณฑใ์หม่ให้

ผูบ้ริโภครบัทราบผา่นชอ่งทางตา่งๆ

การด าเนินงานในปี 2562

✓ เขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ THAIFEX-WORLD of

Food Asia 2019 เพ่ือส่ือสารขอ้เท็จจริงในเร่ือง

คุณภาพสินค้า และส ารวจความพึงพอใจของ

ลกูคา้ ทัง้ผูบ้ริโภคทัง้ในและตา่งประเทศ

(GRI 412)

ประเด็นส าคญั: ✓ ความพึงพอใจของผ ูบ้รโิภค (GRI 403)

✓ การส่ือสารขอ้เท็จจรงิในเรือ่งคณุภาพสินคา้ (GRI 417)

✓ สขุภาพและความปลอดภยัของผ ูบ้รโิภค (GRI 416)

บริษัทฯใหค้วามส าคัญเร่ืองความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภคมาเป็นล าดับแรก โดยเฉพาะดา้นสขุภาพและความ

ปลอดภยัของผูบ้ริโภค ซ่ึงบริษทัฯ ยึดมัน่ในวิสยัทศัน ์“เราจะผลิตสินคา้และบริการที่ตอบโจทยข์องการน าสขุ

ภาวะที่ดสี ูส่งัคม” รวมทัง้การสรา้งความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภค และวัดผลความพึงพอใจอย่างสม า่เสมอ เพ่ือ

สรา้งความเชื่อมัน่ในสินคา้และบริการของบริษัทฯ และทางบริษัทฯ จะปฎิบัติต่อผูบ้ริโภคอย่ างเท่าเทียมกัน 

ดว้ยมาตรฐานดา้นกระบวนการผลิต การขนส่ง รวมทัง้การเผยแพร่และส่ือสารขอ้เท็จจริงดา้นคณุภาพของ

สินคา้ และรับฟังขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็น หรือขอ้รอ้งเรียนเกี่ยวกบัผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ เพ่ือน ามาปรับปรงุ

พฒันากระบวนการผลิต และผลิตภณัฑ ์เพ่ือสรา้งความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภคที่เพ่ิมขึน้ในอนาคต
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แนวโนม้/ผลการด าเนินงานส าคญั

ปี 2562

การรบัผิดชอบต่อผ ูบ้ริโภค: ความพึงพอใจของผ ูบ้ริโภค (GRI 102-43)

APPROACH TO STAKEHOLDER ENGAGEMENT

ประเด็นส าคญั: 

บริษทัฯใหค้วามส าคญัเร่ืองความพึงพอใจของผูบ้ริโภค เนน้พฒันาผลิตภณัฑโ์ดยน านวัตกรรมและน าเทคโนโลยีมา

ใชใ้นการกระบวนการผลิต รวมทั้งมีการวางแผนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือสรา้งความสมัพันธท์ี่ดี

ระหว่างผูบ้ริโภคกบับริษทัฯ อย่างยัง่ยืน โดยมุ่งเนน้ใหผู้บ้ริโภคไดร้ับประโยชนจ์ากการบริโภคผลิตภณัฑส์งูสดุ ซ่ึง

บริษทัฯ ยึดมัน่ในวิสยัทศัน ์“เราจะผลิตสินคา้และบริการที่ตอบโจทยข์องการน าสขุภาวะที่ดีส ู่สงัคม” รวมทัง้การ

สรา้งความพึงพอใจใหก้ับผูบ้ริโภค และวัดผลความพึงพอใจอย่างสม า่เสมอ เพ่ือสรา้งความเชื่อมัน่ในผลิตภณัฑ ์

และสรา้งความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภคเพ่ิมขึน้ในอนาคต

การด าเนินงานในปี 2562

✓ ส่วนแบ่งการตลาดในประเทศ โดยการสร้าง

ความสมัพนัธท์ี่ด ีประเมินและวดัผลความพึงพอใจ 

✓ ส่วนแบ่งการตลาดต่างประเทศ ยกระดับความพึง

พอใจของลกูคา้ไมต่ า่กว่ารอ้ยละ 90 

เป้าหมายในปี 2563

✓ สว่นแบ่งการตลาดในประเทศ โดยการสรา้ง

ความสมัพนัธท์ี่ด ีและปรบัปรงุการบริหาร

จดัการความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้ริโภคกบั

บริษทัฯ

✓ สว่นแบ่งการตลาดตา่งประเทศ ยกระดบั

ความพึงพอใจของลกูคา้ไมต่ า่กว่ารอ้ยละ 

95

ความพึงพอใจ

โดยเฉลี่ย 

96%

ความพึงพอใจของผ ูบ้รโิภคระหว่างประเทศ



การรบัผิดชอบต่อผ ูบ้ริโภค: การประเมินความพึงพอใจของผ ูบ้รโิภคระหว่างประเทศ 

ระดบัความพึงพอใจของผ ูบ้รโิภคระหว่างประเทศ 

ปี 2562

96%

99.20%

92.70%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

การบรกิาร

การบรกิารเม่ือเทียบกบัค ู่แขง่

ความพึงพอใจของผ ูบ้รโิภคตามประเภท 

เป้าหมาย 95%

เป้าหมาย 98%

แผน/เป้าหมายการพฒันาความพึงพอใจของผ ูบ้รโิภค

ระหว่างประเทศ

▪ ดา้นคณุภาพสินคา้ 

เป็นเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยก าหนดแผนร่วมกับฝ่ายผลิตของโรงงานประจวบฯ 

เพ่ือวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นไปตามมาตรฐานของประเทศผูน้  าเขา้ 

▪ ดา้นการขนสง่สินคา้

ประสารงานกับธรุกิจขนส่งทางเรืออย่างสม ่าเสมอ เพ่ือติดตามความคืบหนา้ของการ

ขนส่งสินคา้ใหเ้ป็นไปตามแผนที่ตกลงกับลกูคา้ และแจง้สถานะของการขนส่งให้ลกูคา้

ทราบเป็นระยะ

▪ ดา้นการขาย 

ก าหนดแผนการขายในแต่ละประเทศ และสรา้งความสัมพันธท์ี่ดีกับลกูคา้ ประเมินความ

พึงพอใจของลกูคา้ และตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างรวดเร็วและถกูตอ้ง

(GRI 102-43, S7.3O)
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การรบัผิดชอบต่อผ ูบ้ริโภค: การสื่อสารขอ้เท็จจริงในเรื่องคณุภาพสินคา้
(GRI 417, SDG 3, SDG 8)RESPONSIBLE MARKETING COMMUNICATION

บริษัทฯ ไดส้ื่อสารขอ้เท็จจริงในเร่ืองคณุประโยชนแ์ละคณุภาพของผลิตภัณฑใ์นหลากหลายช่องทาง 

ทัง้ในสื่อโทรทศัน ์ในบรรจภุณัฑ ์และสื่อออนไลนต์่างๆ เพ่ือสรา้งความสมัพันธท์ี่ดีระหว่างผูบ้ริโภคกับ

บริษัทฯ และสรา้งการรับรูถึ้งคณุประโยชนข์องผลิตภัณฑไ์ดอ้ย่างครบถว้นและถกูตอ้ง โดยมุ่งเนน้ให้

ผูบ้ริโภคไดร้ับประโยชนจ์ากการบริโภคผลิตภัณฑส์งูสดุ ซ่ึงบริษัทฯ ยึดมัน่ในวิสัยทัศน ์“เราจะผลิต

สินคา้และบริการที่ตอบโจทยข์องการน าสขุภาวะที่ดีส ู่สงัคม” เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ในผลิตภณัฑ ์ใหก้บั

ผูบ้ริโภคเพิ่มขึน้ตอ่ไปในอนาคต

ประเด็นส าคญั

การด าเนินงานในปี 2562

✓ ส่ือสารสดุยอดคณุประโยชนแ์ละคณุภาพผ่านทาง

ช่องทางการส่ือสารออนไลน์ เช่น Facebook

เว็บไซดข์องบริษทั เป็นตน้

✓ ส่ือสารผ่านช่องทางส่ือโทรทัศน์ ในบรรจภุัณฑ์

รปูแบบใหม่ โดยการน าเสนอคณุประโยชนท์ี่ไดจ้าก

การบริโภคผลิตภัณฑ์ผ่านการสแกน QR Code

ดา้นขา้งกลอ่ง

เป้าหมายในปี 2563

✓ ไดร้ับการตอบรับที่ดีของผูบ้ริโภค โดยวัด

จากรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ใน

บรรจุภัณฑ์ใหม่ปรับเ พ่ิมขึ้น 3% เมื่อ

เทียบกบัปี 2562

แนวโนม้/ผลการด าเนินงานส าคญั

ปี 2562
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การรบัผิดชอบต่อผ ูบ้ริโภค: สขุภาพและความปลอดภยัของผ ูบ้ริโภค 
(GRI 416)

CONSUMER HEALTH AND SAFETY

บริษทัฯ มุง่เนน้ในเร่ืองสขุภาพและความปลอดภยัของผูบ้ริโภคมาเป็นล าดบัแรก โดยการรักษาคณุภาพ 

และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ในระดับสงูสดุ รวมทั้งค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มี

คณุประโยชนส์งู จากการน านวัตกรรมมาปรับใชใ้นกระบวนการผลิต เพื่อเสริมสรา้งความเชื่ อมัน่ใน

ดา้นความปลอดภัย และคณุภาพสินคา้ใหก้ับผูบ้ริโภค นอกจากนี้ยังรักษามาตรฐานต่างๆ ที่บริษัทฯ 

ไดร้ับการรับรองจากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซ่ึงเป็นการสรา้งความมัน่ใจในดา้น

สขุภาพของผูบ้ริโภคในระยะยาวอย่างยัง่ยืนตอ่ไป

ประเด็นส าคญั

การด าเนินงานในปี 2562

✓ ตรวจสอบคุณภาพของสินค้า  ความสัมพันธ์

ระหว่างแบรนด์กับผูบ้ริโภค และเอกลักษณ์ของ

แบรนดด์า้นความปลอดภยั

✓ ควบคุบคุณภาพดา้นรสชาติ และรปูลักษณ์ของ

ผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นไปตามมาตรฐาน

เป้าหมายในปี 2563

✓ ได ้รับรางวัล Gold Quality Award 2020 by

Monde Selection ประเภทน า้ดืม่และเคร่ืองดื่ม

ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เป็นการประเมินทั้งดา้น

รสชาต ิและรปูลกัษณข์องผลิตภณัฑ ์

✓ ไดร้บัรางวลั Super Brand Award 2020

แนวโนม้/ผลการด าเนินงานส าคญั

ปี 2562
น ้าแรธ่รรมชาติออรา ไดร้บัรางวลั ดงัน้ี

▪ 3-Star Superior Taste Award ปี 2019 by 

iTQi จากประเทศเบลเยยีม

▪ Gold Quality Award 2019 by Monde 

Selection ประเภทน ้าด่ืมและเครือ่งด่ืมท่ีไม่มี

แอลกอฮอล์

▪ Super Brand Award 2019 ดา้นคณุภาพของ

แบรนด ์
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การพฒันาชมุชน/สงัคม

COMMUNITY / SOCIAL DEVELOPMENT



การพฒันาชมุชน/สงัคม (GRI 413, SDG 8, SDG 10, SDG 17)

COMMUNITY / SOCIAL DEVELOPMENT

บริษัทฯด าเนินธรุกิจโดยยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อชมุชน/สังคม โดยท าหนา้ที่เป็นพลเมืองดีที่อยู่

ร่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ย่างเต็มภาคภมูิ และไดป้ลกูฝังแนวความคิดดงักลา่วใหก้ับพนกังานทกุคนถือ

ปฏิบัติเป็นบรรทดัฐานเดียวกนั ตลอดจนพฒันาชมุชนในดา้นตา่งๆ เชน่ ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นสงัคม 

เพื่อใหช้มุชนและสงัคมมแีนวทางในการปฏิบตัติามอย่างจริงจงั การปฏิบัติงานอย่างมีความรบัผดิชอบ

ต่อสังคมนั้นเป็นหลักประจ าใจของพนักงานกลุ่มธรุกิจอาหารทิปโก ้ตามนโยบาย “ทิปโก ้พฒันา

ธรุกิจควบค ู่กบัส่ิงแวดลอ้มและสงัคม”

ประเด็นส าคญั

การด าเนินงานในปี 2562

✓ ดา้นเศรษฐกิจ : ส่งมอบโอกาสใหก้ับเยาวชนกลุ่ม

พิเศษดว้ยการซ้ือ " กระเป๋าของขวัญสับปะรดหอม

สุวรรณจากเชือกถักไหมพรมและผ้าซาริโอลาย

สับปะรด" ซ่ึงช่วยส่งเสริมใหเ้ยาวชนพิเศษมีรายได ้

พิเศษเพ่ิมขึน้

✓ ดา้นสงัคม : ร่วมสง่ก าลงัใจตอ่สูก้บัความเจ็บป่วยที่

พักรักษาตัวอยู่ตามโรงพยาบาลทัว่ประเทศ และเด็ก

อีกกลุ่มหนึ่งที่ก าลังรอโอกาสที่จะกลับมาใชช้ีวิตเป็น

ปกตไิดอี้กครัง้หนึง่

เป้าหมายในปี 2563

✓ การสรา้งพันธมิตรเกี่ยวกับ CSV เพ่ือเป็น

เครือขา่ยในการพฒันาชมุชนควบคู่ไปกับการ

พฒันานวตักรรม

✓ การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรดา้นการมี

สว่นร่วมในการพฒันาสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม

✓ การสร้างความพึงพอใจของชุมชนรอบ

โรงงานที่เพ่ิมขึ้นดว้ยการส่งเสริมการสรา้ง

รายได ้และลดผลกระทบทางลบในชมุชน

แนวโนม้/ผลการด าเนินงานส าคญั

ปี 2562
ความพึงพอใจของชมุชนรอบโรงงาน ( 4 โรงงาน )

ฃ
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ความพึงพอใจของชมุชน

รอบโรงงาน

คะแนนท่ีได ้

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

โรงงานประจวบฯ 4.63

โรงงานเชยีงใหม่ 4.30

โรงงานวงันอ้ย 4.46

โรงงานเพชรบรูณ์ 4.17



6.กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีด้านสังคมของ

บรษิทัฯ ตามท่ีไดร้บัมอบหมาย

95บรษิทั ทิปโกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน)

การพฒันาชมุชน/สงัคม: นโยบายและแนวปฎิบติัดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม

1.สนบัสนนุใหมี้รว่มปรึกษาหารือกบัตวัแทนของกล ุ่มชมุชนอยา่งเป็นระบบในการตดัสินใจลงทนุ

ในกิจกรรมการพฒันาชมุชน

2.ส่งเสริมและสนับสนนุการศึกษาในทกุระดบั และเขา้ร่วมในกิจกรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนา

คณุภาพ และการเขา้ถึงการศึกษา และส่งเสริมความร ูใ้นทอ้งถ่ินอย่างสม ่าเสมอ โดยเฉพาะ

การศึกษาของเด็ก รวมถึงการสง่เสรมิการอนรุกัษว์ฒันธรรมและขนบประเพณีทอ้งถ่ิน

4.สง่เสรมิการเขา้รว่มหารอื ประชมุ เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมส าหรบัชมุชน

5.มีสว่นรว่มในการสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ชมุชน โดยการช าระภาษีทอ้งถ่ิน และใหข้อ้มลูท่ีจ าเป็นอยา่ง

ถกูตอ้ง แก่ชมุชนและหน่วยงานราชการ

6.ด าเนินงานเพ่ือลด หรือขจัดผลกระทบดา้นลบต่อสขุภาพ อันเกิดจากกระบวนการผลิต 

ผลิตภณัฑ์ หรือการบริการ รวมถึงการสนับสนนุการมีสขุภาพท่ีดี และการจัดบริการสขุภาพ

พ้ืนฐาน เช่น การจดัหาน ้าสะอาด และสขุอนามยัท่ีเหมาะสม

7.การลงทนุทางธรุกิจนัน้ จะค านึงถึงการเปิดโอกาสใหค้นในชมุชนก่อน โดยหลีกเลี่ยงหรือลด

การด าเนินงานท่ีชมุชนตอ้งพ่ึงพากิจกรรมการบรจิาคท่ีไม่ก่อใหเ้กิดการพฒันาอย่างยัง่ยนื

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

3.สง่เสรมิใหมี้การสรา้งงานและการพฒันาทกัษะของคนในระดบัทอ้งถ่ินเพ่ือการสรา้งงานอยา่ง

เหมาะสม

นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม

1.น าเสนอเพ่ือพิจารณาใหก้ารสนบัสนนุกิจกรรมเพ่ือสงัคมส าหรบัหน่วยงาน

ราชการและชมุชนในแต่ละพ้ืนท่ีท่ีสงักดั

แนวปฎิบติัดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม

5.จัดท าแผนกิจกรรมประจ าปี และเสนองบประมาณด าเนินการส าหรับ

โครงการสนบัสนนุดา้นสงัคม

4.เป็นศนูยก์ลางการประชาสมัพนัธข์่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินกิจกรรมดา้น

สงัคมผา่นสื่อทอ้งถ่ิน

3.ดแูล สอดสอ่ง และน าเสนอกิจกรรมเพ่ือใหก้ารจดัการดา้นสงัคมของโรงงาน

เป็นไปตามขอ้ก าหนดกฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวขอ้ง

2.ประสานงานและด าเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคมตามงบประมาณท่ีไดร้บัอนมุติั



การพฒันาชมุชน/สงัคม: กิจกรรมเพ่ือสงัคม

96บรษิทั ทิปโกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน)

โครงการ “TIPCO founder’s day"



การพฒันาชมุชน/สงัคม: กิจกรรมเพ่ือสงัคม

บรษิทัฯ จดังานว่ิงท่ีเป็นสบัปะรดท่ีสดุในประเทศไทย “Prachuap Khiri Run by Tipco”

โดยรายได้ส่วนหน่ึงจากงานมอบให้โรงพยาบาลประจวบคีรีขนัธ์ เพ่ือจัดซ้ือเครื่องมือ

อปุกรณก์ารแพทย์

โครงการ “Prachuap Khiri Run by Tipco Season 3”
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การพฒันาชมุชน/สงัคม: กิจกรรมเพ่ือสงัคม

ร่วมกันมอบโอกาสทางสังคมใหก้ับเยาวชนกลุ่มพิเศษดว้ยการซ้ือ"กระเป๋าของขวัญ

สับปะรดหอมสวุรรณ" โดยทางหอมสวุรรณร่วมกับชมุชนเพ่ือนพัฒนะสขุ เพ่ือบุคคล

พิเศษส่งเสริมใหเ้ยาวชนพิเศษไดฝึ้กสมาธิและการเรียนรูก้ารพ่ึงพาตนเอง โดยไดจ้ัดท า

กระเป๋าของขวัญสบัปะรดซ่ึงใช ้"เชือกถักไหมพรมและผา้ซาริโอลายสบัปะรด" โดยทกุใบ

มาจากฝีมือการถักทอจากเยาวชนพิเศษที่ค่อยๆ ถักทอดว้ยหัวใจและจิตใจที่อยากสรา้ง

คณุค่าใหก้บัตนเองและ สงัคมรวมถึงการสรา้งอาชีพอย่างมัน่คงในอนาคต  รายไดจ้าก

การขายกระเป๋าสบัปะรดทกุใบจะเป็นเคร่ืองมือใหก้บัชมุชนและเยาวชนพิเศษเพ่ือต่อยอด

ในการพฒันาศกัยภาพทัง้ร่างกายและจิตใจใหเ้ติบโตอย่างมัน่คงตอ่ไป ร่วมกันท าบญุและ

มอบโอกาสใหก้บันอ้งๆ
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โครงการ "กระเป๋าของขวญัสบัปะรดหอมสวุรรณ"โครงการ “ปันรกัปันฮกักบั TIPCO"



มิติดา้นสิ่งแวดลอ้ม

ENVIRONMENT



ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มโดยเนน้ดา้นกระบวนการผลิตของห่วงโซ่คณุค่าขององคก์ร

ผ ูบ้รโิภค
การ

จดัจ าหน่าย

การขนสง่

สินคา้
คลงัสินคา้

การผลิต

สินคา้

การขนสง่

วตัถดิุบ

การจดัซ้ือ

วตัถดิุบ

โลจิสติกสข์าเขา้ การผลิต โลจิสติกสข์าออก ฝ่ายขายและการตลาด

ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

น ้า และการปลอ่ยกา๊ซ

เรอืนกระจก
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ขนสง่สินคา้

ในประเทศวตัถดิุบ

ในประเทศ

โรงงานผลิต

ตรวจสอบ

คณุภาพสินคา้วตัถดิุบ

ต่างประเทศ
ขนสง่สินคา้

ต่างประเทศ

รา้นคา้ปลีกแบบใหม่

รา้นสะดวกซ้ือ

รา้นคา้ปลีกแบบเก่า

Squeeze by Tipco



มิติสิ่งแวดลอ้ม

Environment

การบรหิารจดัการของเสีย

การบรหิารจดัการพลงังาน

การบรหิารจดัการน ้า

การบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก



การบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม: นโยบายและแนวปฎิบติัดา้นสิ่งแวดลอ้ม

แนวปฎิบติัดา้นสิ่งแวดลอ้ม

1. ควบคมุ ดแูล ป้องกันไม่ใหเ้กิดมลพิษ จากการด าเนินกิจกรรม ผลิตภัณฑ ์และการบริการ

ตา่งๆ ซ่ึงรวมถึงการบ่งชี้แหล่งก าเนิดมลพิษ การตรวจวัด เก็บบันทึก และการรายงานผลของ

มลพิษ การก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกันมลพิษและของเสีย การเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกับมลพิษ

ตอ่สาธารณะ และการด าเนินการเพ่ือการเตรียมพรอ้มในการป้องกนัอบุัติเหตจุากสารเคมีหรือ 

มลพิษจากการด าเนนิงาน

2. ดแูลและควบคมุใหม้ีการใชท้รพัยากรอย่างยัง่ยืน โดยมีการชีบ้่งแหลง่การใชพ้ลงังาน น า้ และ

ทรพัยากรอ่ืนๆ และด าเนนิมาตรการการใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ด าเนินมาตรการทั้งทางตรงและทางออ้มอย่างต่อเนื่องเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการด าเนนิการของบริษทัฯ

4. ปกป้องและฟ้ืนฟูแหลง่ที่อยู่อาศยัตามธรรมชาติในทกุกิจกรรม ผลิตภณัฑ ์และการใหบ้ริการ 

โดยการบ่งชี้ผลกระทบและก าหนดมาตรการเพ่ือลดหรือ ก าจัดผลกระทบอย่างเหมาะสม 

รวมถึงการด า เนินการเ พ่ือ ฟ้ืนฟู  รักษาระบบนิ เวศน์ที่ ส่ง เสริม การอนุรักษ์กา รใช ้

ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างยัง่ยืน
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“บรษิทัฯ จะม ุง่มัน่ด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของกฎหมาย

ส่ิงแวดลอ้ม และลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม รวมทัง้การปกป้อง

ส่ิงแวดลอ้มและการป้องกนัมลพิษอยา่งมีประสิทธิภาพ”



การบรหิารจดัการของเสีย

EFFLUENTS AND WASTE



การบรหิารจดัการขยะ และของเสีย
EFFLUENTS AND WASTE (GRI 306, SDG 12)

ประเด็นส าคญั: การบรหิารจดัการของเสียในกระบวนการผลิต

บริษัทฯ ตระหนักในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้ม และการลดปริมาณของเสียใน

กระบวนการผลิต ดงันัน้บริษทัฯ จึงปรบัปรงุการบริหารจดัการของเสีย โดยใชห้ลกัลดของ

เสีย เพิ่มการใชซ้ ้า และน ากลับมาใชใ้หม่ เพื่อพัฒนาการด าเนินธรุกิจอย่างยัง่ยืนควบคู่กับ

การป้องกนัปัญหามลพิษ

การด าเนินงานในปี 2562

✓ จัดท าเตาเผาขยะจากถังดรัมบรรจวุัตถดุิบน า้ผลไม ้

เพื่อน าไปก าจดัขยะจากกระบวนการผลิต

✓ น าแกนสบัปะรดไปผลิตเป็นผลิตภณัฑส์บัปะรดอบแหง้ 

ท าใหป้ริมาณขยะในกระบวนการผลิตลดลง (โรงงาน

ประจวบฯ)

เป้าหมายในปี 2563-2566

✓ ลดปริมาณขยะ และของเสีย โดยการส่งไป

ก าจัดดว้ยการเผาและฝังกลบ ไม่นอ้ยกว่า 

3% เมื่อเทียบกบัปีกอ่น

✓ น าแกนสับปะรดและเปลือกผลไมม้าท าปุ๋ย

ส าหรับพืช เพ่ือใหล้ดขยะจากเปลือกผลไม้ได ้

5% จากปีกอ่น

แนวโนม้/ผลการด าเนินงานส าคญั

ปี 2562

ปรมิาณขยะ และของเสียจากกระบวนการผลิต

(โรงงานประจวบฯ)
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✓ ปรมิาณขยะ และของเสียในปี 2562

▪ ลดลง รอ้ยละ 34.4 เม่ือเทียบกบัปี 2560

▪ ลดลง รอ้ยละ 40.3 เม่ือเทียบกบัปี 2561
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การบรหิารจดัการพลงังาน

ENERGY MANAGEMENT



การบรหิารจดัการพลงังาน
ENERGY MANAGEMENT (GRI 302, SDG 7)

ประเด็นส าคญั: การใชพ้ลงังานอยา่งร ูค้ณุค่าและมีประสิทธิภาพสงูสดุ

ในกระบวนการผลิต

บริษทัฯ ไดด้ าเนินงานและพัฒนาระบบการจดัการพลงังานอย่างเหมาะสม ดว้ยการพัฒนานวัตกรรม

ในกระบวนการผลิต รวมทัง้ปรับแผนก าหนดการใชพ้ลงังาน เป้าหมายการลดใชพ้ลงังาน และสื่อสาร

ใหพ้นกังานทกุคนทราบ ท าใหบ้ริษทัฯประสบความส าเร็จในการประหยดัพลงังานในกระบวนการผลิต

การด าเนินงานในปี 2562

✓ ลดการใชพ้ลังงานไฟฟ้าโดยจัดเวลาการเดินเคร่ืองจักรให้

สอดคลอ้งกบัปริมาณวัตถดุิบ และลดเวลาเดินเคร่ืองจักร

ในขณะรอวัตถดุิบจากกระบวนการผลิตกอ่นหนา้

✓ ลดการใชเ้ชื้อเพลิงโดยเลือกใชเ้คร่ืองจักรท่ีใชไ้อน า้หลายๆ

กระบวนการผลิตในเวลาเดียวกนั เพื่อลดระยะเวลาในการ

ใชไ้อน า้ตอ่วัน

เป้าหมายในปี 2563-2566

✓ ลดการใชพ้ลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิต  

(5 โรงงาน) อย่างนอ้ยรอ้ยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 

2562

แนวโนม้/ผลการด าเนินงานส าคญั

ปี 2562

ปรมิาณการใชพ้ลงังานและเช้ือเพลิง

ในปี 2562

ลดลง

รอ้ยละ 14.5
เม่ือเทียบกบัปี 2561

(โรงงานประจวบฯ)
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การบรหิารจดัการพลงังาน: การลดการใชพ้ลงังาน (ไฟฟ้า/เช้ือเพลงิ)

ปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าและเช้ือเพลิง
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เป้าหมายการลดการใชพ้ลงังาน

ปริมาณการใชพ้ลงังานในกระบวนการผลิต ครอบคลมุ

กระบวนการจดัเก็บ การผลิต (โรงงานประจวบฯ)

✓ ปริมาณการใชพ้ลงังาน ในปี 2562

▪ ลดลง รอ้ยละ 10.6 เม่ือเทียบกบัปี 2560

▪ ลดลง รอ้ยละ 14.5 เม่ือเทียบกบัปี 2561
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การบรหิารจดัการน ้า

WATER MANAGEMENT



การบรหิารจดัการน ้า
WATER MANAGEMENT (GRI 303, SDG 6, SDG 12)

ประเด็นส าคญั: การใชน้ ้าอยา่งร ูค้ณุค่าและมีประสิทธิภาพสงูสดุ

ในกระบวนการผลิต

บริษทัฯ ไดด้ าเนนิงานบริหารจดัการน า้อย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ โดยเฉพาะโรงงานผลิตสบัปะรด

กระป๋องที่จังหวัดประจวบฯ เนื่องจากเป็นโรงงานที่ใชน้ ้าในกระบวนการผลิตในปริมาณมาก 

อย่างไรก็ตามบริษทัฯปรบัแผนการใชน้ า้ เป้าหมายการลดใชน้ า้ และสื่อสารใหพ้นกังานทกุคนทราบ 

เชน่ ลดใชน้ า้ การใชซ้ า้ และน ากลบัมาใชใ้หม่

การด าเนินงานในปี 2562

✓ การบ าบดัน า้เสียจากกระบวนการผลิต และพักน า้ที่บ าบัด

แลว้ไวใ้นบ่อภายในโรงงาน ก่อนจะปล่อยน า้ไปตามแหล่ง

น า้ธรรมชาตติา่งๆ

✓ บริษทัฯท าการบ าบัดน า้เสียจากกระบวนการผลิตแลว้น า

กลับมาใชซ้ ้า โดยการติดตั้งระบบ Reuse RO เพื่อลด

การใชน้ า้ในกระบวนการลา้งลกูสบัปะรด

เป้าหมายในปี 2563-2566

✓ ลดการใชน้ า้จากแหลง่ตา่งๆ ในกระบวนการผลิต  

(5 โรงงาน) อย่างนอ้ยรอ้ยละ 5 เมื่อเทียบกบัปี 

2562

แนวโนม้/ผลการด าเนินงานส าคญั

ปี 2562

ปริมาณการใชน้ ้าจากแหลง่ต่างๆ

ในปี 2562

ลดลง

รอ้ยละ 18.4
เม่ือเทียบกบัปี 2561

(โรงงานประจวบฯ)

109บรษิทั ทิปโกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน)



การบรหิารจดัการพลงังาน: การลดการใชน้ ้า

ปรมิาณการใชน้ ้าจากแหลง่ต่างๆ
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เป้าหมายการลดใชน้ ้าจากแหลง่ต่างๆ

ปริมาณการใชน้ ้าจากแหลง่ต่างๆในกระบวนการผลิต 

ครอบคลมุกระบวนการผลิต (โรงงานประจวบฯ)

✓ ปริมาณการใชน้ ้า ในปี 2562

▪ ลดลง รอ้ยละ 18.8 เม่ือเทียบกบัปี 2560

▪ ลดลง รอ้ยละ 18.4 เม่ือเทียบกบัปี 2561

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

EMISSION MANAGEMENT



การบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก
EMISSION MANAGEMENT (GRI 305, SDG 12, SDG 13)

ประเด็นส าคญั: การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจากกระบวนการผลิต

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการบรรเทาภาวะโลกรอ้น โดยการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ

ในปัจจบุัน (Climate Change) เนื่องจากบริษัทฯ ประเมินความเส่ียงที่ปริมาณก๊าชเรือนกระจกจะเพ่ิมขึ้นจาก

หลายปัจจยั จะสง่ผลกระทบตอ่ธรุกิจในดา้นคณุภาพของวัตถดุิบในการผลิต อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ มีการบริหาร

จัดการความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงภาวะอากาศ และด าเนินงานจัดการปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกให้

เป็นไปตามมาตรฐาน โดยก าหนดขอบเขตส าหรับการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกับทั้ง 5 โรงงาน เพ่ือควบคมุการ

ปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

การด าเนินงานในปี 2562

✓ ลดการใชพ้ลังงานไฟฟ้าโดยจัดเวลาการเดินเคร่ืองจักร

ใหส้อดคลอ้งกบัปริมาณวัตถดุิบ ท าใหล้ดการปล่อยกา๊ซ

เรือนกระจกไดร้อ้ยละ 14 เมื่อเทียบกบัปี 2561

✓ ลดปริมาณการใชถ่้านหินลง โดยการเลือกใชถ่้านหินท่ีมี

คณุภาพดีใหค้่าความรอ้นสงู สามารถลดปริมาณการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกร้อยละ 1 จากปี 

2561 

เป้าหมายในปี 2563-2566

✓ ลดการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต  

(5 โรงงาน) อย่างนอ้ยรอ้ยละ 5 เมื่อเทียบกบัปี 

2562

แนวโนม้/ผลการด าเนินงานส าคญั

ปี 2562

ปริมาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก

ในปี 2562

ลดลง

รอ้ยละ 25.2
เม่ือเทียบกบัปี 2561

(โรงงานประจวบฯ)
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การบรหิารจดัการพลงังาน: การลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก

ปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก
เป้าหมายการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืน

กระจก

ปริมาณการการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกในกระบวนการ

ผลิต (โรงงานประจวบฯ)

✓ ปริมาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก ในปี 2562

▪ ลดลง รอ้ยละ 33.3 เม่ือเทียบกบัปี 2560

▪ ลดลง รอ้ยละ 25.2 เม่ือเทียบกบัปี 2561

(GRI 305, SDG 12, SDG 13, E1.3C, E1.4C, E1.4O)
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กิจกรรม CSR/CSV 

ENVIRONMENT

มิติสิ่งแวดลอ้ม



โครงการปลกูป่า AURA PES ครัง้ท่ี 3
กิจกรรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้มอยา่งยัง่ยืน สานต่อกิจกรรม AURA PES ครัง้ท่ี 3 ระหว่างชมุชนบา้นปงไครก้บัโรงงาน ด าเนินงานปลกูป่า 10 ไร ่

โดยชมุชนจะเป็นผ ูร้บัผิดชอบและด าเนินงานในการดแูลป่าท่ีปลกูเป็นระยะเวลา 2 ปี (มีนาคม 2561 - มีนาคม 2563)  เริ่มตัง้แต่การเตรียม

พ้ืนท่ีและการปลกู  ตลอดจนการก าจดัวชัพืช ตลอดจนดแูลเพ่ือใหม้ัน่ใจว่าป่าท่ีปลกูมีอตัราการรอดสงูและเจริญเติบโตเป็นป่าท่ีสมบรูณ ์โดย

ทางโรงงานเป็นผ ูส้นบัสนนุค่าใชจ่้าย จากการด าเนินงานของการปลกูป่าดว้ยวิธีท่ีมีการดแูลโดยชมุชนท าใหต้น้กลา้ท่ีปล ูกมีอตัราการรอดสงู

มากกว่า 90% ซ่ึงแตกต่างจากการปลกูป่าทัว่ไปท่ีมีอตัราการรอดค่อนขา้งต ่า 
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ออราปลกูป่าตน้น ้า 5 ภาคทัว่ประเทศ 

รวมทัง้สิ้น 17,000 ตน้ลดปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจก 

250,000 kGCO2eq ต่อปี
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50
ผา้ห่ม

โครงการออรารกัษโ์ลกเพ่ือคนรกัษป่์า UPCYCLING PLASTIC WASTE

ในปี 2562 ปัญหาขยะพลาสติกและสิ่งแวดลอ้มซ่ึงเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก ซ่ึงส าหรับประเทศไทย

แลว้ โดยเฉลี่ยสรา้งขยะ 27 ลา้นตนั ในจ านวนนีเ้ป็นขยะพลาสติก 2 ลา้นตนั คนไทยแต่ละคนสรา้งขยะ 

1.1 กิโลกรัมต่อวัน ดว้ยเหตดุังกล่าว ทิปโกจึ้งใหค้วามส าคัญของปัญหา จึงริเร่ิม โครงการ "ออรา

รกัษโ์ลกเพื่อคนรักษป่์า...UPCYCLING PLASTIC WASTE by Aura" มีเป้าหมายเพื่อลดปัญหา

ขยะพลาสติก ดว้ยการเรียกคืนขวดบรรจนุ า้ดื่ม แปลงร่างสู่ผา้ห่มกนัหนาวเพื่อบริจาคใหก้บัคนดแูล

ป่าทัง้ 5 ภาคทัว่ประเทศไทย รวมทัง้สิ้น 500 ผืน พรอ้มปลกูฝังจิตส านึกและเปลี่ยนค่านิยมของการ 

"ท้ิง" เพ่ือใหเ้กิดประโยชนต์อ่สงัคม
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แปลงรา่งขวดน ้าพลาสติกใหเ้ป็นสิ่งของมีค่า 

ขยะพลาสติกประมาณ 2 ลา้นตนั

หรือ 2,000 ลา้นขวดต่อปี

ลดปรมิาณขวดพลาสติกได้

100,000  ขวดต่อปี
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ตารางขอ้มลูเพ่ิมเติมดา้นความยัง่ยืน

INFORMATION



ตารางท่ี 1 ตารางรายงาน GRI Standards โดยเทียบกบัตวัช้ีวดั

GRI 200 เศรษฐกิจ

GRI Standard Required Data in Thai Required Data Unit

SD Performance

SDGs2017

2560

2018

2561

2019

2562

GRI 200 : INNOVATION for Prosperity Economic

GRI 201-1 การสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกิจโดยตรง Direct Economic Value Generated SDGs 1-17

สินทรพัยร์วม Total Assets ลา้นบาท 6,938 7,077 6,669 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ Total Revenue ลา้นบาท 4,952 4,356 3,687 

การกระจายมลูค่าทางเศรษฐกิจ Economic Value Distributed

คา่ตอบแทนและสวัสดิการพนกังาน Salary, wages and employees' benefits  ลา้นบาท 640 675 597 

ตน้ทนุในการด าเนนิงาน Operating Expenses    ลา้นบาท 4,747 4,411 4,157 

การจ่ายส าหรบัผลการดาเนินการ Payment to Providers of Capital

ภาษีท่ีจ่ายใหร้ฐับาล (เงนิได)้ Tax Payment to governments ลา้นบาท 47 52 (14) 

การจ่ายดอกเบ้ีย Interest Payments ลา้นบาท 54 56 70 

การจ่ายเงนิปันผล Dividend Payments ลา้นบาท 362 120 164 

งบก าไรขาดทนุ Consolidated Income Statement

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ Net Profit ลา้นบาท 704 (30) 208 

ก าไรกอ่นดอกเบ้ียภาษีคา่เสื่อม/คา่ตดัจ าหนา่ย EBITDA ลา้นบาท 959 245 533 
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ตารางท่ี 1 ตารางรายงาน GRI Standards โดยเทียบกบัตวัช้ีวดั (ต่อ)

GRI 300 สิ่ งแวดลอ้ม

GRI Standard Required Data in Thai Required Data Unit

SD Performance

SDGs2017

2560

2018

2561

2019

2562

GRI 300 : SAVE ENVIRONMENT - ENERGY

GRI 302-1
ปรมิาณการใชพ้ลงังาน (โรงงานประจวบฯ) Energy Consumption

ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าและ/หรือน า้มนัเชื้อเพลิง Energy consumption within organization ลา้นกิโลวตัต-์ชัว่โมง 15.23 15.92 13.62 SDGs 7

GRI 303-1
ปรมิาณการใชน้ ้า (โรงงานประจวบฯ) Water consumption

ปริมาณการใชน้ า้ Total volume of water withdrawal Cu.m 905,097 900,376 734,390 SDGs 6

GRI 306-2

ปรมิาณของเสีย (โรงงานประจวบฯ) Waste

ปริมาณขยะรวมทกุประเภท (ขยะอนัตราย/ไม่

อนัตราย)

Total weight of waste (hazardous/ 

non-hazardous waste)
ตนัตอ่ปี 39,900 43,857 26,166 SDGs12

GRI 305-1,2

กา๊ซเรอืนกระจก EMISSION

ปริมาณการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจก GHG emissions
ลา้นตนั

คารบ์อนไดออกไซด์
49.91 44.47 33.27 SDGs13

การปฏิบติัตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม

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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ตารางท่ี 1 ตารางรายงาน GRI Standards โดยเทียบกบัตวัช้ีวดั (ต่อ)

GRI 400 สงัคม

GRI 

Standard 
Required Data in Thai Required Data Unit

SD Performance

SDGs2017

2560

2018

2561

2019

2562

GRI 400 : SOCIETY - LABOUR PRACTICES

GRI 401,405 : SAFE SOCIAL - EMPLOYMENT

GRI 405-1

จ านวนพนกังานแยกตามเพศ SDGs 5,SDGs10

แยกตามเพศ ชาย Male คน 1,139 1,043 955 

แยกตามเพศ หญิง Female คน 1,915 1,680 1,373 

รวม Total คน 3,054 2,723 2,328 

GRI 405-1

จ านวนพนกังานแยกตามพ้ืนท่ี SDGs 5,SDGs10

ส านกังานใหญ่ กรงุเทพฯ BKK Plant คน 455 391 311

เชียงใหม่ CM Plant คน 104 101 90 

เพชรบรูณ์ PB Plant คน 0 29 29 

พระนครศรีอยธุยา WN Plant คน 456 433 411 

ประจวบคีรีขนัธ์ PK Plant คน 2,039 1,769 1,487 

GRI 405-1

จ านวนพนกังานแยกตามระดบั SDGs 5,SDGs10

ผูบ้ริหาร Executive Level คน 87 88 86 

พนกังานปฎิบตักิาร Operation Level คน 2,967 2,635 2,242
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ตารางท่ี 1 ตารางรายงาน GRI Standards โดยเทียบกบัตวัช้ีวดั (ต่อ)

GRI 

Standard 
Required Data in Thai Required Data Unit

SD Performance

SDGs2017

2560

2018

2561

2019

2562

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 31.4 31.6 32.5 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
ครั้ง /1 ลา้น 

ชม.ท างาน
0 0 0 SDGs 3

GRI 403-2
การเสียชีวิต Fatalities

พนกังานที่เสยีชวิีตเนือ่งจากอบุตัเิหต(ุ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 % 96% 97% 96%
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GRI 400 สงัคม



ตารางท่ี 2 ตารางรายงานตามตวัช้ีวดั UN SDGs

หวัขอ้ดา้นความยัง่ยนื UN Sustainability Development Goals หนา้

มิติดา้นเศรษฐกิจ (ECONOMIC)

✓ การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 40-53

✓ การบรหิารจดัการความเสี่ยง ESG 55-66

✓ การสรา้งสรรนวตักรรมองคก์ร
67-73

มิติดา้นสงัคม (SOCIAL)

✓ การปฎิบติัต่อพนกังาน/แรงงาน 76-86

✓ ความรบัผิดชอบต่อผ ูบ้รโิภค
87-92

✓ การพฒันาชมุชนและสงัคม
93-98
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ตารางท่ี 2 ตารางรายงานตามตวัช้ีวดั UN SDGs (ต่อ)

หวัขอ้ดา้นความยัง่ยนื UN Sustainability Development Goals หนา้

มิติดา้นสิ่งแวดลอ้ม (ENVIRONMENT)

✓ การบรหิารจดัการของเสีย
103-104

✓ การบรหิารจดัการพลงังาน

105-107

✓ การบรหิารจดัการน ้า

108-110

✓ การบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก

111-113
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กิตติกรรมประกาศ

รายงานฉบับน้ีเป็นรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ยืน ซ่ึงทางบริษัทฯ 

จดัท าข้ึนเป็นฉบับแรก และไดร้บัการสนบัสนนุจากศนูยพ์ัฒนาความ

รบัผิดชอบต่อสงัคมส าหรบับริษทัจดทะเบียน SET Sustainability

Reporting Guideline และไดเ้ขา้รว่มอบรมหลกัสตูรเชิงปฎิบติัการ

ในด้านความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เ พ่ือ

เสริมสรา้งทกัษะในการปฎิบติังานดา้นการพฒันาธรุกิจส ู่ความยัง่ยืน 

โดยคณุชลวรรณ ธรรมรกัษา เป็นผ ูใ้ห้ข้อมลูต่างๆ จึงท าให้คณะ

ผ ูจ้ดัท ามีความเขา้ใจในแนวทางการด าเนินงานดา้นความยัง่ยืน และ

ประสบความส าเรจ็ในการจดัท ารายงานพฒันาความยัง่ยืน

คณะผ ูจ้ัดท าขอขอบคณุ คณุชลวรรณ และ คณะท างานของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมา ณ ท่ีน้ี อีกทัง้คณะผ ูจ้ดัท ายงัไดร้บัการ

สนบัสนนุดา้นขอ้มลูต่างๆ จากผ ูบ้ริหารระดบัสงู และทกุๆหน่วยงานท่ี

เกี่ยวขอ้งของบริษทัฯ เป็นอย่างดี จึงท าใหร้ายงานการพฒันาความ

ยัง่ยนืมีขอ้มลูท่ีครบถว้นตามมาตรฐานสากล (GRI Standard)



หากมีขอ้สงสยัหรือขอ้แนะน าเพ่ิมเติมกรณุาติดต่อ

บริษทั ทิปโกฟ้ดูส ์จ ากดั (มหาชน)

(GRI 102-53)

ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์
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แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม.

เบอรโ์ทรศพัท์ : 0-273-6200 ต่อ 4940, 4917

เบอรโ์ทรสาร : 0-2271-4304, 0-2271-1600

เว็บไซต์ : http://www.tipco.net



www.tipco.net


