ความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษทั ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จากัด (มหาชน) เป็ นหนึ่งในผูน้ าด้านคุณภาพในตลาดข้าวสาร
บรรจุถุงที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสม่าเสมอ กลุ่มบริ ษทั มุ่งเน้นการสร้ างความเจริ ญเติบโตทางธุ รกิ จอย่าง
มัน่ คงและต่อเนื่ อง ควบคู่ไปกับการดาเนิ นธุ รกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนคานึงถึงผูม้ ีส่วน
ได้เสี ย ทุ ก กลุ่ ม ของบริ ษ ัท ทั้ง ภายในและภายนอกบริ ษ ทั ได้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น ลู ก ค้า คู่ ค ้า คู่ แข่ ง เจ้า หนี้
พนักงานทุกระดับ สังคม ชุมชนและสิ่ งแวดล้อม ปรากฎดังวิสัยทัศน์ของบริ ษทั ที่กาหนดไว้วา่ "กลุ่มบริ ษทั
ชั้นนาด้านธุ รกิจอาหาร และผูน้ าด้านคุ ณภาพในตลาดข้าวสารบรรจุถุง เพื่อประโยชน์สูงสุ ดแก่ผมู ้ ีส่วนได้
เสี ย โดยยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี"
กระบวนการในการจัดทารายงานความรับผิดชอบต่ อสั งคม
บริ ษทั ฯ จัดทารายงานโดยใช้แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิ จการของตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย ซึ่ งเป็ นที่ ยอมรั บอย่างกว้างขวางในองค์กรและผูท้ ี่ ปฏิ บตั ิ งานด้านความรั บผิดชอบต่อ
สังคม อันนับเป็ นจุดเริ่ มต้นในการพัฒนารายงานและเตรี ยมความพร้อมสู่ การจัดทารายงานแห่ งความยัง่ ยืน
ในอนาคต
ประเด็นสาคัญในการดาเนินการด้ านความรับผิดชอบต่ อสั งคม
ประเด็นสาคัญในการดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ฯ ในปี 2558 มีดงั นี้
การกากับดูแลกิจการทีด่ ี
บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียน ที่จดั ทาโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยอย่างเคร่ งครัด มีการแสดงข้อมูลต่างๆ ตามข้อกาหนดอย่างโปร่ งใส และ เปิ ด
โอกาสให้มีการสอบถามจากผูถ้ ื อหุ ้นโดยเท่าเทียมกันเป็ นประจาทุกปี รายละเอียดปรากฎในหัวข้อ การ
กากับดูแลกิจการที่ดี
การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ ประกอบธุ รกิจด้วยความเป็ นธรรม โดยได้วางข้อกาหนดและคู่มืออานาจในการจัดซื้ อไว้
อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการแข่งขันและการคัดเลือกคู่คา้ อย่างเป็ นธรรม และมีการตรวจสอบจากหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อป้ องกันการจ่ายสิ นบน หรื อการทุจริ ต อีกทั้งยังกาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการไม่
ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา และลิขสิ ทธิ์ ดาเนิ นธุ รกิจโดยยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และจริ ยธรรม
ทางธุ รกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ตลอดจนปฏิบตั ิตามกฎหมาย สัญญาและข้อตกลง
ต่างๆ อย่างเคร่ งครัด
การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่ น
บริ ษทั ฯ ได้มีประกาศ ที่ปก.คกก.001/2558 ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่ องนโยบายด้านการ
ต่ อต้า นการทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่น พร้ อมทั้ง ระบุ แนวทางการปฏิ บ ตั ิ อย่า งชัดเจน และประกาศ ที่ ปก.คกก.

002/2558 ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่ อง นโยบายการรับแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน จากการกระทา
ผิดกฎหมาย กฎระเบียบ จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและพฤติกรรมที่อาจส่ อไป
ในทางทุจริ ตของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
นอกจากนั้น เมื่อเดือนธันวาคม 2558 ประธานกรรมการ ได้ลงนามในประกาศเจตนารมณ์เป็ นแนว
ร่ วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition, CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต เพื่อแสดงให้
เห็ นถึ ง ความมุ่ ง มัน่ ของบริ ษ ทั ฯ ในการป้ องกัน และต่ อต้า นการทุ จ ริ ตทุ ก รู ป แบบ ปั จ จุ บ ัน อยู่ระหว่า ง
ดาเนิ นการตามข้อตกลง ซึ่ ง จะครอบคลุ มการจัดทาแผนการประเมิ นความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับการทุจริ ต
ภายในบริ ษ ัท ฯ การน านโยบายต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต ไปปฏิ บ ัติ การเปิ ดเผย แลกเปลี่ ย นนโยบายภายใน
ประสบการณ์ และแนวปฏิบตั ิที่ดีในการดาเนิ นธุ รกิจอย่างเป็ นธรรม และสร้างความร่ วมมือกับกลุ่มบริ ษทั
อื่น คู่คา้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆ
การเคารพสิ ทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
• บริ ษ ทั ฯ ค านึ ง ถึ ง การเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน การปฏิ บ ัติต่ อพนัก งานทุ ก คนอย่า งเป็ นธรรม
ตลอดจนมีการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิ มนุ ษยชนและการจ้างงานอย่างเคร่ งครัด บริ ษทั ฯ มี
การดาเนินงานโดยยึดตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่ งรวมถึงประกันสังคม กองทุนเงิน
ทดแทน และการจัดให้มีสวัสดิ การพนักงานในระดับต่างๆ ครอบคลุ มประกันสุ ขภาพ การคุ ม้ ครองและ
ประกันภัย เชื่ อมโยงกับสิ ทธิ ในการเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ เอ็ม บี เค กรุ๊ ป จากัด โดยที่พนักงานมี
สิ ทธิ ได้รับการชี้แจงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของตนเอง ค่าตอบแทน สวัสดิการ การคุม้ ครอง
ผลประโยชน์ เส้นทางความก้าวหน้าในตาแหน่ ง และเงื่ อนไขการได้รับอัตราค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ อัน
เป็ นสิ ทธิ ที่พึงได้ ตั้งแต่กระบวนการรับเข้าทางาน
• พนักงานในตาแหน่งต่างๆ ได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับหน้าที่รับผิดชอบ
ของแต่ละตาแหน่ งอย่างสม่ าเสมอ โดยองค์กรมีการวางแผนการอบรมประจาปี ให้กบั พนักงานส่ วนต่างๆ
แผนการอบรมที่ เชื่ อมโยงกับบริ ษทั เอ็ม บี เค กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ใหญ่ และการอบรม
ภายนอก โดยดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ องทุ กปี โดยในปี 2558 พนักงานของบริ ษทั ฯ มี จานวนชัว่ โมงการ
ฝึ กอบรม 6 ชัว่ โมงต่อคนต่อปี
• ในส่ วนของช่ องทางการร้ องเรี ยนหรื อการรับฟั งความคิดเห็ นจากพนักงาน บริ ษทั ฯ ได้จดั ทา
กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งในจุดที่เห็นได้ชดั เพื่อให้พนักงานที่มีความคับข้องใจหรื อได้รับการปฏิบตั ิอย่าง
ไม่เป็ นธรรมได้สามารถยืน่ เรื่ องได้อย่างเสรี
ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
• บริ ษทั ฯ มีการกาหนดและคงไว้ซ่ ึ งนโยบายมาตรฐานคุ ณภาพสิ นค้า (ข้าวถุง) มาอย่างต่อเนื่ อง
เห็นได้จากการได้รับการรับรองคุณ ภาพมาตรฐานสากล ISO9001:2008, ด้านระบบประกันคุ ณภาพด้าน
ความปลอดภัยของอาหาร (HACCP) ด้านระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย (GMP)

ระบบคุณภาพสาหรับธุ รกิจอาหาร (BRC) และการรับรองฮาลาลตามหลักการผลิตอาหารอย่างถูกต้องตาม
หลักศาสนาอิสลาม
นอกจากนี้ ยงั ได้ใบรับรองตราสัญลักษณ์ คุณภาพ (Thailand Trust Mark) หรื อ TTM จากกรม
ส่ งเสริ มการส่ งออก และเครื่ องหมายรู ปมือพนมติ ดดาว รั บรองมาตรฐานดี พิเศษ จากกรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิ ชย์ รางวัลตราสิ นค้าข้าวที่ผบู ้ ริ โภคเชื่ อมัน่ ประจาปี 2010 จากคะแนนเสี ยงของผูบ้ ริ โภคทัว่
ประเทศผ่านทาง Reader's Digest แสดงให้เห็นถึงการใส่ ใจในคุณภาพสิ นค้าที่จะไปถึงมือผูบ้ ริ โภค
การใส่ ใจกับการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิต และคุณภาพตามหลักสากล มีการตรวจรับรองซ้ า
ตามระยะเวลาที่กาหนด เป็ นความรับผิดชอบของธุ รกิจต่อคู่คา้ ลูกค้าและผูบ้ ริ โภค รวมทั้งการที่ได้รับการ
ตรวจรับรองมาตรฐานสากลนั้น เป็ นโอกาสของธุ รกิ จในการส่ งสิ นค้าออกยังต่างประเทศ โดยเฉพาะกับ
ประเทศที่เข้มงวดเรื่ องสิ นค้าคุณภาพ ปั จจุบนั มีบางประเทศ เช่ น แคนาดา เข้มงวดเรื่ องมาตรฐานการผลิ ต
มากขึ้น โดยพิจารณาไปถึงการเคารพสิ ทธิ มนุษยชนและการปฏิบตั ิต่อแรงงานด้วย ซึ่ งบริ ษทั ก็ได้มีนโยบาย
ให้ดาเนิ นการด้านการตรวจรับรองคุณภาพ CSR เพื่อแสดงถึ งมาตรฐานของบริ ษทั ภายใต้การกากับดูแล
กิจการที่ดี
• บริ ษทั ฯ เปิ ดช่องทางรับเรื่ องร้องเรี ยนเมื่อผูบ้ ริ โภค/ คู่คา้ มีความไม่พึงพอใจในคุณภาพของสิ นค้า
โดยได้ประกาศในเวบไซต์ถึงช่องทางดังกล่าว มีการบันทึกจานวนผูร้ ้องเรี ยน และปั ญหา และจัดให้มีการ
ดาเนินการแก้ไข และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
• บริ ษทั ฯ มีแนวนโยบายการพัฒนาทักษะพนักงานขายที่สามารถสนับสนุ นคู่คา้ ให้สามารถขาย
สิ นค้าภายใต้เครื่ องหมายการค้า ข้าวมาบุญครอง ซึ่งจะดาเนินการในปี 2559
การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯ ได้มีการดาเนินงานเพื่อลดผลกระทบเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดปรากฎ
ในบทที่ 9 ผลการดาเนิ นงานด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ของ
รายงานฉบับนี้
นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดาเนินความรับผิดชอบต่ อสั งคม
• บริ ษทั ฯ มีการพัฒนานวัตกรรมเครื่ องกาจัดมอดในข้าวหอมมะลิ ซึ่ งกาลังอยูร่ ะหว่างการทดลอง
ใช้งานและปรับปรุ งให้มีการทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น พร้อมทั้งได้เผยแพร่ ในเว็บไซต์ สื่ อต่างๆ อัน
เป็ นการบ่งชี้ ว่าบริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญ ต่อการพัฒนาคุ ณภาพข้าวบรรจุ ถุงที่ มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและ
ปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค ซึ่งได้ดาเนินการแล้วตั้งแต่ปี 2558
• บริ ษทั ฯ ได้มีแผน/โครงการศึกษา Lean Process ทั้งในธุ รกิจข้าวและร้านอาหาร โดยมุ่งลดความ
สู ญเสี ยทรัพยากร ได้แก่ วัตถุดิบ แรงงาน เวลา พลังงาน ทั้งจากความผิดพลาด ความซ้ าซ้อนและความสู ญ
เปล่าของกระบวนการตลอดห่ วงโซ่ คุณค่า (Value Chain) ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบจากผูจ้ ดั หา จนถึงการ
ส่ ง มอบสิ น ค้า และบริ ก ารให้ ก ับ ผูบ้ ริ โ ภค อัน จะเป็ นการบริ ห ารต้น ทุ น อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ และใช้
ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าอีกด้วย โดยจะเริ่ มดาเนินการในปี 2559

• ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ในฐานะผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการประกอบการข้าวหอมมะลิ ได้ดารงตาแหน่ ง
เป็ นที่ ป รึ ก ษาด้า นวิ ช าการให้ ก ับ สมาคมชาวนาไทย รวมถึ ง สมาคมที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การรวมกลุ่ ม ภาค
การเกษตร/ ภาคประชาชน ฯลฯ อย่างหลากหลาย มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการ ความคิดเห็น และสร้าง
โอกาสการมีส่วนร่ วมระหว่างภาคผูป้ ระกอบการ และภาคประชาสังคมอย่างสม่าเสมอ อันเป็ นการแสดงให้
เห็นว่า บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่ วมรับผิดชอบต่อกลุ่มประชาสังคม ซึ่ งเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ย
สาคัญหนึ่ง
กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ ต่อสั งคม (after process)
โครงการอิ่มจั ง ได้ บุ ญ กับ ข้ าวมาบุ ญครอง เป็ นโครงการระยะยาว โดยมี วตั ถุ ประสงค์ เพื่อให้
ผูบ้ ริ โภคข้าวมาบุญครอง มีส่วนร่ วมกับบริ ษทั ฯ ร่ วมสมทบเงินจากการซื้ อข้าวมาบุญครองทุกถุง ข้าวมาบุญ
ครองสมทบเงินบริ จาค ถุงละ 2 บาท มอบให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล โรงพยาบาลรามาธิ บดี
สร้างสถาบันการแพทย์จกั รี นฤบดินทร์ เพื่อเป็ นสถานที่ผลิ ตบุคลากรทางการแพทย์และผูเ้ ชี่ ยวชาญด้าน
สุ ขภาพแห่งใหม่ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี และมีโรงพยาบาลที่สามารถให้บริ การผูป้ ่ วย
ทุกระดับอย่างบูรณาการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ฟื้ นฟู ป้ องกันโรค ให้บริ การสุ ขภาพและการสาธารณสุ ขที่ ได้
มาตรฐาน และเพื่อให้การดูแลและให้บริ การตรวจรักษาแก่ประชาชนที่อยูใ่ นจังหวัดสมุทรปราการ โดยใน
ขั้นต้นได้มีการบริ จาคเงินจากโครงการนี้แล้ว 2 ล้านบาท ในปี 2558
กิจกรรมอืน่ ๆ ทางบริ ษทั ฯ ให้การสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ทั้งในบริ เวณใกล้เคียง และทัว่ ประเทศ
โดยมีกิจกรรมตลอดทั้งปี ดังนี้
1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 สนับสนุนข้าวหอมมะลิขนาด
200 กรัม เพื่อมอบให้ในงานวันเด็ก ได้แก่ อบต. ลาดบัวขาว โรงเรี ยนลาดบัวขาว โรงเรี ยนเลิ ศ
สวัสดิ์ โรงเรี ยนหนองบัว และศูนย์การศึกษาพิเศษ รวม 850 ถุง และสนับสนุ นขนม ของเล่นและ
เครื่ องเขียนสมทบกับทางโรงเรี ยนในงานวันเด็กมูลค่า 15,000 บาท
2. เทศกาลกาชาด อาเภอสี คิ้ว บริ จาคข้าวหอมมะลิขนาด 200 กรัม จานวน 200 ถุง
3. เทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ทาบุญข้าวหอมมะลิเขียว (5 กก.) วัดลาดบัวขาว จานวน 20
ถุง และวัดหนองบัวหอม จานวน 20 ถุง
4. เทศกาลออกพรรษา ท าบุญข้าวหอมมะลิ 100% (ถุ งเขียว) ขนาดบรรจุ 5 กก. วัดเขาจันทร์ งาม
จานวน 20 ถุง และวัดเลิศนิมิตร จานวน 20 ถุง
5. กิจกรรมบริ จาคข้าวหอมมะลิ 100% (ถุงเขียว) ขนาดบรรจุ 5 กก. จานวน 120 ถุงให้ศูนย์การศึกษา
พิเศษ (ออทิสติก)
6. กิจกรรมสนับสนุนข้าวหอมมะลิ 100% (ถุงเขียว) ขนาดบรรจุ 5 กก. จานวน 180 ถุง ข้าวรวงแก้ว
ขนาดบรรจุ 5 กก. จานวน 120 ถุง ข้าวรวงแก้ว ขนาดบรรจุ 5 กก. จานวน 840 ถุงให้กบั หน่วยงาน
ราชการและวัด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ

