


ความรับผดิชอบต่อสังคม 

บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนารี จ  ากดั (มหาชน) เป็นหน่ึงในผูน้ าดา้นคุณภาพในตลาดขา้วสาร
บรรจุถุงท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐานสม ่าเสมอ กลุ่มบริษทัมุ่งเน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่าง
มัน่คงและต่อเน่ือง ควบคู่ไปกบัการด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนค านึงถึงผูมี้ส่วน
ได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ทั้งภายในและภายนอกบริษทั ได้แก่  ผูถื้อหุ้น  ลูกค้า  คู่ค้า  คู่แข่ง  เจ้าหน้ี  
พนกังานทุกระดบั สังคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม ปรากฎดงัวสิัยทศัน์ของบริษทั ท่ีก าหนดไวว้า่ "กลุ่มบริษทั
ชั้นน าดา้นธุรกิจอาหาร และผูน้ าดา้นคุณภาพในตลาดขา้วสารบรรจุถุง เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผูมี้ส่วนได้
เสีย โดยยดึหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี"       
 
กระบวนการในการจัดท ารายงานความรับผดิชอบต่อสังคม 

บริษทัฯ จดัท ารายงานโดยใช้แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นท่ียอมรับอย่างกวา้งขวางในองค์กรและผูท่ี้ปฏิบติังานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม อนันบัเป็นจุดเร่ิมตน้ในการพฒันารายงานและเตรียมความพร้อมสู่การจดัท ารายงานแห่งความย ัง่ยืน
ในอนาคต  
 
ประเด็นส าคัญในการด าเนินการด้านความรับผดิชอบต่อสังคม 

ประเด็นส าคญัในการด าเนินการดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทัฯ ในปี 2558 มีดงัน้ี  
 
การก ากบัดูแลกจิการทีด่ี  
บริษทัฯ ได้ปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ท่ีจดัท าโดยตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด มีการแสดงขอ้มูลต่างๆ ตามขอ้ก าหนดอยา่งโปร่งใส และ เปิด
โอกาสให้มีการสอบถามจากผูถื้อหุ้นโดยเท่าเทียมกนัเป็นประจ าทุกปี รายละเอียดปรากฎในหัวขอ้ การ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี   
 

การประกอบธุรกจิด้วยความเป็นธรรม  
บริษทัฯ ประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม โดยไดว้างขอ้ก าหนดและคู่มืออ านาจในการจดัซ้ือไว้

อยา่งชดัเจน เพื่อให้เกิดการแข่งขนัและการคดัเลือกคู่คา้อยา่งเป็นธรรม และมีการตรวจสอบจากหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อป้องกนัการจ่ายสินบน หรือการทุจริต อีกทั้งยงัก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่
ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา และลิขสิทธ์ิ  ด าเนินธุรกิจโดยยึดหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจริยธรรม
ทางธุรกิจดว้ยความรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตลอดจนปฏิบติัตามกฎหมาย สัญญาและขอ้ตกลง
ต่างๆ อยา่งเคร่งครัด  
 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษทัฯ ได้มีประกาศ ท่ีปก.คกก.001/2558 ณ วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2558 เร่ืองนโยบายด้านการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งระบุแนวทางการปฏิบติัอย่างชัดเจน และประกาศ ท่ี ปก.คกก.



002/2558 ณ วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2558  เร่ือง นโยบายการรับแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน จากการกระท า
ผิดกฎหมาย กฎระเบียบ จริยธรรมและจรรยาบรรณ พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมและพฤติกรรมท่ีอาจส่อไป
ในทางทุจริตของบุคคลในองคก์ร ทั้งจากพนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม  
 นอกจากนั้น เม่ือเดือนธนัวาคม 2558 ประธานกรรมการ ไดล้งนามในประกาศเจตนารมณ์เป็นแนว
ร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition, CAC)  ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต เพื่อแสดงให้
เห็นถึงความมุ่งมัน่ของบริษทัฯ ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ด าเนินการตามขอ้ตกลง ซ่ึงจะครอบคลุมการจดัท าแผนการประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริต
ภายในบริษัทฯ การน านโยบายต่อต้านการทุจริตไปปฏิบัติ การเปิดเผย แลกเปล่ียนนโยบายภายใน 
ประสบการณ์ และแนวปฏิบติัท่ีดีในการด าเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรม และสร้างความร่วมมือกบักลุ่มบริษทั
อ่ืน คู่คา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ   
 

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  
• บริษทัฯ ค านึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม  

ตลอดจนมีการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิมนุษยชนและการจา้งงานอยา่งเคร่งครัด  บริษทัฯ มี
การด าเนินงานโดยยดึตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซ่ึงรวมถึงประกนัสังคม กองทุนเงิน
ทดแทน และการจดัให้มีสวสัดิการพนักงานในระดบัต่างๆ ครอบคลุมประกนัสุขภาพ การคุม้ครองและ
ประกนัภยั เช่ือมโยงกบัสิทธิในการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์เอ็ม บี เค กรุ๊ป จ ากดั โดยท่ีพนกังานมี
สิทธิไดรั้บการช้ีแจงขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของตนเอง ค่าตอบแทน สวสัดิการ การคุม้ครอง
ผลประโยชน์ เส้นทางความกา้วหน้าในต าแหน่ง และเง่ือนไขการไดรั้บอตัราค่าตอบแทนพิเศษอ่ืนๆ อนั
เป็นสิทธิท่ีพึงได ้ตั้งแต่กระบวนการรับเขา้ท างาน  

• พนกังานในต าแหน่งต่างๆ ไดรั้บการอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพท่ีสอดคลอ้งกบัหนา้ท่ีรับผิดชอบ
ของแต่ละต าแหน่งอยา่งสม ่าเสมอ โดยองค์กรมีการวางแผนการอบรมประจ าปีให้กบัพนกังานส่วนต่างๆ 
แผนการอบรมท่ีเช่ือมโยงกบับริษทั เอ็ม บี เค กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ และการอบรม
ภายนอก โดยด าเนินการอย่างต่อเน่ืองทุกปี โดยในปี 2558  พนักงานของบริษทัฯ มีจ านวนชั่วโมงการ
ฝึกอบรม 6 ชัว่โมงต่อคนต่อปี  

• ในส่วนของช่องทางการร้องเรียนหรือการรับฟังความคิดเห็นจากพนักงาน บริษทัฯ ไดจ้ดัท า
กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งในจุดท่ีเห็นไดช้ดั เพื่อใหพ้นกังานท่ีมีความคบัขอ้งใจหรือไดรั้บการปฏิบติัอยา่ง
ไม่เป็นธรรมไดส้ามารถยืน่เร่ืองไดอ้ยา่งเสรี  

  
ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค   
• บริษทัฯ มีการก าหนดและคงไวซ่ึ้งนโยบายมาตรฐานคุณภาพสินคา้ (ขา้วถุง) มาอยา่งต่อเน่ือง 

เห็นไดจ้ากการไดรั้บการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO9001:2008, ดา้นระบบประกนัคุณภาพดา้น
ความปลอดภยัของอาหาร (HACCP) ดา้นระบบการจดัการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภยั (GMP) 



ระบบคุณภาพส าหรับธุรกิจอาหาร (BRC) และการรับรองฮาลาลตามหลกัการผลิตอาหารอยา่งถูกตอ้งตาม
หลกัศาสนาอิสลาม  

นอกจากน้ียงัไดใ้บรับรองตราสัญลกัษณ์คุณภาพ (Thailand Trust Mark) หรือ TTM จากกรม
ส่งเสริมการส่งออก และเคร่ืองหมายรูปมือพนมติดดาว รับรองมาตรฐานดีพิเศษ จากกรมการคา้ภายใน 
กระทรวงพาณิชย ์รางวลัตราสินคา้ขา้วท่ีผูบ้ริโภคเช่ือมัน่ประจ าปี 2010 จากคะแนนเสียงของผูบ้ริโภคทัว่
ประเทศผา่นทาง Reader's Digest แสดงใหเ้ห็นถึงการใส่ใจในคุณภาพสินคา้ท่ีจะไปถึงมือผูบ้ริโภค 

การใส่ใจกบัการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิต และคุณภาพตามหลกัสากล มีการตรวจรับรองซ ้ า
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด เป็นความรับผิดชอบของธุรกิจต่อคู่คา้ ลูกคา้และผูบ้ริโภค รวมทั้งการท่ีไดรั้บการ
ตรวจรับรองมาตรฐานสากลนั้น เป็นโอกาสของธุรกิจในการส่งสินคา้ออกยงัต่างประเทศ โดยเฉพาะกบั
ประเทศท่ีเขม้งวดเร่ืองสินคา้คุณภาพ ปัจจุบนัมีบางประเทศ เช่น แคนาดา เขม้งวดเร่ืองมาตรฐานการผลิต
มากข้ึน โดยพิจารณาไปถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อแรงงานดว้ย ซ่ึงบริษทัก็ไดมี้นโยบาย
ให้ด าเนินการดา้นการตรวจรับรองคุณภาพ CSR เพื่อแสดงถึงมาตรฐานของบริษทัภายใตก้ารก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี  

• บริษทัฯ เปิดช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนเม่ือผูบ้ริโภค/ คู่คา้ มีความไม่พึงพอใจในคุณภาพของสินคา้ 
โดยไดป้ระกาศในเวบไซตถึ์งช่องทางดงักล่าว มีการบนัทึกจ านวนผูร้้องเรียน และปัญหา และจดัให้มีการ
ด าเนินการแกไ้ข และติดตามประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 

• บริษทัฯ มีแนวนโยบายการพฒันาทกัษะพนกังานขายท่ีสามารถสนบัสนุนคู่คา้ให้สามารถขาย
สินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ ขา้วมาบุญครอง ซ่ึงจะด าเนินการในปี 2559 
 

การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม  
บริษทัฯ ไดมี้การด าเนินงานเพื่อลดผลกระทบเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง รายละเอียดปรากฎ

ในบทท่ี 9 ผลการด าเนินงานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน  ของ
รายงานฉบบัน้ี   

 

นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมจากการด าเนินความรับผดิชอบต่อสังคม   
• บริษทัฯ มีการพฒันานวตักรรมเคร่ืองก าจดัมอดในขา้วหอมมะลิ ซ่ึงก าลงัอยูร่ะหวา่งการทดลอง

ใชง้านและปรับปรุงให้มีการท างานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน พร้อมทั้งไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซต ์ส่ือต่างๆ อนั
เป็นการบ่งช้ีว่าบริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพขา้วบรรจุถุงท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและ
ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค ซ่ึงไดด้ าเนินการแลว้ตั้งแต่ปี 2558  

• บริษทัฯ ไดมี้แผน/โครงการศึกษา Lean Process ทั้งในธุรกิจขา้วและร้านอาหาร โดยมุ่งลดความ
สูญเสียทรัพยากร ไดแ้ก่ วตัถุดิบ แรงงาน เวลา พลงังาน ทั้งจากความผิดพลาด ความซ ้ าซ้อนและความสูญ
เปล่าของกระบวนการตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  ตั้งแต่การคดัสรรวตัถุดิบจากผูจ้ดัหา จนถึงการ
ส่งมอบสินค้าและบริการให้กับผูบ้ริโภค อันจะเป็นการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ  และใช้
ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่าอีกดว้ย โดยจะเร่ิมด าเนินการในปี 2559  



• ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ในฐานะผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประกอบการขา้วหอมมะลิ ไดด้ ารงต าแหน่ง
เป็นท่ีปรึกษาด้านวิชาการให้กับสมาคมชาวนาไทย รวมถึงสมาคมท่ีเก่ียวข้องกับการรวมกลุ่มภาค
การเกษตร/ ภาคประชาชน ฯลฯ อยา่งหลากหลาย มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลวิชาการ ความคิดเห็น และสร้าง
โอกาสการมีส่วนร่วมระหวา่งภาคผูป้ระกอบการ และภาคประชาสังคมอยา่งสม ่าเสมอ อนัเป็นการแสดงให้
เห็นวา่ บริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อกลุ่มประชาสังคม ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ส าคญัหน่ึง  

 
กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคม  (after process)  
โครงการอิ่มจัง ได้บุญ กับข้าวมาบุญครอง เป็นโครงการระยะยาว โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อให้

ผูบ้ริโภคขา้วมาบุญครอง มีส่วนร่วมกบับริษทัฯ ร่วมสมทบเงินจากการซ้ือขา้วมาบุญครองทุกถุง ขา้วมาบุญ
ครองสมทบเงินบริจาค ถุงละ 2 บาท มอบให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล โรงพยาบาลรามาธิบดี 
สร้างสถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ เพื่อเป็นสถานท่ีผลิตบุคลากรทางการแพทยแ์ละผูเ้ช่ียวชาญดา้น
สุขภาพแห่งใหม่ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และมีโรงพยาบาลท่ีสามารถให้บริการผูป่้วย
ทุกระดบัอย่างบูรณาการส่งเสริมสุขภาพ ฟ้ืนฟู ป้องกนัโรค ให้บริการสุขภาพและการสาธารณสุขท่ีได้
มาตรฐาน และเพื่อใหก้ารดูแลและใหบ้ริการตรวจรักษาแก่ประชาชนท่ีอยูใ่นจงัหวดัสมุทรปราการ  โดยใน
ขั้นตน้ไดมี้การบริจาคเงินจากโครงการน้ีแลว้ 2 ลา้นบาท ในปี 2558   

กจิกรรมอืน่ๆ ทางบริษทัฯ ใหก้ารสนบัสนุนหน่วยงานต่างๆ ทั้งในบริเวณใกลเ้คียง และทัว่ประเทศ 
โดยมีกิจกรรมตลอดทั้งปีดงัน้ี 

1. กิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2558 เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2558  สนบัสนุนขา้วหอมมะลิขนาด 
200 กรัม เพื่อมอบให้ในงานวนัเด็ก ได้แก่ อบต. ลาดบวัขาว โรงเรียนลาดบวัขาว โรงเรียนเลิศ
สวสัด์ิ โรงเรียนหนองบวั และศูนยก์ารศึกษาพิเศษ รวม 850 ถุง และสนบัสนุนขนม ของเล่นและ
เคร่ืองเขียนสมทบกบัทางโรงเรียนในงานวนัเด็กมูลค่า 15,000 บาท 

2. เทศกาลกาชาด อ าเภอสีคิ้ว บริจาคขา้วหอมมะลิขนาด 200 กรัม จ านวน 200 ถุง 
3. เทศกาลอาสาฬหบูชาและเขา้พรรษา ท าบุญขา้วหอมมะลิเขียว (5 กก.) วดัลาดบวัขาว จ านวน 20 

ถุง และวดัหนองบวัหอม จ านวน 20 ถุง 
4. เทศกาลออกพรรษา ท าบุญขา้วหอมมะลิ 100% (ถุงเขียว) ขนาดบรรจุ 5 กก. วดัเขาจนัทร์งาม 

จ านวน 20 ถุง และวดัเลิศนิมิตร จ านวน 20 ถุง 
5. กิจกรรมบริจาคขา้วหอมมะลิ 100% (ถุงเขียว) ขนาดบรรจุ 5 กก.  จ  านวน 120 ถุงให้ศูนยก์ารศึกษา

พิเศษ (ออทิสติก) 
6. กิจกรรมสนบัสนุนขา้วหอมมะลิ 100% (ถุงเขียว) ขนาดบรรจุ 5 กก. จ านวน 180 ถุง ขา้วรวงแกว้ 

ขนาดบรรจุ 5 กก. จ านวน 120 ถุง ขา้วรวงแกว้ ขนาดบรรจุ 5 กก. จ านวน 840 ถุงให้กบัหน่วยงาน
ราชการและวดั เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ  


