รายงานการพ ัฒนาอย่างยงยื
ั นประจําปี 2556
ในปี 2556 ภายใต ้นโยบายการพัฒนาอย่างยั งยืน บริษัท ฯ ได ้จัดกิจกรรม CSR ต่าง ๆ ทีโรงงาน TPC xปราณบุรี
และทีโรงงาน SAICO ระยอง โดยสามารถสรุปรายละเอียดได ้ดังนี

ด้านผลิตภ ัณฑ์และผลการดําเนินงาน
1. ตามทีทัง 2 โรงงานของบริษัทฯ ไดัรับใบรับรองระบบคุณภาพในระดับสูงหรือเกรด A ติตต่อกันมาเป็ นเวลา
หลายปี ในปี นี บริษัทฯได ้ยกระดับระบบคุณภาพให ้มีความพร ้อมรับการตรวจประเมินโดยหน่วยงานผู ้ให ้
การรับรองระบบ แบบไม่แจ ้งล่วงหน ้า (Unannounced Audit) โดยเริมจากโรงงาน TPC ได ้รับการ
Unannounced Audit ระบบ BRC ทําให ้ได ้รับการรับรองในระดับสูงสุดคือ A+ และโรงงาน Saico ก็จะรับ
การ Audit แบบ Unannounced ระบบ BRC ในปี 2557 เช่นเดียวกัน
2. จากการทีลูกค ้าในหลายประเทศมีความเป็ นห่วงด ้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จากการก่อการร ้ายหรือ
ผู ้ไม่ประสงค์ด ี บริษัทฯดําเนินการมาตรการป้ องกันการก่อการร ้าย (Food Defense/Food security) จน
ได ้รับการรับรองจากกรมศุลกากรให ้เป็ นผู ้ประกอบการในระดับ AEO (Authorized Economic Operator)
ทําให ้ลูกค ้าเพิมความเชื อมันในผลิตภัณฑ์และระบบการจัดการของบริษัทฯ

ด้านสิทธิมนุษยชนและความร ับผิดชอบต่อส ังคม
1. ในปี นีทัง 2 โรงงานได ้เพิมกิจกรรมเพือสนั บสนุนชุมชนรอบบริเวณโรงงานและสิงแวดล ้อม อาทิ เช่น
1.1 การแจกทุนการศึกษาประจําปี
1.2 สนับสนุนรางวัลเพือกิจกรรมวันเด็กให ้กับหน่วยงานราชการและโรงเรียนต่างๆ
1.3 ร่วมบริจาคสิงของช่วยเหลือผู ้ประสบภัยนํ าท่วมจังหวัดปราจีนบุรี
1.4 ร่วมบริจาคโลหิตให ้กับสภากาชาด โดยมีผู ้ร่วมบริจาค ประมาณ 100 คน
1.5 กิจกรรมเพือส่ งเสริมศาสนาและเพือสร ้างความสั มพันธ์กับชุมชน เช่น ทอดผ ้าป่ าและทอดกฐินสามัคคี
ประจําปี โดยยอดบริจาครวมของ 2 โรงงานสูงถึง 2 ล ้านบาท ทอดผ ้าป่ าการศึกษาให ้กับโรงเรียน
นิคมสร ้างตนเอง จังหวัดระยอง ร่วมงานประเพณีแห่เทียนจํานํ าพรรษากับอําเภอ สภาวัฒนธรรม
ภาครัฐและเอกชน
1.6 ปรับปรุงภูมท
ิ ัศน์และทําความสะอาด อาคาร สถานที ของวัดต่างๆและชุมชนบริเวณรอบโรงงาน
1.7 ร่วมกิจกรรมวันแรงงานต่อต ้านยาเสพติดกับสํ านักงานสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน
1.8 ร่วมปลูกป่ าเฉลิมพระเกียรติ โดยปลูกไม ้ยืนต ้น รวม 800 ต ้น

ด้านการร ักษาสภาวะของโลกและการอนุร ักษ์ทร ัพยากร
1. TPC ได ้รับการรับรอง ISO 140001 ตังแต่ปลายปี 2556 นอกเหนือจากการดําเนินการและได ้รับการรับรอง
ระบบการจัดการสิงแวดล ้อม ISO 14001แล ้ว ในปี นีทัง 2 โรงงานได ้เพิมมาตรการต่างๆเพือให ้สอดคล ้อง
กับนโยบายการพัฒนาอย่างยังยืน มีการกําหนด KPI ในด ้านต่างๆ เพิมขึน รวมทังการลดการใช ้
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น นํ า นํามันเตา ก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้ า เป็ นต ้น นอกจากนีได ้เข ้าร่วมโครงการต่างๆ
ของภาครัฐเพือการพัฒนา ปรับปรุง
2. โรงงาน TPC ได ้เข ้าร่วมโครงการศึ กษาศั กยภาพในการลดปริมาณการใช ้นําในอุตสาหกรรมทีมีการใชนํ้ า
มาก ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และมีผลการดําเนินการเป็ นทีน่าพอใจ
จนได ้รับประกาศเกียรติคุณ จากผลการศึกษา สามารถลดปริมาณได ้ปี ละ 150,000 ลบ.เมตร นํามันเตา
14,300 ลิตร และเกลือสํ าหรับปรับคุณภาพนํา 38,600 กก.

3. โรงงาน Saico ได ้เข ้าร่วมโครงการจัดทําคาร์บอนฟุตพรินท์และวอเตอร์ฟต
ุ พรินท์ของผลิตภัณฑ์กับ
สถาบันอาหาร เพือใชเป็
้ นข ้อมูลในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดการใช ้นําในการผลิต
4. โรงงาน Saico ได ้รับเลือกเป็ นโรงงานสั บปะรดแห่งเดียวในประเทศไทย ทีดําเนินการตามโครงการพัฒนา
อย่างยังยืนของลูกค ้ารายใหญ่รายหนึงในประเทศฝรังเศสในระดับทีดี โดยเป็ นการดําเนินการในด ้านต่างๆ
เช่น การบริหารจัดการพลังงาน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของบริษัท การเฝ้ าระวังการ
ปล่อยก๊าซทีทําให ้ Ozone หายไปจากบรรยากาศ การจัดการของเสีย
การป้ องกันการปนเปื อนสูด
่ น
ิ
และแหล่งนํา การใช ้ประโยขน์จากทีดินอย่างถูกต ้อง เหมาะสม และการไม่กอ
่ ให ้เกิดความเดือดร ้อน
รําคาญต่อชุมชนโดยรอบ เป็ นต ้น
5. ตามทีบริษัทฯได ้เริมโครงการ “ไซโก้ – ชาวไร่ ร่วมใจพ ัฒนา” ซึงเป็ นส่วนหนึงของโครงการพั ฒนา
อย่างยังยืน ตังแต่ปี 2554 ทีโรงงาน SAICO นัน ในปี นี บริษัทฯได ้ขยายสมาชิก โดยมีสมาชิกเพิมขึน รวม
123 ราย คิดเป็ นผลผลิต 9,600 ตัน บริษัทฯได ้บรรลุวัตถุประสงค์ทตั
ี งไว ้ดังนี
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ประกันราคาสั บปะรดตลอดทังฤดูกาลในราคาเดียว ที 5.20 บาท/กก. ทําให ้ชาวไร่ทเข
ี ้าร่วมโครงการ
มีหลักประกันรายได ้ทีแน่นอนและยั งยืน ดดยราคานีจะสูงกว่าต ้นทุนประมาณ 30 %
ชาวไร่สามารถเพิมผลผลิตและลดต ้นทุน โดยลียทําให ้ผลผลิตต่อไร่สงู ถึง 8 ตัน
ลดการใช ้สารเคมีในการเพาะปลูก อย่างน ้อย 10 % โดยการเพิมจํานวนต ้นปลูกและการใช ้อย่าง
ถูกต ้อง เหมาะสม
สามารถกํากับดูแลการแผ ้วถางพืนทีของชาวไร่ทเข
ี ้าร่วมโครงการ ไม่ให ้รุกลําทีป่ าสงวนได ้ 100 %

