
ความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibilities (CSR)

 “ความรับผิดชอบต่อสังคม” (Corporate Social Responsibility: CSR) เป็นประเด็นส�าคัญท่ีท่ัวโลกก�าลังให้ความสนใจโดยเฉพาะอย่างย่ิงในภาคธุรกิจ  
ด้วยเล็งเห็นว่า การด�าเนินกิจการขององค์กรธุรกิจส่งผลกระทบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ CSR จึงกลายเป็น เรื่องที่ทุกฝ่ายต้องให้ความส�าคัญ 
ไม่ใช่เพียงเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เพื่อหวังผลทางการตลาด หรือเพื่อใช้แก้ไขปัญหาทางธุรกิจให้ได้รับการยอมรับจากสังคม แต่ CSR ในปัจจุบันก�าลัง
ทวีความส�าคัญและกลายเป็น “แนวคิดและวิธีการบริหารจัดการธุรกิจ” เพื่อพัฒนาการด�าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง และเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขัน รวมถึงพัฒนาห่วงโซ่มูลค่า ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
 บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) มีความมุ่งม่ันท่ีจะเป็น “ท่ีหนึ่งในใจเกษตรกร” โดยหวังว่าจะเป็นทางเลือกอันดับแรกของเกษตรกร ด้วยการ 
ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมีคุณภาพเพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพและผลผลิตในการเพาะปลูก และยังให้ความส�าคัญในการสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียผ่าน 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทได้จัดท�ารายงานฉบับความรับผิดชอบต่อสังคมฉบับนี้ขึ้นเพื่อรายงาน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมให้สาธารณชนรับทราบ 

วิสัยทัศน์
 ที่หนึ่งในใจเกษตรกร
 “เรามุ่งม่ันท่ีจะเป็นทางเลอืกอันดบัแรกของเกษตรกรในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ด้วยการส่งมอบผลติภณัฑ์และการบรกิารท่ีมีคณุภาพ ซ่ึงจะช่วยเพิม่คณุภาพ
และผลผลิตในการเพาะปลูก”

พันธกิจ
1. มุ่งมั่นสร้างคุณค่า 
 เรามุ่งม่ันท่ีจะสร้างคณุค่าใหม่ๆให้กบัเกษตรกรและการเกษตรโดยการส่งมอบผลติภณัฑ์และการบรกิารท่ีเหนอืกว่า ซ่ึงจะถกูคดิค้นและพฒันาอย่างต่อเนือ่ง
เพื่อเพิ่มผลผลิตในการเพาะปลูก การบริการของเราจะครอบคลุมไปยังเกษตรกรทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน และจะขยายรูปแบบเพิ่มขึ้นอีกเพื่อยกระดับห่วงโซ่มูลค่าใน
อุตสาหกรรมการเกษตร
2. พัฒนาคนของเรา 
 เรามุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาคนของเราโดยการให้โอกาสในการเรียนรู้และสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีพนักงานช่วยกันส่งเสริมให้เติบโตไปพร้อมกัน เราจะพัฒนา
องค์กรของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
3. เอาใจใส่ต่อสังคม 
 เรามุ่งมั่นที่จะท�าให้กระบวนการทางธุรกิจของเราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความยั่งยืน และสร้างอิทธิพลเชิงบวกต่อสังคม โดยการน�าเอาแนวคิดการเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ร่วมกับการด�าเนินธุรกิจของเรา

ทิศทำงสู่ควำมยั่งยืน
 “การสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่เกษตรกร เพ่ือส่งมอบคุณค่าทางการเกษตรท่ีย่ังยืน” ถือเป็นค�ามั่นสัญญาท่ี บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน)  
ให้ความส�าคัญและถือมั่นในการด�าเนินธุรกิจ 
 การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เกษตกร จ�าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายด้าน ในฐานะผู้ผลิตปุ๋ยเคมีซึ่งเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเกษตร บริษัทจึงมี
ความรับผิดชอบที่จะต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ควบคุมสินค้าให้ได้มาตรฐานสูง คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้ค�าปรึกษาในการใช้สินค้าที่
ถูกต้องปลอดภัยแก่เกษตกร เพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ให้เกษตรกรได้รับผลผลิตเต็มประสิทธิภาพ และสามารถส่งมอบสินค้าทางการเกษตรที่
มีคุณค่าและปลอดภัยแก่ผู้บริโภค นอกจากนี้บริษัทยังไม่ละเลยที่จะดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของบริษัท โดยการลดมลภาวะ 
ประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ระหว่างบริษัทและชุมชนซึ่งสามารถน�าไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืน
ได้ในอนาคต

กรอบกำรรำยงำน
 เนือ้หาความรบัผดิชอบต่อสงัคมนี้ได้จดัท�าข้ึนตามแนวทางการจดัท�ารายงานแห่งความยัง่ยนื ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยอาศยักรอบการรายงาน 
CSR บูรณาการประจ�าปี (Integrated CSR Reporting Framework) จัดท�าโดยสถาบันไทยพัฒน์ ทั้งนี้เนื้อหาของรายงานจะครอบคลุมเฉพาะกิจกรรมของ บริษัท 
ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) ไม่รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัท

ลักษณะธุรกิจของบริษัท
 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายปุ๋ยเคมีคุณภาพสูงโดยมีก�าลังการผลิต 1.2 ล้านเมตริกตันต่อปี

รายงานประจ�าปี 256280      



ผู้มีส่วนได้เสีย
 ผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินกิจการของบริษัทในด้านต่างๆ และอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการด�าเนินกิจการของบริษัทด้วย  
จึงถือเป็นหน้าท่ีของบริษัทท่ีจะต้องควบคุมดูแลกิจกรรมของบริษัทเพ่ือเสริมสร้างผลประโยชน์และลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนให้ได้มากท่ีสุด ผู้มีส่วนได้เสียยังเป็น
ส่วนส�าคัญส�าหรับการก�าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยบริษัทจะประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมและติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจน
ส�ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแล้วจึงก�าหนดกลยุทธ์ นโยบาย แนวทางปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ 
 บริษัทได้จัดประเภทของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทออกได้เป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้
 1. พนกังานของบรษัิท เป็นผูป้ฏบัิติและด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ ตามแนวนโยบายของบรษัิท ประโยชน์หรอืผลกระทบท่ีอาจได้รบัได้แก่ ค่าจ้างสวสัดกิารต่างๆ 
หน้าที่การงาน การฝึกอบรมความรู้ต่างๆ สภาพแวดล้อมในการท�างาน
 2. ผูถ้อืหุ้นและนกัลงทุน เป็นผูช้�าระเงนิซ้ือหุ้นของบรษัิทจงึมส่ีวนได้เสยีข้ึนอยู่กบัผลประกอบการของบรษัิทด้วย ประโยชน์หรอืผลกระทบท่ีอาจได้รบัได้แก่ 
ผลตอบแทนในส่วนของหุ้นที่ตนถือในรูปต่างๆ เช่น เงินปันผล ผลก�าไรขาดทุนจากผลการด�าเนินงานของบริษัท ข้อมูลที่บริษัทเปิดเผย
 3. เกษตรกร เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงจากการอุปโภคสินค้าของบริษัท ประโยชน์หรือผลกระทบท่ีอาจได้รับได้แก่ คุณภาพของสินค้าและบริการ  
การเปิดเผยข้อมูลของสินค้า การให้ค�าปรึกษาแก่ลูกค้า การรักษาความลับของลูกค้า บริการหลังการขาย
 4. ผู้แทนจ�าหน่าย เป็นผู้มีความส�าคัญในการกระจายสินค้าให้กับเกษตรกร ประโยชน์หรือผลกระทบท่ีอาจได้รับคือ ส่วนแบ่งรายได้จากการขายสินค้า  
การจัดเตรียมและขนถ่ายสินค้าให้แก่ผู้แทนจ�าหน่าย การส่งเสริมและสนับสนุนทางการตลาด การรับประกันสินค้าในกรณีสินค้ามีความช�ารุดบกพร่อง
 5. คู่ค้า ผู้จัดหา เป็นผู้ที่มีบทบาทในห่วงโซ่อุปทาน เช่นการจัดหาวัตถุดิบ หรือเป็นผู้รับจ้างหรือให้บริการแก่บริษัทในงานหรือโครงการใดๆ ประโยชน์หรือ
ผลกระทบที่อาจได้รับได้แก่ ราคาวัตถุดิบในการจัดซื้อจัดหา การประมูลงานหรือโครงการของบริษัท การถ่ายทอดเทคโนโลยี ความรู้หรือประสบการณ์ 
 6. คู่แข่ง เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในด้านการจ�าหน่ายสินค้าและการแข่งขัน ประโยชน์หรือผลกระทบที่อาจได้รับได้แก่ การแข่งขันอย่างเป็นธรรมและเป็นไป
ตามกฎหมาย การด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีจริยธรรม
 7. เจ้าหนี้ เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยเป็นผู้ท่ีมีสิทธิเรียกร้องต่อบริษัท ประโยชน์หรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนได้แก่ การช�าระหนี้สินตรงต่อเวลารวมถึง 
ผลประโยชน์ที่ได้ตกลงกันไว้
 8. ชุมชนแวดล้อม เกี่ยวข้องกับบริษัทเนื่องจากอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากกระบวนการผลิต เช่น มลภาวะจากกระบวนการผลิตต่อสิ่งแวดล้อม 
การจ้างแรงงานในชุมชน การอุดหนุนสินค้าพื้นบ้านในชุมชน การพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ 

ประเด็นที่ส�ำคัญและมุ่งเน้นในกำรด�ำเนินควำมรับผิดชอบสังคม
 จากการวเิคราะห์ผูม้ส่ีวนได้เสยีโดยพจิารณาจากประเดน็ท่ีมีความส�าคญัต่อผู้มส่ีวนได้เสยีและประเดน็ท่ีมคีวามส�าคัญต่อบรษัิท บรษัิทจึงได้ก�าหนดประเดน็
ที่ส�าคัญและมุ่งเน้น จากนั้นบริษัทก็ได้ด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมุ่งเน้นไปตามประเด็นข้างต้นเป็นส�าคัญ
 - การควบคุมคุณภาพของสินค้า
 - การปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 - การปฏิบัติต่อแรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท
 - การให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องในการใช้ผลิตภัณฑ์ให้แก่เกษตรกร

CSR in Process
ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม
 บริษัทได้รวบรวมกิจกรรมต่างๆ ท่ีจัดเป็นความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อมในการด�าเนินกิจการของบริษัทไว้ดังต่อไปนี้                                                                                                                                         
 1. การควบคุมคุณภาพของสินค้า
 บรษัิทมนีโยบายเน้นการผลติสนิค้าท่ีมคุีณภาพสงู ได้มาตรฐาน เพือ่ให้ลกูค้าเกดิความพงึพอใจและเช่ือมัน่ในคณุภาพสนิค้าของบรษัิทว่าเป็น “ปุ๋ยเตม็สตูร” 
การที่ปุ๋ยมีคุณภาพดีจะส่งผลให้ปริมาณผลผลิตทางเกษตรเพิ่ม เกษตรกรก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น
 - ในสายการผลิต โรงงานทั้งสองของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ โรงผลิตปุ๋ย โรงผลิตกระสอบ 
และโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานร่วม บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้าที่ผ่านสายการผลิตอย่างเข้มงวด โดยจะมีการสุ่มตรวจคุณภาพของปุ๋ย 3 
ช่วงด้วยกัน เริ่มจาก ช่วงแรกสุ่มตรวจปริมาณธาตุอาหารของวัตถุดิบก่อนส่งเข้าสู่กระบวนการผลิต ช่วงที่ 2 สุ่มตรวจปริมาณธาตุอาหารระหว่างที่ปุ๋ยผลิตส�าเร็จ
ผ่านสายพานการผลิต และช่วงที่ 3 สุ่มตรวจระหว่างที่ปุ๋ยผลิตส�าเร็จถูกบรรจุลงบรรจุภัณฑ์ ในการสุ่มตรวจธาตุอาหารในแต่ละช่วงนั้น พนักงานบริษัทจะสุ่มเก็บ
ตัวอย่างของปุ๋ยทุกๆ 15 นาทีจากสายพานล�าเลียงจนครบ 8 ครั้ง (หรือทุก 2 ชั่วโมง) ตัวอย่างที่เก็บได้จะถูกส่งไปที่ห้องปฏิบัติการของบริษัทเพื่อวิเคราะห์ปริมาณ
ธาตอุาหาร หากพบว่าตวัอย่างท่ีสุม่ตรวจมีปรมิาณธาตอุาหารไม่ได้ตามมาตรฐาน ปุ๋ยท่ีผลติในช่วงดงักล่าวจะถกูแยกออกจากสายการผลติและน�าไปผ่านกระบวนการ
ผลิตใหม่ วิธีการควบคุมคุณภาพสินค้าของบริษัทนี้จัดว่ามีมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพของสินค้าที่สูงมากในอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยเคมี
 - บริษัทได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพของปุ๋ยขึ้นที่โรงงานพระประแดงและโรงงานนครหลวง โดยมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
ความแม่นย�าในการวิเคราะห์ธาตุอาหารของปุ๋ยเคมีสูง ห้องปฏิบัติการของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 มาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ 
โดยกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จงึม่ันใจได้ว่าปุ๋ยเคมีท่ีผ่านการวเิคราะห์จากห้องปฎบัิตกิารของบรษัิทจะมีคณุภาพสงูตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม ปัจจุบันห้องปฏิบัติการของบริษัทได้รับการรับรองเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งปุ๋ยเคมีที่
ผ่านการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการสามารถน�าไปขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมีเพื่อจ�าหน่ายได้
 2. การปรับปรุงกระบวนการผลิต
 บรษัิทได้ด�าเนนิโครงการปรบัปรงุระบบขนส่งภายในโรงงานนครหลวงและโรงงานพระประแดงในข้ันตอนการล�าเลยีงสนิค้าผลติส�าเรจ็เข้าสูโ่กดงัและการขน
ถ่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าหรือผู้แทนจ�าหน่าย
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 - ส�าหรับโรงงานนครหลวงได้เพิ่มความสะดวกในการจ่ายสินค้าให้กับลูกค้าแบบ One Stop Service ด้วยระบบ Palletizer และระบบ P-Sling โดยมี
คอมพิวเตอร์ควบคุมแทนระบบเดิมซึ่งเป็นการใช้แรงงานคนและรถบรรทุกเคลื่อนย้ายสินค้าเป็นหลัก ระบบดังกล่าวสามารถลดเวลาในการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า
ภายในโรงงานได้มากกว่าร้อยละ 50
 - ส�าหรับโรงงานพระประแดง ได้มีการปรับปรุงกระบวนการในการล�าเลียงสินค้าเข้าสู่โกดัง และการขนถ่ายสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยได้ติดตั้งระบบ P-Sling 
ท�าให้สามารถเคลื่อนย้ายสินค้าได้ครั้งละ 2 เมตริกตัน รวมทั้งบริษัทได้มีการปรับปรุงระบบในการขนส่งสินค้า โดยได้ก�าหนดจุดจอดรถส�าหรับเตรียมรอขึ้นสินค้า
ใหม่ และท�าการปรับปรุงเส้นทางจราจร ท�าให้สามารถบริหารจัดการ การเดินรถเพื่อรับสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดระยะเวลาในการรอรับสินค้าให้กับ
ลูกค้าภายในโรงงานประมาณร้อยละ 50
 3. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
 - บริษัทได้สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Co-Generation Power Plant) ซึ่งเป็นโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าร่วมกับพลังงานความร้อนที่โรงงาน
พระประแดง โดยโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจะผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในโรงงาน หากมีกระแสไฟฟ้าเหลือจากการใช้ก็จะขายให้แก่การไฟฟ้านครหลวง 
ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้านอกจากจะได้กระแสไฟฟ้าแล้ว ยังจะได้พลังงานความร้อนซึ่งสามารถน�าไปใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยเคมีได้อีกด้วย โครงการนี้จึง
เป็นการลดการใช้พลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้โครงการยังสามารถท�ารายได้ให้แก่บริษัทจากการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง 
บริษัทเริ่มเดินเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมตั้งแต่ปลายปี 2556 
 - บริษัทได้ด�าเนินโครงการควบคุมคุณภาพของอากาศบริเวณโรงงานพระประแดงและโรงงานนครหลวง ในกระบวนการล�าเลียงวัตถุดิบหรือสินค้าส�าเร็จ
เข้าสูโ่รงงานจะอาจจะท�าให้เกดิฝุน่ละอองขนาดเลก็ ซ่ึงอาจมผีลกระทบต่อชุมชนและสิง่แวดล้อมใกล้เคยีงและยังเป็นการสญูเสยีวัตถดุบิจ�านวนหนึง่ บรษัิทได้ด�าเนนิ
การติดตั้งเครื่องก�าจัดฝุ่นที่เรียกว่าระบบ Cyclone ซึ่งเป็นระบบที่ใช้การหมุนวนของอากาศเพื่อให้ฝุ่นตกตะกอนลงด้านล่าง ซึ่งหลังจากด�าเนินการติดตั้งระบบดัง
กล่าวแล้ว สภาพอากาศบริเวณโรงงานมีฝุ่นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริษัทยังได้ติดตั้งระบบก�าจัดฝุ่นละอองเพิ่มเติมด้วยระบบ Scrubber Tank ซึ่งเป็นระบบที่ใช้น�้า
จบัละอองฝุน่ ท�าให้สามารถก�าจดัฝุน่ท่ีมีขนาดเลก็กว่า 20 ไมครอนได้ นอกจากนีท่ี้โรงงานนครหลวง บรษัิทได้จดัท�าป้ายแสดงคณุภาพอากาศตดิตัง้ไว้บรเิวณท่าเรอื
โรงงานนครหลวง โดยจะท�าการตรวจติดตามคุณภาพอากาศเป็นประจ�าทุกวันและแสดงผลท่ีวัดได้บนป้ายดิจิตอล เพ่ือเป็นการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ชุมชนท่ีอาศัย
โดยรอบได้ทราบตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
 - บริษัทด�าเนินการโครงการคัดแยกขยะ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้พนักงานท�าการคัดแยกขยะภายในโรงงานก่อนน�าไปทิ้ง โดยบริษัทจะรับ
ซ้ือขยะท่ีสามารถน�าไปรไีซเคลิได้ตามราคาท่ีก�าหนดไว้ จากนัน้ขยะดงักล่าวกจ็ะถกูขายให้แก่ผูร้บัซ้ือขยะรไีซเคิลต่อไปสอดคล้องกบักจิกรรม “เปลีย่นขยะให้เป็นเงนิ”  
ที่บริษัทจัดขึ้น เงินจากการขายขยะรีไซเคิลให้แก่ผู้รับซื้อก็จะน�ามาหมุนเวียนรับซื้อขยะจากพนักงานที่เข้าร่วมโครงการต่อไป นอกจากนี้ บริษัทได้เปลี่ยนและจัด
วางภาชนะรองรบัขยะมูลฝอยใหม่เพือ่ให้เหมาะสมและเพยีงพอต่อปรมิาณขยะในโรงงาน จากผลการด�าเนนิโครงการพบว่า โรงงานพระประแดงมขียะรไีซเคลิท่ีขาย
ให้แก่ผู้รับซื้อจ�านวน 177 ตัน และโรงงานนครหลวงมีปริมาณขยะทั่วไปจ�านวน 80.10 ตัน ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 28.61 ปริมาณขยะรีไซเคิลที่ขาย
ให้กับผู้รับซื้อมีจ�านวน 80.82 ตัน ถ้าเทียบกับปี 2561 แล้ว มีปริมาณที่ลดลงคิดเป็นร้อยละ 7.54 ถึงแม้ว่าปริมาณขยะรีไซเคิลจะลดลง แต่ก็เกิดจากการด�าเนิน
กิจกรรมคัดแยกขยะ กิจกรรมลดของเสียภายในโรงงานโดยใช้หลัก 7R และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในทุกๆ กิจกรรมของพนักงาน
 - บริษัทได้มีการส่งเสริมสร้างความตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและการใช้ทรัพยากรต่างๆแก่พนักงานในองค์กร โดยได้จัดกิจกรรมนิทรรศการ 
วันอนุรักษ์พลังงาน 2562 ณ โรงงานพระประแดง และให้พนักงานแต่ละฝ่ายมีส่วนร่วมในการแสดงผลงานในการลดและอนุรักษ์พลังงานที่เกิดจากกระบวนการท�างาน
ต่างๆ เปิดโอกาสให้โรงเรียนในชุมชนเข้าร่วมศึกษาดูงาน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งบริษัทให้ความส�าคัญ
 - นอกจากนี้ บริษัทค�านึงการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืนซ่ึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โรงงานท้ังสองของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน  
ISO 14001:2015 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และ ISO 45001:2018 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมท้ังได้รับ 
การรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว “วัฒนธรรมสีเขียว” ระดับ 4 ซึ่งเราอยู่ในขั้นตอนศึกษาเป็นระดับ 5 ในอนาคตอันใกล้นี้ โครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียว เป็นการส่งเสริมโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้ก�าหนดไว้ 5 ระดับ เพื่อประเมินและรับรองโรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม
 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
 - บริษัทค�านึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นส�าคัญ จึงได้มีการจัดท�าข้อแนะน�าการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ข้ึนเพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏบัิตงิานโดยมีมาตรฐานความปลอดภยัไม่ต�า่กว่ามาตรฐานท่ีก�าหนดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม บรษัิทมีการจดัอบรมความปลอดภยัให้แก่พนกังาน
เป็นระยะๆ โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้จากภายนอกมาเป็นผู้บรรยายในหัวข้อต่างๆ บริษัทยังได้เก็บสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในโรงงานของบริษัท รวมถึงอัตรา
การบาดเจ็บเนื่องจากการท�างานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 ในปี 2562 เกิดอุบัติเหตุภายในโรงงานทั้งสิ้น 15 ครั้ง มีพนักงานและผู้รับเหมาได้รับบาดเจ็บ 10 คน หยุดงานรวมกัน 69 วัน คิดเป็นอัตราความถี่การ
บาดเจ็บ (IFR) 4.33 ต่อหนึ่งล้านชั่วโมง และอัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (ISR) 29.90 ต่อหนึ่งล้านชั่วโมง
  • โรงงานพระประแดง มีพนักงานและผู้รับเหมาได้รับบาดเจ็บ 7 คน หยุดงานรวมกัน 69 วัน คิดเป็นอัตราความถี่การบาดเจ็บ (IFR) 8.69 ต่อหนึ่งล้าน
ชั่วโมง และอัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (ISR) 59.9 ต่อหนึ่งล้านชั่วโมง
  • โรงงานนครหลวง มีพนักงานและผู้รับเหมาได้รับบาดเจ็บ 3 คน หยุดงานรวมกัน 0 วัน คิดเป็นอัตราความถี่การบาดเจ็บ (IFR) 2.59 ต่อหนึ่งล้าน
ชั่วโมง และอัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (ISR) 0 ต่อหนึ่งล้านชั่วโมง
 ในการนี้ ทุกวันก่อนเริ่มปฏิบัติงาน จะมีช่วง Safety Talk ประมาณ 10 นาที ซึ่งจะเป็นช่วงที่หัวหน้างานแต่ละหน่วยงานพูดคุยกับพนักงานในสายงานของ
ตนเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการท�างานรวมถึงข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ ในการปฏิบัติงาน เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะมีการสอบสวนถึงอุบัติเหตุเพื่อจัดท�ารายงาน
และเสนอต่อคณะกรรมการความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท�างานเพือ่ปรบัปรงุมาตรฐานความปลอดภยัให้มากข้ึน บรษัิทยงัเกบ็สถติกิารเจบ็
ป่วยของพนักงานเนื่องจากการท�างานไว้เพื่อปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยของพนักงานอีกด้วย 

รายงานประจ�าปี 256282      



 - บริษัทได้ด�าเนินโครงการ “โรงงานสีขาว” โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานที่ท�างานภายในโรงงานพระประแดงและโรงงานนครหลวงเป็นพื้นที่ปลอดจากยา
เสพติด บริษัทได้ร่วมมือกับต�ารวจและเจ้าหน้าที่จากกรมการปกครองสุ่มตรวจปัสสาวะของพนักงานในโรงงานโดยไม่ก�าหนดวันล่วงหน้า หากพบว่าพนักงานคนใด
มีสารเสพติดในร่างกายบริษัทจะยังไม่ด�าเนินการลงโทษในทันที แต่จะส่งพนักงานเข้ารับการบ�าบัดที่โรงพยาบาลที่ก�าหนดไว้ ในการบ�าบัดพนักงานจะได้พูดคุยกับ
นักจิตวิทยา ทานยาและต้องได้รับการตรวจปัสสาวะเป็นประจ�าจนครบระยะเวลาของการบ�าบัด จากนั้นก็จะมีการสุ่มตรวจปัสสาวะเป็นระยะๆ ตามก�าหนดของ
โครงการ หากยังพบว่าพนักงานคนนั้นยังมีสารเสพติดในร่างกายก็จะท�าการเลิกจ้าง แต่จากสถิติท่ีผ่านมาพบว่าพนักงานท่ีถูกตรวจพบว่ามีสารเสพติดในร่างกาย
เมื่อผ่านการบ�าบัดแล้ว ไม่พบว่ามีสารเสพติดในร่างกายจากการสุ่มตรวจปัสสาวะอีก ซึ่งในปัจจุบันไม่พบว่ามีพนักงานคนใดที่ตรวจพบสารเสพติดในร่างกาย
 - บริษัทยังเข้าร่วมโครงการ “บริษัทเกษียณสุข” ซ่ึงเป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความม่ันคงทางการเงินให้กับพนักงานเม่ือถึงวัยเกษียณ 
โดยส่งเสริมให้พนักงานออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณอย่างเพียงพอ ผ่านกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตั้งแต่แรกเข้าท�างาน และสนับสนุนให้จ่ายเงินสมทบเต็มสิทธิ บริษัท 
ยังส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่พนักงานผ่านช่องทางและกิจกรรมต่างๆอย่างสม�่าเสมอ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงการออมเพื่อเป้าหมายการ
เกษียณอย่างมีคุณภาพ และเข้าใจในการเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง
 - บริษัทให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเชื่อว่าธุรกิจจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้น บุคคลากรต้องมีคุณภาพ ในการนี้บริษัทจึงมีนโยบายใน
การพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ของพนักงานผ่านการฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆ ทั้งทางด้านทักษะพื้นฐานและทักษะทางวิชาชีพ เช่น การบริหารจัดการ การบัญชีและ
การเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ การการสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน ทักษะการน�าเสนออย่างมืออาชีพ เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหา  
รวมถึงความปลอดภัยในการท�างาน มีหลักสูตรในการฝึกอบรมกว่า 140 หลักสูตร โดยบริษัทก�าหนดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงานแต่ละคนและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังรับฟังความคิดเห็นของพนักงานในด้านการฝึกอบรมเพื่อก�าหนดแผนการฝึกอบรม
พนกังานให้ตรงกบัความต้องการของพนกังานและบรษัิทมากท่ีสดุ สถติกิารฝึกอบรมของพนกังานสามารถสรปุได้ดงันี ้จ�านวนพนกังานท่ีผ่านการอบรมในหลกัสตูร
ต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 86.37 ของพนักงานท้ังหมด โดยมีจ�านวนช่ัวโมงอบรมรวมท้ังสิ้น 10,612.45 ช่ัวโมง คิดเป็นเวลาอบรมเฉลี่ยคนละ 20.18 ช่ัวโมงต่อปี  
และค่าใช้จ่ายในการอบรมคิดเป็น 7,232.26 บาทต่อพนักงานหนึ่งคนต่อปี
 - ในปี 2562 บรษัิทได้ท�าการรเิริม่โครงการค้นหาตวัแทนบรษัิทเพ่ือสร้างแบรนด์แอมบาสเดอร์รุน่แรก โดยกลุม่แบรนด์แอมบาสเดอร์จะต้องเข้าร่วมกจิกรรม
ต่างๆ อาทิ การเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท การเยี่ยมเยือนร้านค้า ตัวแทนจ�าหน่าย และการเข้าพบปะกับเกษตรกรโดยตรง ซึ่งบริษัทมุ่งหวัง
ให้โครงการนีส้ามารถขับเคลือ่นบุคลากรในองค์กรให้เกดิกระบวนการเรยีนรู ้สร้างความเข้าใจเกีย่วกบัธรุกจิปุ๋ยเคม ีและรบัทราบความต้องการของเกษตรกร สามารถ
น�าข้อมูลมาปรับปรุงคุณภาพสินค้า และบริการของบริษัทฯ ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อก้าวสู่วิสัยทัศน์การเป็น “ที่หนึ่งในใจเกษตรกร” ได้ในอนาคต
 5. การให้ข้อมูลแก่เกษตรกร
 - บริษัทจัดประชุมเกษตรกรเพื่อให้ความรู้ด้านการเกษตร ในหัวข้อต่างๆ เฉลี่ยทุกเดือนตลอดทั้งปี โดยร่วมกับผู้แทนจ�าหน่าย มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน
และหน่วยงานราชการต่างๆ ในการจัดหาสถานที่และเชิญเกษตรกรเข้าร่วม ตั้งแต่ 50-500 คนต่อการประชุม ซึ่งจะหมุนเวียนกันในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ หัวข้อที่
บรรยายในการประชุมจะเป็นความรู้เกี่ยวกับการเกษตร เช่น วิธีการปลูกพืชชนิดต่างๆ การบ�ารุงรักษาดิน การรักษาโรคพืช การใช้ปุ๋ยเคมีให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก 
เป็นต้น 
 - บริษัทจัดท�าโครงการแปลงสาธิต ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรได้ทดลองปลูกพืช เช่น ข้าว ข้าวโพด ไม้ผล ยางพารา มันส�าปะหลัง และกลุ่มพืชผัก 
เป็นต้น การจัดท�าแปลงสาธิตเป็นการแนะน�าสินค้าของบริษัท ให้แก่เกษตรกรอย่างถูกต้องตามความเหมาะสมกับการเพาะปลูกตามหลักวิชาการ และเปรียบเทียบ
กับวิธีเดิมท่ีเกษตรกรปฏิบัติอยู่ บริษัทจะคัดเลือกเกษตรกรผู้น�าท่ีมีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จากนั้นใช้พื้นท่ีส่วนหนึ่งของเกษตรกรเป็นแปลงสาธิตท�าการปลูก
พืชโดยใช้ปุ๋ยของบริษัท ภายใต้ค�าแนะน�า 4 ประการคือ ถูกสูตร ถูกเวลา ถูกอัตราและถูกวิธี การติดตามผลของแปลงสาธิต เกษตรกรส่วนใหญ่ 100 % เห็นตรง
กันว่าผลผลิตจากแปลงสาธิตปุ๋ยของบริษัทสามารถเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพของผลผลิต
 - บรษัิทจดัท�าวารสาร “เพือ่นแท้เกษตรกรไทย” แจกจ่ายให้แก่เกษตรกร หน่วยงานราชการ ผูแ้ทนการค้า และผูส้นใจเป็นรายไตรมาสโดยไม่คดิมูลค่า หรอื
สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบรษัิท ภายในวารสารดังกล่าวจะตพีมิพ์บทความเกีย่วกบัสาระความรูท้างการเกษตร เช่น แนวพระราชด�าริในด้านการเกษตร 
วิธีเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ การป้องกันศัตรูพืช การพัฒนาดิน ฯลฯ เขียนโดยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิทางการเกษตรและพนักงาน ผู้ทรงคุณวุฒิของบริษัท  
รวมท้ังเผยแพร่งานวจิยัความเหมาะสมของการใช้ปุ๋ยเคมกีบัพชืแต่ละชนดิด้วย นอกจากนียั้งมคีอลมัน์ไขปัญหาเกษตรซ่ึงจะเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้ซักถามปัญหา
ต่างๆ และบริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญตอบปัญหาดังกล่าว 
 - บริษัทส่งเสริมความรู้ให้แก่ลูกหลานเกษตรกรผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการแปลงสาธิต “สวนสวยกินได้” วัตถุประสงค์หลักของโครงการก็เพื่อปลูก
ฝังความรู้ทางด้านการเกษตรเบื้องต้นในการปลูกพืชผักและการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกวิธี ตั้งแต่กระบวนการเพาะเมล็ด ลงแปลง ใส่ปุ๋ย และเก็บเกี่ยว ซึ่งบริษัทคาดหวัง
ว่าเด็กรุ่นใหม่จะสามารถน�าความรู้ความเข้าใจจากโครงการแปลงสาธิต “สวนสวยกินได้” กลับไปประยุกต์ใช้ที่บ้านของตนเอง อีกทั้งยังส่งเสริมการสร้างวินัย การ
รับผิดชอบในการท�างานร่วมกัน และที่ส�าคัญเด็กๆในโรงเรียนจะได้รับประทานผักสวนครัวที่สดสะอาดและปลอดภัยซึ่งปลูกด้วยตัวเองอีกด้วย โดยปีนี้บริษัทได้ท�า
โครงการแปลงสาธิต “สวนสวยกินได้” ท่ีโรงเรียนวัดสามเรือนและโรงเรียนวัดลาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้มีการติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องพบว่า 
นอกจากนักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจในการเพาะปลูก ใส่ปุ๋ยเพิ่มข้ึนแล้ว ยังสามารถน�าความรู้ไปปฏิบัติจริงในแปลงสาธิตท่ีบริษัทส่งมอบให้จนได้รับผลผลิต 
เพียงพอในการบริโภคภายในโรงเรียน และยังมีผลผลิตบางส่วนเหลือเพื่อจัดจ�าหน่าย ซึ่งแต่ละโรงเรียนได้น�ารายได้ดังกล่าวไปใช้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในโครงการ
ให้สามารถด�าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และส่วนหนึ่งสามารถลดรายจ่ายจากวัตถุดิบในการปรุงอาหารให้แก่โรงเรียนอีกด้วย ในอนาคตบริษัทมีแผนในการพัฒนา
ขยายโครงการนี้อย่างต่อเนื่องในอีกหลายๆ โรงเรียนทั่วภูมิภาค
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibilities (CSR)

 6. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด�าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย
 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในการใช้ปุ๋ยเคมีในด้านการเพิ่มผลผลิตให้เต็มประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูก บริษัทร่วมมือกับ
สถาบันการศกึษาช้ันน�าของประเทศหลายแห่ง เพือ่ด�าเนนิโครงการวิจยัทดลองค้นหาสตูรปุ๋ยท่ีเหมาะสมกบัพืชเศรษฐกจิและดนิชนดิต่างๆ รวมท้ังส่งเสรมิให้เกษตรกร
ใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยนั้น ผลงานการวิจัยของบริษัทได้แก่

โครงการวิจัย ร่วมกับ

1. การเปรียบเทียบการเจริญเติบโต และผลผลิตของล�าไยนอกฤดูที่ได้รับ
สูตรปุ๋ยสูตรต่างๆ ปีที่ 3

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

2. ศึกษาความแตกต่างการเจริญเติบโต และผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ที่อัตราปุ๋ยต่างกัน ปีที่ 3

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

3. ผลของสตูรปุ๋ยเคมท่ีีแตกต่างกนัต่อการเจรญิเตบิโต และคณุภาพผลผลติ
ของผักขึ้นฉ่ายและผักกาดขาวปลี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน
จังหวัดนครปฐม

4. การทดสอบประสิทธิภาพถุงบรรจุปุ๋ยแบบกระดาษ    (Slow Release) 
ในปาล์มน�้ามัน ยางพารา และไม้ผล

ร่วมกับแปลงเกษตรกรพื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดชุมพร และจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

 ท้ังนีบ้รษัิทเป็นผูส้นบัสนนุงบประมาณในการวจิยัท้ังหมด โดยผลงานวจิยัจะถกูเผยแพร่ให้แก่เกษตรกร ผูค้้าปุ๋ย และผูส้นใจท่ัวไปให้ได้รบัทราบ ผ่านบทความ
ในวารสาร “เพื่อนแท้เกษตรกรไทย” และงานประชุมเกษตรกรและงานสัมมนาวิชาการต่างๆ ทั่วทั้งประเทศ

CSR after Process

 นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดท�าโครงการและกิจกรรมอื่นๆเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆดังต่อไปนี้ 
 1. โครงการเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
 - โครงการทุนการศึกษาเพื่อลูกหลานเกษตรกร 
 บริษัทมีนโยบายท่ีจะส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่ลูกหลานเกษตรกรท่ีเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้เติบโตเป็นคนดีและมีคุณภาพของ
สังคม รวมถึงการสร้างการรับรู้และความประทับใจของเกษตรกรต่อตราสินค้า “หัววัว-คันไถ” ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของบริษัทต่อสังคม บริษัทได้จัด 
ทุนการศกึษามอบให้แก่นกัเรยีนท่ีเป็นบุตรหลานของเกษตรกรท่ีศกึษาในช้ันประถมศกึษาและมัธยมศกึษาท่ีมผีลการเรยีนดแีต่ขาดทุนทรพัย์ โดยมอบผ่านโรงเรยีน
ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย ส�าหรับในปีที่ผ่านมา บริษัทได้มอบทุนการศึกษาเป็นจ�านวนเงินกว่า 800,000 บาท 
 - โครงการเอแม็ท
 นอกจากนีบ้รษัิทยังจดัโครงการเอแม็ท ซ่ึงเป็นกจิกรรมท่ีสามารถสร้างความเพลนิเพลนิในการเรยีนคณติศาสตร์ กระตุน้ให้เยาวชนไทยสนกุกบัการคดิ และ
ฝึกปฏิภาณไหวพริบการวางแผน โดยมีพนักงานจากบริษัทที่ผ่านการฝึกอบรม เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาซึ่งปีนี้ทางบริษัทได้จัด
กิจกรรมที่โรงเรียนในเขตชุมชนใกล้โรงงานนครหลวงอีกด้วย
 - โครงการสนับสนุนค่ายข้าวภาคกลาง มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 บริษัทให้การสนับสนุนโครงการค่ายข้าวภาคกลาง “อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย” ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดชาวนารุ่นใหม่ท่ีมีศักยภาพสูง สามารถประกอบอาชีพชาวนาให้ด�ารงอยู่ได้อย่างย่ังยืน อีกท้ังยังมุ่งหวังให้เกิด
กระบวนการเรียนรูใ้นด้านการเกษตรและเทคโนโลยต่ีางๆในการเพิม่ผลผลติให้มีคณุภาพตัง้แต่กระบวนการผลติ การแปรรปู การพฒันาผลติภณัฑ์เพือ่เพิม่มูลค่าให้
เป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งนี้บริษัทได้ให้การสนับสนุนโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี
 - โครงการมอบปุ๋ยเคมีเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสังคมและสาธารณประโยชน์
 บริษัทให้การสนับสนุนมอบปุ๋ยเคมีให้กับหน่วยงานต่างๆท่ีต้องการน�าปุ ๋ยเคมีไปใช้เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรให้แก่สังคม ชุมชน หรือ 
งานสาธารณประโยชน์ ซึ่งที่ผ่านมามีหน่วยงานหลายหน่วยงานได้รับการสนับสนุนจากบริษัทอาทิ โรงเรียนตามชนบท และศูนย์การุณย์ สภากาชาดไทย ซึ่งได้น�า
ปุ๋ยเคมีของบริษัทไปใช้เพื่อกิจกรรมทางสังคมและสาธารณประโยชน์
 - โครงการสนับสนุนการท�ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน
 การท่ีบริษัทจะสามารถด�าเนินงานอย่างประสบความส�าเร็จได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือ และแรงสนับสนุนจากชุมชนรอบข้าง ซ่ึงในปีนี้บริษัทได้ให้ 
การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์กับชุมชนหลายกิจกรรมอาทิ กิจกรรมท�าบุญทอดกฐิน-ผ้าป่า การสนับสนุนจัดงานวันเด็กประจ�าปี และกิจกรรม 
ท�าความสะอาดรอบชุมชนใกล้เคียงโรงงาน 
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 - โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน
 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมท่ีบริษัทได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชนท่ีอยู่ใกล้ละแวกโรงงาน ในปีนี้บริษัทได้จัดท�าโครงการ
จิตอาสาพัฒนาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคู่สร้าง 43 หมู่ 9 ต�าบลในคลองบางปลากด อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการท�าโครงการ
นี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และป้องกันความเสี่ยงอันครอบคลุมหลายๆด้าน โดยพนักงานและทีมช่างผู้ช�านาญ
การเฉพาะทางจิตอาสาของบริษัทได้ร่วมกันท�ากิจกรรมต่างๆอาทิ งานติดตั้งเครื่องกรองน�้า งานติดตั้งรางระบายน�้าฝน งานติดตั้งกันสาดกันแดด-กันฝน งาน
ซ่อมแซมไฟฟ้าและแสงสว่าง งานปรับแต่งภูมิทัศน์ งานทาสีอาคาร และรณรงค์เพื่อปลูกจิตส�านึกในการคัดแยกขยะ 

 2. โครงการเพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
 - โครงการสร้างฝายชะลอน�้า 
 บริษัทเล็งเห็นความส�าคัญของแหล่งต้นน�้าของเกษตรกร จึงจัดท�าโครงการสร้างฝายชะลอน�้า เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าให้
สภาพแวดล้อมกลบัคนืสูค่วามสมดุลสร้างความชุ่มช้ืนให้แก่ระบบนเิวศ เพือ่เป็นแหล่งต้นน�า้ของเกษตรกร ป้องกนัน�า้ท่วมจากแม่น�า้ล�าธาร ในฤดฝูน พร้อมสามารถ
กักเก็บน�้าไว้ใช้งานในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งในปีนี้บริษัทได้จัดท�าโครงการสร้างฝายชะลอน�้าครั้งที่ 2 ณ อุทยานแห่งชาติน�้าตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ 
อุทยานฯ มามอบความรู้และค�าแนะน�าในการสร้างฝายชะลอน�้าที่ถูกต้องให้แก่พนักงาน
 - โครงการปลูกป่าชายเลน
 กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมท่ีทางบริษัทให้ความส�าคัญและจัดข้ึน ในปีนี้บริษัทจัดกิจกรรม “ลุยเลน สร้างรักษ์ ปักกล้า” ปีท่ี 2  
ณ บ้านแหลมสิงห์ (ป้อมพระจุลจอมเกล้า) จังหวัดสมุทรปราการ โดยปลูกป่าชายเลนจ�านวน 1,500 ฝัก เพื่อร่วมอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ ซึ่งเป็น
แหล่งรวมของพันธุ์พืช เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้า และสัตว์บกนานาชนิด นอกจากนี้ป่าชายเลนยังสามารถลดความรุนแรงของคลื่น ป้องกันการพังทลายของดิน
ชายฝ่ัง ช่วยชะลอความเรว็ของลม พายุให้ลดลงก่อนท่ีจะข้ึนสูฝ่ั่งมิให้เกดิความเสยีหายอย่างรนุแรงแก่ท่ีอยู่อาศยัและพ้ืนท่ีท�ากนิของชาวบ้านท่ีตัง้ถิน่ฐานอยูบ่รเิวณ
ใกล้เคียงอีกด้วย
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibilities (CSR)

สนับสนุนโครงการ “อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย”
Supported the project “Youth Farmer : the Future of Thai Rice”

มอบปุ๋ยเคมีแก่ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย
Gave chemical fertilizer to Ratchagarun Center under the Thai 
Red Cross Society

สานต่อโครงการสวนสวยกินได้ปีที่ 3
Continued “The Edible Vegetable Garden Project Season 3"

สมทบทุนการศึกษา มูลนิธิวิสสุกรรม กระทรวงพาณิชย์
Granted scholarship to Visssukham, Ministry of Commerce

ต้อนรับเกษตรกรเยี่ยมชม กระบวนการผลิตปุ๋ยเคมี พร้อมสัมมนา 
“ปุ๋ยเคมี และธาตุอาหารข้าว”
Welcomed farmers to visit fertilizer production process and 
seminar “Chemical Fertilizer and Nutrients of Rice”

เปิดโรงงานนครหลวง จัดงานวันเด็กประจ�าปี
Opened Nakhon Luang Plant Site held National Children’s Day
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