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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)



กำไรสุทธิ

จากป�ก�อนหน�า

 1652 �ปนใ

 นม��พ��เอืรห ขึ้

1,867

40%

 ทาบนา�ล

นายบวร วงศ์สินอุดม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

ปี 2561 นบัเป็นปีแห่งการเปลีย่นแปลงของ บรษิทั น�า้มนัพชืไทย 
จ�ากดั (มหาชน) บรษิทัมกีารปรบัองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
บรษัิท ผูบ้รหิารระดบัสงู บคุลากรในสายงานต่างๆ และปรบัปรงุ 
โครงสร้างการบรหิาร เพ่ือให้มคีวามเหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลง 
ของอตุสาหกรรม และเตรยีมความพร้อมรองรับการขยายก�าลงั
การผลติ ด้วยการด�าเนนิงานทีค่�านึงถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

และเป็นปีที่บริษัทมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้แสดง
ความจงรักภักดี ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และซาบซึ้ง
ในพระเมตตาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้บริษัทได้มีโอกาส
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ “น�้ามันเมล็ดชา  
ภทัรพัฒน์” ซึง่เป็นหนึง่ในโครงการของมลูนธิชิยัพฒันา เนือ่งด้วย 
น�้ามันเมล็ดชาเป็นน�้ามันท่ีทนความร้อนได้สูง มีไขมันดี ม ี
โอเมก้า 3 - 6 - 9 และยังเป็นโครงการที่ช่วยสร้างความเป็นอยู่
ที่ดีอย่างยั่งยืนให้เกษตรกรไทย

นอกจากนี้ บริษัทให้ความส�าคัญกับการคัดสรรวัตถุดิบและ
ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ภายใต้กรอบการด�าเนินงานเพ่ือความ
ยั่งยืน พร้อมทั้งบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของ
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) 
เข้ากับการด�าเนินงานของบริษัท เพื่อมุ่งพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ในปี 2561 บริษัทมีการทบทวนคู่มือ
จรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์และ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ให้ความ
ส�าคญักบัการก�ากบัดแูลด้านการบรหิารจดัการความเส่ียงทัว่ทัง้
องค์กร ทั้งยังส่งเสริมด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อ

น�ามาใช้ในกระบวนการผลิต ช่วยสร้างคุณค่าเพิม่ให้องค์กร เพิม่
ประสิทธภิาพและช่วยลดต้นทนุในกระบวนการผลิต เหล่านี ้เป็น
ส่วนหนึง่ทีส่่งผลให้บรษิทัมผีลประกอบการทีค่่อนข้างดเีด่นอกีปี 
โดยมรีายได้รวมทัง้ปีสงูกว่า 25,326 ล้านบาท เตบิโตขึน้ร้อยละ 
2.1 จากปี 2560 และมีก�าไรสุทธิ 1,867 ล้านบาท คิดเป็นผล
ก�าไร 2.31 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 40 จากปีก่อนหน้า

ขณะเดียวกัน ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนทั้งด้านสุขภาวะแก่เยาวชนและชุมชน สนับสนุน
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน และเครื่องมือแพทย์แก่
โรงพยาบาล ส่งเสรมิความเท่าเทยีมกนัในการได้รบัการศกึษาแก่
เยาวชนผูข้าดโอกาสและสามารถน�าความรู้มาพฒันาชมุชนของ
ตน เป็นต้น นอกจากนี ้บรษิทัยงัได้สนบัสนนุโครงการประชารฐั 
พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ส่งเสริมเกษตรกรภายในประเทศให้
เพาะปลูกถั่วเหลืองโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ นอกจากช่วยลดต้นทุน
ในการเพาะปลูกแล้ว ยังช่วยเพิ่มผลผลิตของถั่วเหลืองและช่วย
ปรับปรุงคุณภาพดิน และในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทให้ความ
ส�าคัญกับการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด ด�าเนินงานภายใต้นโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย ส่ิงแวดล้อม และนโยบายอนรุกัษ์พลังงาน ช่วยลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อเยาวชนคนรุ่นหลังสามารถเข้าถึง 
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณภาพต่อไป

ในนามของบรษิทั น�า้มนัพชืไทย จ�ากดั (มหาชน) ใคร่ขอขอบคณุ
ทกุท่านทีใ่ห้ความเชือ่มันและให้การสนับสนนุตลอดมา บรษิทัขอ
มุง่มัน่ด�าเนนิธรุกจิด้วยความซือ่สตัย์ สจุรติ  มุง่สร้างมลูค่าแก่ผูม้ี
ส่วนได้เสยีทกุฝ่าย รบัผดิชอบในการด�าเนนิธรุกจิ เพือ่การเติบโต
ร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
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รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561



เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
(GRI 102-45, GRI 102-50, GRI 102-51, GRI 102-52, GRI 102-53, GRI 102-54)

บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน) (“ทีวีโอ”) ได้จัดท�า
รายงานความยั่งยืนต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 6 เพื่อรายงานแนวทาง
และผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลัก 
ธรรมาภบิาล ครอบคลมุทัง้ด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม
ขององค์กร ครอบคลมุการด�าเนนิงานระหว่างวนัที ่1 มกราคม 2561 
ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดยพิจารณาสาระส�าคญัในการน�าเสนอ 
เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วน 
ได้เสยี และน�าเสนอผลการด�าเนนิงานทีม่คีวามส�าคญัต่อองค์กร 
โดยในปี 2561 เป็นปีแรกทีจ่ดัท�าเนือ้หาสอดคล้องตามแนวทาง 
การรายงานของ Global Reporting Initiatives (GRI) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
ส�านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)
เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ : 0 2477 9020
e-mail : compliance@tvothai.com

Sustainability Reporting Standards ในระดับตัวชี้วัด
หลัก (Core) พร้อมทั้งรายงานผลการด�าเนินงานขององค์กร
ที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 
(Sustainable Development Goals: SDGs) โดยรายงาน
ความยั่งยืนฉบับนี้ มีขอบเขตของการรายงานครอบคลุมธุรกิจ 
ทีวีโอ เท่านั้น มิได้รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น 

ทวีโีอ มุง่มัน่ด�าเนนิธรุกจิด้วยความโปร่งใส ภายใต้หลกัธรรมาภบิาล 
ใส่ใจสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้ 
ผูบ้รโิภค พนกังาน ชมุชน สิง่แวดล้อม และผู้มส่ีวนได้เสียทกุฝ่าย
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)



ทีวีโอ มุ่งม่ันดำ�เนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส

ภ�ยใต้หลักธรรมภิบาล 

ใส่ใจสังคม และสิ่งแวดล้อม
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รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561



 

 
ธุรกิจของทีวีโอ
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหำชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TVO (ทีวีโอ)  จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2533
กลุ่มอุตสำหกรรม : อุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
  บรษิทัผลติและจ�าหน่ายสนิค้าน�า้มนับรโิภค ตรา “องุน่” และวตัถดุบิอาหารสตัว์ ภายใต้ชือ่ “ทวีโีอ” 
  โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก 2 ประเภท ได้แก่ วัตถุดิบอาหารสัตว์ กากถั่วเหลือง และน�้ามันถั่วเหลือง 
  ส�าหรับผลิตภัณฑ์อื่น ได้แก่ น�้ามันข้าวโพด น�้ามันทานตะวัน และน�้ามันคาโนลา ตราองุ่น 
  น�้ามันมะกอก ตราโมนินี่ (MONINI) และเลซิติน โดยจ�าหน่ายสินค้าครอบคลุมทั่วประเทศไทย 
  และสินค้าน�้ามันถั่วเหลือง ตรา Healthy Chef และ Queenจ�าหน่ายต่างประเทศในกลุ่ม CLMV 
ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพฯ 10600
ที่ตั้งโรงงำน : จังหวัดนครปฐม
ทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว : 808,610,985 บาท
จ�ำนวนพนักงำนทั้งหมด : 1,295 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

กำรร่วมเป็นสมำชิกองค์กร :
      

(GRI 102-1, GRI 102-2, GRI 102-3, GRI 102-4, GRI 102-5, GRI 102-6, GRI 102-7, GRI 102-13)

(GRI 102-18, GRI 102-19, GRI 102-20, GRI 102-22, GRI 102-23, GRI 102-48, GRI 102-49)

ทํ า ค ว า ม รู้ จั ก   ที วี โ อ 
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)



 

 

นโยบาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัทมีพันธกิจส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้ผู้บริโภค พนักงาน ชุมชน
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
ผ่านการด�าเนินงาน ตั้งแต่กระบวนการ
จัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการผลิต 
จนถึงการส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค 
เพื่อน�าความยั่งยืนให้ผู้มีส่วนได้เสีย 
อันจะน�ามาสู่ความยั่งยืนขององค์กรต่อไป

ปรัชญาองค์กร
บริษัทเติบโตอย่างมีคุณภาพ มั่นคงและยั่งยืน 
ผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน 
สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์
เป็นบริษัทชั้นน�า
ด้านธุรกิจน�้ามันพืช
และวัตถุดิบอาหารสัตว์ในอาเซียน
พฒันาธรุกจิทีเ่กีย่วข้องอย่างต่อเนือ่ง 
มีธรรมาภิบาล ใส่ใจสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจ
เป็นผู้น�าในอุตสาหกรรมน�้ามันพืช
และวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 
เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
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โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการ

ส�านักประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ด้านการพาณิชย์

ฝ่ายธุรกิจ 1 ฝ่าย 
Supply 
Trading

ฝ่ายธุรกิจ 2 ฝ่ายบัญชี
การเงิน

ฝ่ายธุรกิจ 3 ฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจ

ฝ่ายธุรกิจ 4 ฝ่ายธุรการ
และงานบุคคล

คณะกรรมการนโยบาย
บริหารความเสี่ยง

ส�านักตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ด้านการผลิต

ฝ่ายโลจิสติกส์ ฝ่ายผลิต ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายเทคนิค

ความปลอดภัย

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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คณะทํางานส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

  

คณะท�างานส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย

 1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมกรรมการผู้จัดการ ประธานคณะท�างาน
 2. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการพาณิชย์ รองประธาน
 3. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการผลิต รองประธาน
 4. รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจ 1, 2, 4 กรรมการ
 5. รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กรรมการ
 6. รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย Supply & Trading กรรมการ
 7. ผู้อ�านวยการส�านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ
 8. ผู้จัดการแผนกส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน เลขานุการคณะท�างาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ กรอบการด�าเนินงาน และเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• ก�ากับ ดูแล และส่งเสริมให้น�าไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ให้ค�าปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรและบุคลากรที่เหมาะสม เพื่อให้มีการด�าเนินกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเกิดขึ้น 
 ทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

คณะท�างานส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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สรุปผลการดําเนินงาน
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ด� า น ก า ร ใ ห� บ ริ ก า ร
ด� า น 
ผ ล ป ร ะ ก อ บ ก า ร

กำไรสุทธิ

1,867 ล�านบาท

ผลกำไร

2.31

รายได�รวมทั�งป�
สูงกว�า

25,326
ล�านบาท

จำนวนพนักงาน
ซึ่งเป�นคนในพ�้นที่
จังหวัดนครปฐม

กว�าร�อยละ 80

ผลการสำรวจ
ความพ�งพอใจของลูกค�า

กลุ�มน�ำมันบริโภค

ร�อยละ 86.08
กลุ�มวัตถุดิบอาหารสัตว�

ร�อยละ 87.68

ด� า น บุ ค ล า ก ร

อัตรา
การบาดเจ็บรวม 
(TRIR)

สูงกว�า
เป�าหมายที่ตั�งไว�ที่

ลดลงมากกว�า

ร�อยละ

ล�านกิโลกรัม

ด� า น สิ� ง แ ว ด ล� อ ม

โรงงานปลูกต�นไม�กว�า

1,500 ต�น

ลดการปล�อยก�าซ
เรือนกระจกจาก

17 ผลิตภัณฑ�

0.96

จำนวนข�อร�องเรียน
และการแจ�งเบาะแส
เกี่ยวกับการคอร�รัปชัน 0 กรณี

เท�ากับ

ด� า น ธ ร ร ม า ภิ บ า ล

ด� า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ

สนับสนุนการเพาะปลูก
ถั�วเหลืองภายในประเทศ
โครงการประชารัฐ
พ�้นที่เกษตรแปลงใหญ�
กับสหกรณ�นิคมแม�แตง 44

ผลผลิตได�สูงกว�า
ค�าเฉลี่ยของประเทศ
กว�าร�อยละ
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การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า
(GRI 102-9)

ทีวีโอ ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อให้การด�าเนินงานเกิดความยั่งยืน โดยมีการบริหารความเสี่ยงที่
ค�านึงถึงผลกระทบที่อาจส่งผลต่อธุรกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

                                                                           
             

                  
 

1. การจัดซื้อจัดหา
กระบวนการจัดซื้อจัดหา โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ
เมลด็ถัว่เหลอืงทัง้ในประเทศและต่างประเทศซึง่เป็นต้นทนุขาย
หลกั รวมทัง้ยงัส่งผลต่อคณุภาพของผลติภณัฑ์ของบรษิทั ดงันัน้
การจัดซื้อจัดหาต้องมีประสิทธิภาพเพื่อได้วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ
ตรงตามมาตรฐานของทีวีโอและแหล่งวัตถุดิบท่ีเป็นมิตรกับ 
สิง่แวดล้อม บริษัทได้มกีารบรหิารจดัการความเสีย่งด้านคณุภาพ
และความผนัผวนของราคาวตัถุดบิ รวมทัง้สินค้าและบริการอืน่ 
ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการคู่ค้า โดยค�านึงถึงปัจจัยทางด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และการก�าดูแลกิจการที่ดี

2. การผลิต
กระบวนการผลิตที่ป้องกันและรับผิดชอบต่อผลกระทบที่อาจ 
ส่งผลต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความส�าคัญ
และใส่ใจกับทุกขั้นตอนการผลิต โดยน�านวัตกรรม เทคโนโลยี 

เข้ามาพัฒนาใช้ในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และให้ได้สินค้าท่ีมีคุณภาพ มีโภชนาการ เพื่อสุขภาวะและ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

3. การตลาดและการขาย
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ลูกค้า และผู้มีส่วน 
ได้เสียในการผลิตสินค้าทั้งกากถั่วเหลืองและน�้ามันถ่ัวเหลือง 
ซึง่เป็นผลติภณัฑ์หลกัทีม่คีณุภาพ มโีภชนาการทีด่ ีได้มาตรฐาน 
อกีทัง้ให้ความส�าคัญกบัการวจิยัและพฒันา เพือ่ให้ได้ผลิตภัณฑ์
ทีต่อบสนองต่อความต้องการ และการใช้ชวีติของผู้บรโิภคทกุกลุม่

4. การกระจายสินค้า
มีการบริหารจัดการการกระจายสินค้า เพ่ือส่งมอบสินค้าให้ถึง
มอืลกูค้าและผูบ้รโิภคอย่างมคีณุภาพและครอบคลมุทัว่ประเทศ 
พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าเพื่อร่วมสร้างบริการที่
ประทับใจ

การผลิต  

การจัดซื้อจัดหา
คู่ค้า

การตลาด
และการขาย

การกระจายสินค้า

ผู้บริโภค คู่ค้า
“เพื่อผลิตสินค้าคุณภาพ 

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน…”
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
(GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44)

ทีวีโอ ให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยมี
การสื่อสารและวิธีการด�าเนินงาน เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อ
เสนอแนะ ซึ่งแสดงถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนได้เสียสามารถจ�าแนกได้ 7 กลุ่มหลัก ได้แก่ 

1) พนักงาน 2) ลูกค้าและผู้บริโภค 3) คู่ค้า 4) ผู้ถือหุ้น 5) สังคม
และชุมชน 6) เกษตรกร 7) หน่วยงานราชการ ทีวีโอ มีการ
ด�าเนินงานผ่านแนวทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียหลาก
หลายรูปแบบ ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย แนวทางการมีส่วนร่วม ความต้องการและ
ความคาดหวัง การด�าเนินงานของทีวีโอ

พนักงาน • ระบบสื่อสารทางอิเลคทรอนิกส ์
 ภายในองค์กร (Intranet และ  
 E-mail)
• กล่องรับฟังความคิดเห็น 
• การประชมุคณะกรรมการสวสัดกิาร 
 ในสถานประกอบกิจการ
• กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์
• ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 
 ของบริษัท

• ความปลอดภัยและ 
 อาชีวอนามัย

• การพัฒนาทักษะ 
 ให้แก่พนักงาน

• สร้างวัฒนธรรมองค์กร พร้อมปลูกจิตส�านึก  
 และให้ความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัย 
 ในการปฏิบัติงาน ด้วยการจัดกิจกรรม  
 Management Line Walk และ จัดโปรแกรม  
 Safety Transformation Program (STP)

• แผนพัฒนาความรู้และทักษะ ตามต�าแหน่ง 
 และลักษณะงาน

ลูกค้า
และผู้บริโภค

• การเข้าพบปะ พูดคุย
• การจัดอบรมสัมมนา
• กิจกรรมให้ความรูแ้ละสานสมัพนัธ์
• จัดท�าสื่อให้ความรู้ ผ่านสื่อ
 โซเชียลมีเดีย 
 (https://www.facebook.com/ 
 AngoonHeartClub)
• การส�ารวจความพึงพอใจ
• ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 
 ของบริษัท

• ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 
 และมีความปลอดภัย

• การให้ความรู้ ข้อมูล 
 เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

• การบรกิารทีป่ระทบัใจ

• การผลิตสนิค้าท่ีมคีณุภาพและความปลอดภยัสงู 
  ด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค  
 ด้วยการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และให ้
 ความส�าคญักบัการพฒันาปรับปรงุกระบวนการ 
 ผลิต โดยน�าเทคโนโลยี นวัตกรรมเข้ามาใช้  
 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

• ร้อยละความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มน�้ามัน 
 บริโภค ตรา องุ่น ร้อยละ 86.08
 ร้อยละความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มวัตถุดิบ 
 อาหารสัตว์ ภายใต้ชื่อ ทีวีโอ ร้อยละ 87.68
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ผู้มีส่วนได้เสีย แนวทางการมีส่วนร่วม ความต้องการและ
ความคาดหวัง การด�าเนินงานของทีวีโอ

คู่ค้า • การประชุม
• การพบปะ พูดคุย
• การอบรมสัมมนา
• ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 
 ของบริษัท

• การด�าเนินงานด้วย 
 ความโปร่งใสและ 
 เป็นธรรม

• จัดอบรมสัมมนาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ 
 เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องครบถ้วน
• การสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับคู่ค้า 

ผู้ถือหุ้น • การประชมุสามัญผูถื้อหุน้ประจ�าปี
• กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบ 
 ผูล้งทุน (SET Opportunity Day) 
 จดักจิกรรมร่วมกับตลาดหลกัทรพัย์ 
 แห่งประเทศไทย 1 ครั้ง 
• กิจกรรม Thailand Focus 
 จดักจิกรรมร่วมกับตลาดหลกัทรพัย์
 แห่งประเทศไทย 1 ครั้ง
• ประชุมนักวิเคราะห์ทุกไตรมาส  
 รวม 4 ครั้ง
• ประชุมร่วมกับนักลงทุนสถาบัน 
 และนักวิเคราะห์ รวม 26 ครั้ง
• ช่องทางการรับข้อเสนอแนะ  
 สอบถามข้อมูล
• ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 

• ผลประกอบการที่ดี 
 และเติบโตอย่างมั่นคง

• การจ่ายเงินปันผล
 ในระดับที่น่าพอใจ

• การด�าเนินธุรกิจตามกฎหมายและเป็นธรรม  
 ภายใต้กรอบจรรยาบรรณธุรกิจที่ดี บนพื้นฐาน 
 ความชอบธรรมและสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กบัผู้ถอืหุน้ 

• จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม 
 ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

สังคมและชุมชน • คณะท�างานเข้าพบปะ เยี่ยมเยียน  
 รับฟังข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน
• การประชุมร่วมกับตัวแทนชุมชน 
 และราชการ
• คณะท�างาน Emergency  
 Response Team เฝ้าระวังและ 
 แก้ปัญหาทีเ่กิดข้ึนหากมีผลกระทบ 
 ต่อชุมชน ตลอด 24 ชั่วโมง
• การอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยน
 เรียนรู้
• ร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริม 
 วัฒนธรรมอันดีของชุมชน

• การด�าเนินธุรกิจด้วย 
 ความปลอดภัยและ 
 รับผิดชอบต่อสังคม 
 และชุมชน

• การมีส่วนร่วมใน 
 กิจกรรมของชุมชน

• การด�าเนินงานด้วยความรบัผิดชอบในผลกระทบ 
 จากกระบวนการผลิต โดยน�าเทคโนโลยี และ 
 นวัตกรรมมาใช้ เพื่อการด�าเนินงานที่เป็นมิตร 
 กับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให ้
 ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย 

• การส่งเสริมคุณภาพความเป็นอยู่ ร่วมพัฒนา 
 ชุมชนสังคม และรักษาประเพณี วัฒนธรรม 
 ท้องถิ่น
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ผู้มีส่วนได้เสีย แนวทางการมีส่วนร่วม ความต้องการและ
ความคาดหวัง การด�าเนินงานของทีวีโอ

เกษตรกร • การอบรมเผยแพร่ความรู้ 
 ลงส�ารวจพื้นที่ พบปะ พูดคุย

• เพิ่มผลผลิตเมล็ด 
 ถั่วเหลืองภายใน 
 ประเทศอย่างยั่งยืน  
 และสร้างความมั่นคง 
 ทางเศรษฐกิจส�าหรับ 
 กลุ่มเกษตรกร

• สนับสนุนโครงการประชารัฐพื้นที่เกษตร 
 แปลงใหญ่ “การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต 
 ถั่วเหลือง ของสหกรณ์นิคมแม่แตง จังหวัด 
 เชียงใหม่” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

หน่วยงาน
ราชการ

• การพบปะ พูดคุย ชี้แจง
• การเข้าร่วมโครงการของ 
 หน่วยงานราชการ

• การปฏิบัติตามหรือ 
 ดีกว่ากฎหมาย และ 
 ความโปร่งใสในการ 
 ด�าเนินงาน
• ความรับผิดชอบต่อ 
 สังคม ชุมชน และ 
 สิ่งแวดล้อม

• ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ 
 นโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
 และด�าเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง โปร่งใส

• การให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการ 
 ของหน่วยงานราชการ
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ประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืน
(GRI 102-32, GRI 102-46, GRI 102-47, GRI 102-56, GRI 103-1)

ทวีโีอ ได้มกีารระบปุระเดน็ส�าคญัด้านความยัง่ยนื โดยพจิารณา
จากการศึกษาข้อมูลแนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์โลก เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืของสหประชาชาติ 
(Sustainable Development Goals : SDGs) ความต้องการ 
ความคาดหวัง และผลกระทบท่ีมีต่อผู้มีส่วนได้เสีย แผนธุรกิจ
ของบริษัท การบริหารความเสี่ยงขององค์กร วิสัยทัศน์ของ
องค์กร โดยมีหลักการในการระบุประเด็นส�าคัญด้านความ
ยั่งยืน ดังนี้

หลักการระบุประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน

1. การระบุประเด็นส�าคัญ
 การระบุประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน โดยพิจารณาจาก 
 ข้อมลูภายในองค์กร ทัง้จากแผนธรุกจิของบรษิทั การบรหิาร 
 ความเสี่ยงขององค์กรที่เป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อ 
 ความยัง่ยนืขององค์กร วสิยัทศัน์ขององค์กร และข้อมลูจาก 
 ภายนอกองค์กร ได้แก่ แนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลง 
 ของสถานการณ์โลก เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ 
 สหประชาชาติ รวมท้ังความต้องการ ความคาดหวัง และ 
 ผลกระทบของผู ้มีส่วนได้เสีย 7 กลุ ่ม ซึ่งได้ข้อมูลจาก 
 การประชมุ การพบปะ พดูคยุ การอบรมสมัมนา แบบสอบถาม 
  เป็นต้น

2. การจัดล�าดับความส�าคัญ
 การจัดล�าดับความส�าคัญด้านความยั่งยืน เป็นการน�า 
 ประเด็นที่มีความส�าคัญต่อองค์กรและต่อผู้มีส่วนได้เสียมา 
 พิจารณาใน 2 มิติ ได้แก่ 
 • แกนต้ัง : ประเด็นที่มีความส�าคัญต่อผู ้มีส่วนได้เสีย  
  โดยพิจารณาจากความต้องการ ความคาดหวัง และ 
  ผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีมีความ 
  ส�าคัญและมีอิทธิพลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้มีส่วน 
  ได้เสีย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

 • แกนนอน : ประเด็นที่ส�าคัญต่อทีวีโอ โดยพิจารณาจาก 
  ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมของ 
  องค์กร ซึ่งเป็นผลกระทบท้ังด้านบวกหรือด้านลบจาก 
  องค์กร และผลกระทบดังกล่าวอาจส่งผลต่อองค์กรได้  

3. การทวนสอบ
 ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน ได้รับการพิจารณาจาก 
 คณะท�างานส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน และได้รับ 
 ความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
 ผู้จัดการ 
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ผลการประเมินประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืน
(Materiality Matrix)

 

 1  การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 7  การจัดการมลพิษ

 2  ผลประกอบการที่ดี 8  นวัตกรรม

 3  การจ่ายเงินปันผลที่เหมาะสมและสม�่าเสมอ 9  การด�าเนินธุรกิจด้วยความปลอดภัย

 4  การจัดหาอย่างยั่งยืน 10  การดูแลและพัฒนาบุคลากร

 5  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 11  ผลติภณัฑ์ทีม่คุีณภาพและส่งเสรมิสขุภาวะในการด�าเนนิชวีติ

   และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ของทุกคนในทุกช่วงอายุ

 6  การบริหารจัดการน�้า 12  องค์กรที่ดีของสังคม

ส�ำคัญต่อทีวีโอ
(Significance economic, environmental & socail impacts)
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มิติด้าน ประเด็นส�าคัญ
ขอบเขตของผลกระทบ

GRI Topics SDGs
ภายในบริษัท ภายนอกบริษัท

กา
รก

�าก
ับด

ูแล
กิจ

กา
ร

1 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี ทีวีโอ/พนักงาน ผู้ถือหุ้น/คู่ค้า/
หน่วยงานราชการ

GRI 205-2
Communication and training 
about anti-corruption 
policies and procedures 
GRI 205-3 Confirmed 
incidents of corruption 
and actions taken

SDG 16

เศ
รษ

ฐก
ิจ

2 ผลประกอบการที่ดี ทีวีโอ/พนักงาน ผู้ถือหุ้น GRI 201-1 
Direct economic value 
generated and distributed

3 การจ่ายเงินปันผลที่เหมาะสม
และสม�่าเสมอ

ทีวีโอ ผู้ถือหุ้น GRI 201-1
Direct economic value 
generated and distributed

4 การจัดหาอย่างยั่งยืน ทีวีโอ/พนักงาน คู่ค้า/เกษตรกร GRI 204-1
Proportion of spending on 
local suppliers

SDG 2 
SDG 3 
SDG 15

สิ่ง
แว

ดล
้อม

5 การเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ 
และการใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ

ทีวีโอ/ พนักงาน ลูกค้า ผู้บริโภค/ 
คู่ค้า/ สังคม
ชุมชน/เกษตรกร

GRI 201-1
Direct economic value 
generated and distributed
GRI 302-1
Energy consumption within 
the organization
GRR 302-4
Reduction of energy 
consumption
GRI 305-1 
Direct (Scope 1) GHG 
emissions
GRI 305-5
Reduction of GHG emissions

SDG 7
SDG 13
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มิติด้าน ประเด็นส�าคัญ
ขอบเขตของผลกระทบ

GRI Topics SDGs
ภายในบริษัท ภายนอกบริษัท

สิ่ง
แว

ดล
้อม

6 การบริหารจัดการน�้า ทีวีโอ/ พนักงาน สังคม ชุมชน/ 
หน่วยงาน
ราชการ

GRI 303-1
Interactions with water 
as a shared resource 
GRI 306-1
Water discharge by quality 
and destination

SDG 6

7 การจัดการมลพิษ ทีวีโอ/ พนักงาน สังคม ชุมชน/ 
หน่วยงานราชการ

SDG 13

8 นวัตกรรม ทีวีโอ/ พนักงาน สังคม ชุมชน/
ลูกค้า ผู้บริโภค

GRI 302-4
Reduction of energy 
consumption

SDG 9

สัง
คม

9 การด�าเนินธุรกิจด้วยความ
ปลอดภัย

พนักงาน สังคม ชุมชน/ 
คู่ค้า/หน่วยงาน
ราชการ

GRI 403-2
Hazard identification, 
risk assessment, and 
incident investigation

SDG 3

10 การดูแลและพัฒนาบุคลากร พนักงาน GRI 404-1
Average hours of training 
per year per employee

SDG 5

11 ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
และส่งเสริมสุขภาวะ
ในการด�าเนินชีวิตของทุกคน
ในทุกช่วงอายุ

พนักงาน สังคม ชุมชน/ 
ลูกค้า ผู้บริโภค

GRI 416-1
Assessment of the health 
and safety impacts of product 
and service categories
GRI 417-1
Requirements for product 
and service information and 
labeling
GRI 417-3
Incidents of non-compliance 
concerning marketing 
communications

SDG 2
SDG 12
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มิติด้าน ประเด็นส�าคัญ
ขอบเขตของผลกระทบ

GRI Topics SDGs
ภายในบริษัท ภายนอกบริษัท

สัง
คม

12 องค์กรที่ดีของสังคม ทีวีโอ/ พนักงาน สังคม ชุมชน/ 
เกษตรกร

GRI 203-1
Infrastructure investments 
and services supported  
GRI 203-2 
Significant indirect 
economic impacts
GRI 204-1
Proportion of spending on 
local suppliers
GRI 413-1
Operations with local 
community engagement, 
impact assessments, and 
development programs

SDG 1
SDG 2
SDG 3
SDG 4
SDG 8
SDG 15
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กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน

ทีวีโอ ด�าเนินธุรกิจตามปรัชญาและพันธกิจองค์กร เพื่อการ
เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้ 
มส่ีวนได้เสยี ป้องกนัและรบัผดิชอบต่อผลกระทบจากการด�าเนนิ
ธุรกิจที่มีต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การด�าเนิน
งานอย่างมีบรรษัทภิบาล พร้อมท้ังเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable  
Development Goals: SDGs) โดยก�าหนดกลยุทธ์สู่ความ
ยั่งยืน ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

 ผลติภัณฑ์ทีมี่คณุภาพ ด้วยการคัดสรรวตัถุดบิเมลด็ถัว่เหลือง 
 เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของทีวีโอ การเพิ่มประสิทธิภาพ 
 กระบวนการผลิตโดยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
 เพือ่พฒันาคณุภาพผลติภณัฑ์ให้ดยีิง่ขึน้ มคีวามปลอดภยั มี 
 โภชนาการที่ดีต่อทุกช่วงวัย เพื่อส่งเสริมสุขภาพและความ 
 เป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

2. กระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพ เพื่อคุณภาพ 
 สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

 กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลย ี
 และนวัตกรรม เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพใน 
 กระบวนการผลิต เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ท้ังยัง 
 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

3. ทีวีโอ พลเมืองท่ีมีคุณภาพ เพื่อคุณภาพ 
 สังคมและชุมชน

 ด�าเนินกิจการด้วยการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ด�าเนินธุรกิจ 
 ด้วยความรบัผดิชอบ และร่วมส่งเสรมิสนบัสนนุ ชมุชน สงัคม  
 วัฒนธรรม เพื่อปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ 

21

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561



การกํากับดูแลกิจการ
(GRI 102-11, GRI 102-15, GRI 102-16, GRI 102-17, GRI 102-29, GRI 102-30, GRI 205-2, GRI 205-3)

ทีวีโอ ให้ความส�าคัญและยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจด้วยความ
ซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยในปี 2561 ได้ก�าหนด
นโยบายการก�ากับดูแลปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อเป็นแนวทาง
การปฏิบัติงานที่ดีตามกฎหมาย กฎ  ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับ
การด�าเนินธุรกิจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือ
ปฏิบัติ และเพื่อยกระดับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี อัน
จะส่งผลให้บริษัทได้รับความเชื่อถือ ความไว้วางใจจากผู้มีส่วน
ได้เสีย และประสบความส�าเร็จได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ โดยมีคณะ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน ซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ท�าหน้าที่ให้บริษัทมีการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี ก�าหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาล 
ทั้งปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัทได้มีการทบทวนคู่มือจรรยาบรรณ 
ธรุกจิ เพือ่ให้มคีวามเหมาะสมกบัสภาวการณ์และสภาพแวดล้อม 
ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติตาม
หน้าที ่ด้วยความซือ่สัตย์ สจุรติ โปร่งใส มคีณุธรรมและจรยิธรรม

การต่อต้านการคอร์รัปชัน

ในปี 2561 บริษัทได้มีการทบทวนนโยบายและปรับปรุงคู่มือ 
มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ ์
ในปัจจุบันยิ่งขึ้น และให้ความส�าคัญกับการบริหารความเส่ียง 
ด้านคอร์รัปชันขององค์กร กระบวนการปฏิบัติงาน การควบคุม

ภายใน ติดตามและทบทวนมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน 
นอกจากนี้บริษัทได้มีการด�าเนินการดังนี้
 • ส่ือสารและให้ความรูก้บักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน  
  โดยมีการจัดอบรมหลักสูตร Anti-Corruption : The  
  Practical Guide ช่วยให้เข้าใจเก่ียวกับเรื่องคอร์รัปชัน  
  นโยบายและคู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท  
  รวมทั้งนโยบายงดการรับของขวัญ (No Gift Policy) เพือ่ 
  น�าไปยึดถือปฏิบัติ และได้มีการเผยแพร่บนระบบสื่อสาร 
  ทางอิเลคทรอนิกส์ภายในองค์กร (Intranet และ  
  e-mail) นอกจากนี้ได ้มีเผยแพร่นโยบายและคู ่มือ 
  มาตรการต่อต้านคอร์รัปชันบนเว็บไซต์ของบริษัท  
  (www.tvothai.com) ประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งองค์กร
 • ส่ือสารกับคู่ค้า โดยส่งจดหมายหรืออีเมลนโยบายและ 
  มาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทให้คู่ค้ารับทราบ  
  พร้อมขอความร่วมมือจากคู่ค้าในการร่วมส่งเสริมการ 
  ต่อต้านการคอร์รัปชัน นอกจากนี้บริษัทยินดีให้ความ 
  ร่วมมอืกบัคูค้่าในการร่วมปฏบิตัติามนโยบายการต่อต้าน 
  คอร์รัปชันของคู่ค้า เพื่อร่วมส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น 
  สังคมที่ปลอดคอร์รัปชัน 
 • การรับข้อร้องเรียน บริษัทก�าหนดระเบียบการร้องเรียน 
   เพื่อเป็นช่องทางและกระบวนการในการร้องเรียนและ 
  แจ้งเบาะแส กรณเีมือ่พบพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสมหรอืขดั 
  ต่อมาตรฐานทางจริยธรรม การกระท�าที่ฝ่าฝืนหรือ 
  ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งการกระท�าที่ขัดต่อ 
  จรรยาบรรณธรุกจิ ระเบยีบบรษิทั นโยบายการก�ากับดแูล 
  กิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

  โดยในปี 2561 ไม่มีการแจ้งข้อร้องเรียนและการแจ้ง 
  เบาะแสเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางที่บริษัทได ้
  เผยแพร่ไว้
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การบริหารความเสี่ยงองค์กร

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมของการท�าธุรกิจในปัจจุบันที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและการแข่งขันที่สูงขึ้น ทีวีโอ
ต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ การบริหารความเส่ียงเป็น 
กระบวนการบริหารจดัการทีส่�าคญัและเป็นการเตรยีมความพร้อม 
ให้กบับรษัิท เพ่ือรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงอย่างมปีระสทิธภิาพ 
สามารถเพิ่มมูลค่าของกิจการ สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วน 
ได้เสีย และสร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาว

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management Policy Committee : 
RMC) เพื่อท�าหน้าท่ีก�าหนดนโยบาย ก�ากับและควบคุมดูแล
การบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร ให้มั่นใจว่าบริษัทมี
ระบบการบริหารความเสีย่งทีส่่งผลให้บรรลวุตัถปุระสงค์อย่างมี
ประสทิธผิลและมกีารปฏบิติัให้เป็นไปตามมาตรฐานทีเ่กีย่วข้อง 

โดยมคีณะกรรมการบรหิารความเส่ียงระดบัจดัการ (Enterprise 
Risk Management Committee : ERMC) ท�าหน้าที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้พนักงานตระหนักถึงความเส่ียงและการควบคุม
ความเสี่ยง มีการประเมินความเสี่ยง จัดท�า และก�ากับดูแลการ
ด�าเนินตามแผนการจัดการความเส่ียงในระดับปฏิบัติการและ
ระดบัองค์กร พร้อมตดิตามกระบวนการบ่งชีแ้ละประเมนิความ
เส่ียงที่ส�าคัญทั่วทั้งองค์กร และส่ือสารข้อมูลการบริหารความ
เสี่ยงให้ทุกคนในองค์กร 

บริษัทได้น�ากรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในตาม
มาตรฐานสากลของคณะกรรมการ COSO (The Committee 
of Sponsoring Organization of the Treadway  
Commission) ที่ได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้ใช้ควบคู่กับกรอบ
แนวการบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร ERM (Enterprise Risk 
Management) หรอืทีเ่รยีกว่า COSO-ERM Framework ซ่ึงได้
น�ามาประยกุต์ใช้กบัการด�าเนนิธรุกจิขององค์กรอย่างเหมาะสม

จำานวนข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

เกี่ยวกับการคอร์รัปชัน เท่ากับ 0 กรณี

บริษัทได้ประก�ศเจตน�รมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (CAC) 
ของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นก�รทุจริต 

และอยู่ระหว่�งก�รเตรียมคว�มพร้อมเพ่ือดำ�เนินก�ร
ขอก�รรับรองก�รเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นทุจริต
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ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับความยั่งยืนของทีวีโอ
ปัจจยัเสีย่งทีอ่าจส่งผลกระทบกบัความยัง่ยนืขององค์กร โดยพิจารณาด้านเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดล้อม และความเสีย่งใหม่ทีอ่าจเกดิขึน้ 
ในอนาคต (Emerging Risks) ได้ดังนี้

ควำมเสี่ยงด้ำนเศรษฐกิจ

ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบ แนวทางการบริหารจัดการ

1. ควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบ
 ผลกระทบ :
 ความไม่แน่นอนของต้นทุนสินค้าและก�าไร 
 ของบริษัท

• คณะท�างานจัดซื้อวัตถุดิบติดตามข่าวสาร สถานการณ์ราคาวัตถุดิบ และก�าหนด 
 เป้าหมายของปรมิาณและระยะเวลาในการด�าเนนิการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม 
 พร้อมทั้งบริหารความเสี่ยงผ่านทางตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า

2. ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ 
 ต่ำงประเทศ
 ผลกระทบ :
 ราคาเมล็ดถั่วเหลืองอ้างอิงกับราคาตลาดโลก 
  โดยถูกก�าหนดตามราคาขายสกุลเงินเหรียญ 
 สหรัฐฯ ขณะที่รายได้หลักของบริษัทอยู่ใน 
 รูปสกุลเงินบาท กระทบต่อผลการด�าเนินงาน 
 ทั้งรายได้และก�าไร

• ก�าหนดนโยบายการบรหิารเงนิและการบรหิารความเสีย่งทางการเงนิอย่างชดัเจน 
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารความเสี่ยงทางการเงินทั้งหมด ซึ่งครอบคลุม 
 ถึงความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ มิใช่เพื่อเก็งก�าไร  
 พร้อมทั้งมีคณะท�างานเฝ้าติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ 
 อย่างใกล้ชิด และมีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  
 โดยท�าสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward contract) กับ 
 สถาบันการเงินภายในประเทศ

คณะกรรมการบริษัท

RMC

ERMC

ฝ่าย / แผนก (ทัว่ทัง้องค์กร)
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ควำมเสี่ยงด้ำนสังคมและกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบ แนวทางการบริหารจัดการ

1. ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรด�ำเนินธุรกิจ 
 ไม่สอดคล้องกับนโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รปัชัน
 ผลกระทบ :
 การท�าลายคุณค่าของความซื่อสัตย์และ 
 คุณค่าที่ดีของสังคม การเพิ่มต้นทุนการ 
 ด�าเนินธุรกิจ และบริษัทเสียชื่อเสียง 

• ก�าหนดนโยบายและคู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร  
 และพนักงานยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งระบบการควบคุมภายใน การ 
 ติดตามดูแลการปฏิบัติงาน การสื่อสารและให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและคู่มือ 
 มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมทั้งก�าหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและ 
 แจ้งเบาะแส

ควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบ แนวทางการบริหารจัดการ

1. กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ
 ผลกระทบ :
 สภาวะอากาศแปรปรวนและภัยธรรมชาติ 
 ส่งผลต่อความมั่นคงในการจัดหาวัตถุดิบ
 เมล็ดถั่วเหลืองซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก 
 และส่งผลให้การจัดหาวัตถุดิบ
 ขาดความต่อเนื่อง

• ท�างานอย่างใกล้ชดิกบัคู่ค้าในการวางแผนจดัหาวตัถดิุบเพือ่ความต่อเนือ่งของธรุกจิ 
 การติดตามความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลือง 
 การเก็บข้อมูลจากการส�ารวจในแหล่งเพาะปลูกประเทศต้นทาง พร้อมทั้งจัดซื้อ
 จัดหาวัตถุดิบจากคู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือ ตรวจสอบกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ
 เมล็ดถั่วเหลืองและแผนการติดตามสถานการณ์
• ร่วมมือกับภาครัฐ ร่วมสนับสนุนส่งเสริมการเพาะปลูกถั่วเหลืองภายในประเทศ  
 เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิต คุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรในโครงการ  
 “ประชารัฐพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่: การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองของ 
 สหกรณ์นิคมแม่แตง จ.เชียงใหม่” เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

2. ภัยธรรมชำติ 
 ผลกระทบ :
 ธุรกิจหยุดการด�าเนินงาน

• จัดท�าคู่มือ BCM & BCP (Business Continuity Management & Business  
 Continuity Plan) ที่ได้มีการทดสอบแผนฉุกเฉินจากสถานการณ์จริง โดยมุ่งเน้น 
 การบริหารจัดการป้องกันเชิงรุก มีการฝึกซ้อมอย่างสม�่าเสมอ ติดตามข้อมูล 
 ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
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ควำมเสี่ยงใหม่ที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต (Emerging Risks)

ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบ แนวทางการบริหารจัดการ

1. กำรเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอย่ำงพลิกผัน 
 (Disruption Innovation Risk)
 ผลกระทบ :
 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม 
 แบบก้าวกระโดด ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงแนวทาง 
 การด�าเนินธุรกิจ รูปแบบการใช้ชีวิต  
 การท�างาน และภาวะเศรษฐกิจ

• บริษัทให้ความส�าคัญในงานวิจัยและพัฒนาในทุกด้าน เพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมที่ 
 สร้างเสริมมูลค่าเพิ่ม เพื่อก้าวข้ามขีดจ�ากัดและเข้าถึงคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น บริษัท 
 ส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการ 
 ของลูกค้าและผู้บริโภค รวมถึงการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ให้ความส�าคัญกับ 
 การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 ได้ทันต่อเหตุการณ์และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น

2. ภัยจำกโลกไซเบอร์ (Cyber Risk)
 ผลกระทบ :
 อาชญากรรมด้านไซเบอร์ ช่องทางใน 
 การรุกรานระบบและเครือข่ายของบริษัท  
 ระบบงานหยุดชะงัก การลดทอนประสิทธิภาพ 
 ของระบบ การหลอกลวงจนท�าให้หลงเชื่อ 
 การขโมยและการฉ้อโกง

• ก�าหนดนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  
 และระเบียบการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท
• ติดตั้งระบบ/ อุปกรณ์ Firewall เพื่อป้องการเข้าถึงจากภัยคุกคามจากภายนอก 
 ทุกช่องทาง
• มี Solution Firewall backup
• ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของบริษัท 
 เพื่อป้องกันข้อมูลเสีย/ สูญหายจากการติดไวรัส

3. ภัยธรรมชำติจำกแผ่นดินไหว
 ผลกระทบ :
 ธุรกิจหยุดการด�าเนินงาน

• ติดตามข้อมูลแผ่นดินไหวจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา
• ตรวจรับรองความปลอดภัยอาคารทุกปี
• จัดท�าแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน เรื่อง ภัยธรรมชาติจากแผ่นดินไหว 
 (Business Continuity Plan : BCP)
• สื่อสาร ทบทวนข้อมูล รวมถึงซ้อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
(GRI 201-1, GRI 201-2, GRI 204-1, GRI 308-1, GRI 414-1) 

ผลประกอบการที่ดี 

ในปี 2561 ทีวีโอ มีผลประกอบการที่ค่อนข้างดี กล่าวคือ 
บริษัทมีก�าไรสุทธิ 1,867 ล้านบาท คิดเป็นผลก�าไร 2.31 
บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 40 จากปีก่อนหน้า ในขณะ
ที่รายได้รวมทั้งปีมีมูลค่าสูงกว่า 25,326 ล้านบาท ขยายตัว 
ร้อยละ 2.1 จากปีก่อน และบริษัทได้ก�าหนดโนบายการจ่าย
เงินปันผลไม่ต�่ากว่าร้อยละ 60 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 
หากไม่มีเหตุจ�าเป็นอื่นใด ซึ่งบริษัทจะน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 

ผลประกอบการดังที่กล่าวนี้ ส่วนหนึ่งจากที่บริษัทได้มีการ
วางแผนงานอย่างชัดเจน ทั้งด้านการจัดซื้อวัตถุดิบเมล็ดถั่ว
เหลืองล่วงหน้า การบริหารจัดการและป้องกันความเสี่ยง รวม
ถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ความส�าคัญกับการน�านวัตกรรมมา
ใช้เพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของกระบวนการผลติ เพิม่
ความสามารถในการแข่งขัน ทัง้ยงัพฒันาคณุภาพผลติภณัฑ์และ
บริการอย่างต่อเนื่อง และที่ส�าคัญคือการยึดมั่นในการด�าเนิน
งานด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม และโปร่งใส 

การสนับสนุนสังคม
ทีวีโอ ได้ด�าเนิน “โครงการ Caring & Sharing: แบ่งปันด้วย
ใจเพื่อสังคมไทยยั่งยืน” เพื่อร่วมดูแลและแบ่งปันสู่สังคม โดย
ในปี 2561 บริษัทได้ให้การสนับสนุนโรงเรียน ส่งเสริมด้านการ
ศึกษาแก่เยาวชน สืบสานศาสนาและวัฒนธรรม อาทิ มอบทุน
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการศึกษาแก่นักเรียนท้องถิ่นทุรกันดารหรือ
ขาดโอกาส สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้เพื่อให้เยาวชน
เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง มอบน�้ามันถั่วเหลือง ตรา องุ่น ส�าหรับ
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน สนับสนุนเครื่องมือ
แพทย์ให้โรงพยาบาลที่ยังขาดแคลน และส่งเสริมการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น รวมเป็นเงินกว่า 6.8 ล้าน
บาท  นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมสนับสนุนการร่วมดูแลชุมชน
และสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมทางสังคม รวมทั้ง
ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจของชุมชน อาทิ ส่งเสริมการคัดแยกขยะ
ครัวเรือนตั้งแต่ต้นทาง ส่งเสริมด้านกีฬาในชุมชน เพ่ือสุขภาพ
ที่แข็งแรงและป้องกันเรื่องยาเสพติดในชุมชน ส่งเสริมการจัด
งานวันส้มโอนครชัยศรี เป็นต้น รวมเป็นเงินกว่า 2.7 ล้านบาท 
(การสนับสนุนสังคมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ
ความยั่งยืนด้านสังคม) 
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การจัดหาอย่างยั่งยืน

เมล็ดถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัท การจัดหาวัตถุดิบ
อย่างยั่งยืนจึงเป็นสิ่งท่ีมีความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของ
ทีวีโอ โดยบริษัทมีนโยบายรับซื้อวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลืองจาก
เกษตรกรภายในประเทศ ซึง่เป็นส่วนหนึง่ในการสร้างอาชพีและ
รายได้ให้เกษตรกรและชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น  อีกทั้งยังสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ โดยในปี 2561 
บรษัิทรับซือ้วตัถดุบิเมลด็ถัว่เหลอืงภายในประเทศเกรดโรงสกัด 
คิดเป็นร้อยละ 100

นอกจากนี้ ทีวีโอได้ร่วมสนับสนุนโครงการ “ประชำรัฐพ้ืนที่
เกษตรแปลงใหญ่ : กำรลดต้นทุนและเพิม่ผลผลติถัว่เหลอืงของ
สหกรณ์นคิมแม่แตง จ.เชยีงใหม่” ต่อเนือ่งเป็นปีที ่2 เพือ่ต่อยอด 
การพัฒนาและส่งเสริมให้เกษตรกรไทยเพาะปลูกถั่วเหลือง 
โดยการจัดการธาตุอาหารพืชอย่างเหมาะสมด้วยปุ๋ยอินทรีย ์
น�า้หมกัจากฟาร์มปศสุตัว์และปุ๋ยอนิทรย์ีซึง่หาได้ทัว่ไปตามพืน้ที ่
เพาะปลูกถั่วเหลือง เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการปลูก
ถั่วเหลืองของเกษตรกรท่ีร่วมโครงการ รวมท้ังสร้างต้นแบบ
การพัฒนาการผลิตถ่ัวเหลืองแบบปลอดภัยให้ผลผลิตสูง โดย

บรษิทัรับซือ้วตัถุดบิ
เมล็ดถัว่เหลอืง
ภ�ยในประเทศเกรดโรงสกดั 
คิดเป็นร้อยละ 100 

เกษตรกรสามารถด�าเนินการได้ด้วยตนเอง ผลจากโครงการ 
พบว่า ในภาพรวมผลผลิตถั่วเหลืองของปีที่ 2 เพิ่มขึ้นจากปีที่ 1 
โดยปีที่ 2 ผลผลิตเฉลี่ย 360.44 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มจากปีที่ 1 
ที่ได้ผลผลิตประมาณ 330-350 กิโลกรัมต่อไร่ และในปีที่ 2 
น้ี ผลผลิตที่ได้สูงกว่าค่าเฉล่ียของประเทศไทยซ่ึงผลิตได้ 250 
กิโลกรัมต่อไร่ หรือสูงกว่าประมาณร้อยละ 44.18 นอกจากนี ้
ในปีที่ 2 ต้นทุนการปลูกถั่วเหลืองพบว่าต�่ากว่าต้นทุนเฉลี่ย
ของประเทศไทย โดยต้นทุนปีที่ 2 เฉลี่ย 1,614.08 บาทต่อไร่  
ต�่ากว่าต้นทุนเฉลี่ยของประเทศไทย 4,260.51 บาทต่อไร่* หรือ
ต�่ากว่าประมาณร้อยละ 160 (โครงสร้างและวิธีการค�านวณ
ต้นทุนอาจแตกต่างกันได้*) 

*ทีม่า: ผลการศึกษาโครงการประชารัฐพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ การลดต้นทุน 
  และเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองสหกรณ์นิคมแม่แตง จ�ากัด ปีที่ 2 (ฤดูการผลิต  
  พ.ศ. 2560-2561)
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อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยผลผลิตวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลืองภายใน
ประเทศไทยมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ ทีวีโอจึง
มีความจ�าเป็นต้องน�าเข้าเมล็ดถั่วเหลืองจากต่างประเทศ อาทิ
บราซิลและสหรัฐอเมริกา เป็นหลัก แต่เนื่องด้วยความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือภัยธรรมชาติ อาจ
ท�าให้ผลผลิตไม่เป็นไปตามคาดการณ์ และส่งผลให้การจัดหา
วตัถดุบิเพ่ือใช้ในการผลิตขาดความต่อเนือ่ง ซ่ึงถือเป็นความเสีย่ง
ส�าคัญของบริษัท   ทีวีโอจึงมีการท�างานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้าใน
การวางแผนจัดหาวัตถุดิบเพื่อให้การจัดหาวัตถุดิบเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดความต่อเนื่องของธุรกิจ มีการลงพื้นท่ี
ส�ารวจในแหล่งเพาะปลกูเมลด็ถัว่เหลืองในประเทศผูผ้ลติต้นทาง 
เพื่อประเมินความสมดุลระหว่างอุปสงค์กับอุปทานของวัตถุดิบ
ในแต่ละแหล่ง และเพื่อคาดการณ์ปัจจัยแวดล้อมที่อาจส่งผล 
กระทบต่อการจัดหาวัตถุดิบ เช่น การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล 
ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว คุณภาพและราคา รวมถึงศึกษาข้อมูลจาก
บทวิเคราะห์และงานวิจัยต่างๆ นอกจากนี้ ทีวีโอมีกระบวนการ 

คัดสรรคู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบกลับถึงแหล่ง
ที่มาของวัตถุดิบ เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบที่ได้มาไม่บุกรุกท�าลาย
ป่า ไม่ใช้แรงงานเด็ก ไม่ผิดหลักสิทธิมนุษยชน เป็นต้น ทั้งนี้ 
บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก Sedex เกี่ยวกับการตรวจสอบ
หลักจริยธรรมค้าขาย และ เป็นสมาชิก Round Table on 
Responsible Soy Association (RTRS)

ทั้งนี้ ในการจัดหาอย่างยั่งยืน บริษัทได้ก�าหนดนโยบายการ
ปฏิบัติต่อคู่ค้า เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็น
ธรรม มีการคัดเลือกคู่ค้าโดยพิจารณาจากการได้รับการรับรอง
มาตรฐานตามความเหมาะสมกบัการจดัซือ้จดัหาผลติภณัฑ์หรอื
สินค้า อาทิ GMP HACCP ISO 14001 OHSAS 18001 เป็นต้น 
และร่วมกับคู่ค้าเพ่ือร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม มีการหารือจัดหา
ผลติภณัฑ์ อปุกรณ์ประหยดัพลงังาน ให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน
การจัดการพลังงาน ISO 50001 เป็นต้น

  ผลผลติเมลด็ถัว่เหลอืงของเกษตรกรทีเ่ข้�โครงก�ร 

  เฉลีย่ประม�ณ 360 กโิลกรมัต่อไร่ 
  (สงูกว่�ค่�เฉล่ียผลผลติของประเทศไทย)

ต้นทนุก�รปลกูถ่ัวเหลอืงของเกษตรกรท่ีเข้�ร่วมโครงก�ร 

เฉลีย่ประม�ณ 1,614 บ�ทต่อไร่ 
(ตำ�่กว่�ค่�เฉลีย่ต้นทนุของประเทศไทย) ได้เมลด็ถัว่เหลืองมคีณุภ�พดขีึน้

เพือ่ใช้เป็นวตัถุดิบในอตุส�หกรรม
และช่วยส่งเสริมอ�ชพีเกษตรกรให้มรี�ยได้เพิม่ขึน้ 

มคีว�มเป็นอยู่ดขีึน้ 
ส�ม�รถยดึก�รปลูกถัว่เหลืองเป็นอ�ชพีต่อไป
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ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
(GRI 201-1, GRI 201-2, GRI 302-1, GRI 302-4, GRI 303-1, GRI 305-1, GRI 305-5, GRI 306-1)

นโยบายและคณะท�างานด้านสิ่งแวดล้อม

ทีวีโอ ตระหนักถึงความส�าคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
เพื่อป้องกันและรับผิดชอบต่อผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการ
ด�าเนินงานของบริษัท จึงได้ก�าหนดนโยบายคุณภาพ อาชีว
อนามัยความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม  เพื่อเป็นแนวทางการ
ท�างานในการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ 
ตรงตามมาตรฐาน ยงัเป็นการดแูลรกัษาสขุภาพ ความปลอดภยั
ของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ ได้ก�าหนดนโยบาย
อนุรักษ์พลังงาน เพื่อร่วมอนุรักษ์พลังงาน และเป็นแนวทาง
การด�าเนินงานส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประโยชน์สงูสดุ โดยก�าหนดให้การอนรุกัษ์พลงังานเป็นส่วนหนึง่ 
ของการด�าเนินงานของบริษัท ปรับปรุงประสิทธิภาพการ 
ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจ 
โดยการอนรุกัษ์พลงังานเป็นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของผูบ้รหิาร
และพนักงานทุกระดับ

นโยบายคุณภาพ อาชวีอนามัยความปลอดภัย ส่ิงแวดล้อม  
1. ผลติสนิค้าได้มาตรฐานตามข้อก�าหนด เพือ่ให้ลกูค้าพงึพอใจ
2. ด�าเนินการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม และการป้องกัน 
 มลพิษที่เกิดจากวัตถุดิบ กระบวนการผลิต กิจกรรมต่างๆ
3. ปฏบิตัติามกฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการ 
 ด�าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด
4. การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็น 
 หน้าที่ของพนักงานทุกคน
5. ให้การสนับสนุนในการจัดทรัพยากร ทั้งในเรื่องบุคลากร  
 งบประมาณ เครือ่งมอื และอปุกรณ์ทีจ่�าเป็นในการปรับปรงุ 
 และแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย  
 สิ่งแวดล้อมและสังคม ให้เพียงพอและเหมาะสม

6. มคีวามมุง่มัน่ในการป้องกนัการบาดเจบ็และการเกดิโรคจาก 
 การท�างาน และพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ 
 ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
7. นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม 
 และสังคม ได้รบัการเผยแพร่แก่พนกังาน และผู้มส่ีวนได้เสยี
8. ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือ 
 โครงการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม 
 ในการท�างานของบรษิทั และมสีทิธเิสนอความคดิเหน็ในการ 
 ปรับปรุงสภาพการท�างานและวิธีการท�างานให้ปลอดภัย
9. มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให ้
 เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยค�านึงถึงผลกระทบ 
 ของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะท�างานด้านการจัดการพลังงาน เพื่อ
ให้การด�าเนินงานด้านการจัดการพลังงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับนโยบาย
อนุรักษ์พลังงาน และทบทวนนโยบายและการจัดการพลังงาน 
อย่างสม�่าเสมอ 

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
1. ด�าเนนิการและพฒันาระบบการจดัการพลังงานอย่างเหมาะสม 
 โดยก�าหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหน่ึงของการ 
 ด�าเนินงานของบริษัท
2. ด�าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงาน 
 ขององค์กรอย่างต่อเนือ่งและเหมาะสมกบัธรุกจิ เทคโนโลย ี
 ทีใ่ช้ แนวทางการปฏบิติังานทีด่ ีและสอดคล้องกบักฎหมาย 
 และข้อก�าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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3. ก�าหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี  
 และสือ่สารให้พนกังานทกุคนเข้าใจและปฏบิตัไิด้อย่างถกูต้อง
4. การอนรัุกษ์พลังงานเป็นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของผู้บรหิาร  
 และพนักงานของบริษัททุกระดับ ที่จะให้ความร่วมมือใน 
 การปฏิบัติตามมาตรการที่ก�าหนด ติดตามตรวจสอบ และ 
 รายงานต่อคณะท�างานด้านการจัดการพลังงาน
5. บรษัิทให้การสนบัสนนุทีจ่�าเป็น รวมถงึทรพัยากรด้านบคุคล  
 ด้านงบประมาณ เวลาในการท�างาน การฝึกอบรม และการ 
 มีส่วนร่วมในการน�าเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้าน 
 อนุรักษ์พลังงาน
6. ผู้บริหารและคณะท�างานด้านการจัดการพลังงาน ทบทวน 
 และปรบัปรุงนโยบาย เป้าหมายและแผนการด�าเนนิงานด้าน 
 พลังงานทุกปี

ทั้งนี้ ทีวีโอมีระบบการจัดการด้านพลังงานที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 50001 ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 
14001 (โรงงาน 1) และได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 
ระดับ 3 (Green Industry)

การใช้พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นภาวะที่ประเทศทั่วโลก
ให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งภัยธรรมชาติที่เป็นความ
เสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อทั้งส่ิงแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะสุขภาพชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ ทีวีโอให้ความ
ส�าคัญกับการป้องกันและลดผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจ
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังด้านการบริหารจัดการพลังงาน การ
อนุรักษ์และประหยัดพลังงาน พร้อมส่งเสริมให้ใช้พลังงานให้
เกิดประโยชน์สูงสุด

กำรอนุรักษ์และประหยัดพลังงำน
ในปี 2561 บริษัทได้ด�าเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือการ
อนุรักษ์และประหยัดพลังงาน โดยลงทุนด้านเทคโนโลยีติดตั้ง 

Economizer เพือ่ปรบัปรงุระบบในเครือ่งก�าเนดิไอน�า้ (Boiler) 
โรงงาน TVO-3B เพื่อสามารถน�าไอร้อนที่เดิมถูกปล่อยออก 
น�ากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยน�าความร้อนทิ้งในการ
เผาไหม้กลับมาใช้ในการ Preheat น�้าเลี้ยงหม้อไอน�้า ส่งผลให้
สามารถลดการใช้แกลบซึ่งเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตได้
ประมาณ 1,590 ตันต่อปี ทั้งยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้
ประมาณ 2.67 ล้านบาทต่อปี

นอกจากนี ้ได้ด�าเนนิโครงการอนรุกัษ์พลังงานความร้อน ซึง่เป็น
พลังงานที่ใช้ในกระบวนการผลิตทั้งกากถั่วเหลืองและน�้ามัน
ถั่วเหลือง โดยการศึกษาและพัฒนาการควบคุมการระบายน�้า
ออก (Blow down) เพื่อให้คุณภาพน�้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
และไม่ปล่อยน�้าออกเกินความจ�าเป็นของน�้าในเครื่องก�าเนิด 
ไอน�้า (Boiler)  โดยบริษัทได้ตั้งเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน
ความร้อนไว้ที่ 5.27 ล้านเมกะจูลต่อปี ผลจากการด�าเนิน
โครงการบริษัทสามารถอนุรักษ์พลังงานความร้อนได้ประมาณ 
4.96 ล้านเมกะจูลต่อปี หรือสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย 
ได้ประมาณ 5.26 แสนบาทต่อปี ซึง่น้อยกว่าเป้าหมายทีก่�าหนด
ไว้ เนือ่งจากมีการหยดุเครือ่งจกัรฉกุเฉนิ ส่งผลให้เกดิการสูญเสยี
พลังงานความร้อนกับการหยุดเครื่องจักรดังกล่าว 

การอนุรักษ์พลังงานความร้อน

เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน ผลการอนุรักษ์พลังงาน

5.27 ล้านเมกะจูลต่อปี 4.96 ล้านเมกะจูลต่อปี
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โครงกำรใช้เชื้อเพลิงชีวมวล
ทีวีโอ ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล (แกลบ) เพื่อเป็นเชื้อเพลิงใน
กระบวนการผลิต ซึ่งเป็นโครงการต่อเน่ืองของบริษัท แกลบ
เป็นเชือ้เพลงิภายในประเทศ การสนบัสนนุการใช้แกลบเป็นการ
ส่งเสริมเม็ดเงินสู่ภาคเกษตรกรรม และเป็นการใช้ทรัพยากร
ให้เกิดคุณค่าสูงสุด ท้ังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้น
บรรยากาศ

ส่งเสริมบุคลำกร “รักษ์” สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงำน
ทีวีโอ ส่งเสริมให้บุคลากรตะหนักและให้ความส�าคัญกับการ
อนุรักษ์พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2561 ได้จัดการ
อบรม หวัข้อ “การจดัการพลงังาน แบบมส่ีวนร่วม” โดยวทิยากร
จากส�านักก�ากับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถจัดการ
พลังงานอย่างเป็นระบบ รู้ถึงปัญหาและจุดรั่วไหลของการใช้
พลังงานเพื่อวางแผนการปรับปรุง รวมท้ังการใช้พลังงานอย่าง
มปีระสทิธภิาพ เพือ่ลดต้นทนุด้านพลงังาน และเกดิการอนรุกัษ์
พลังงานอย่างยั่งยืน และการจัดอบรม “เรียนรู้อย่างเข้าใจ ลด
การใช้พลงังานอย่างถกูต้อง” ซึง่นอกจากบคุลากรของทวีโีอแล้ว 
ยงัมตีวัแทนจากชมุชนบรเิวณรอบโรงงานเข้าร่วมการอบรม เพือ่
มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการเลอืกซือ้และวธิกีารใช้เครือ่งใช้
ไฟฟ้าในชีวิตประจ�าวันอย่างถูกต้อง เพื่อร่วมประหยัดพลังงาน 
ช่วยลดโลกร้อน ทั้งยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายของครัวเรือน
และของบริษัทได้

นอกจากการอบรมแล้ว ยังจัดโครงการ “การรณรงค์ประหยัด
พลังงานและอุปกรณ์ในส�านักงาน” ของส�านักงานใหญ่ เพื่อให้
บุคลากรร่วมช่วยกันประหยัดการใช้ไฟฟ้า สร้างจิตส�านึกและ
วินัยในการประหยัดพลังงาน เพื่อสามารถปรับใช้ได้ทั้งในที่
ท�างานและท่ีพักอาศัย โดยรณรงค์ให้เดินขึ้นลงบันไดแทนการ
ใช้ลิฟท์ นอกจากช่วยประหยัดพลังงาน ยังเป็นการส่งเสริมการ 
ออกก�าลงักายเพือ่สขุภาพทีแ่ขง็แรง นอกจากนี ้รณรงค์ให้ร่วมกนั 
ปิดไฟในส�านักงานเมื่อไม่ใช้งาน เช่น ช่วงเวลาพักกลางวัน ปิด
หน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน ระยะเวลาโครงการเริ่มเดือน

กำรส่งเสริมพื้นที่สีเขียวในโรงงำน
ในปี 2561 บริษัทส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงงาน ซึ่งเป็น
โครงการต่อเนื่องจากปี 2560 ที่ผ่านมา นอกจากปรับภูมิทัศน์
ภายในโรงงานให้ร่มรื่น ยังช่วยกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ช่วยดูดซับความร้อน ลดการสะท้อนของแสงอาทิตย์ และช่วย
รักษาความชุ่มชื้นในดินและอากาศโดยรอบ ในปี 2561 โรงงาน
ปลูกต้นไม้รวมจ�านวนกว่า 1,500 ต้น 

ปี 2561โรงง�นปลกูต้นไม้

กว่� 1,500 ต้น

ปี 2560 โรงง�นปลกูต้นไม้

กว่� 3,000 ต้น

กรกฎาคม ถึงธันวาคม หรือครึ่งปีหลังของปี 2561 รวม 6 เดือน 
สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้ประมาณร้อยละ 1.61 เมื่อ
เทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2561 ก่อนเริ่มโครงการ (มกราคมถึง
มิถุนายน) หรือสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้ประมาณร้อยละ 
1.80 เมื่อเทียบกับครึ่งปีหลังของปีที่ผ่านมา (ปี 2560)
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กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
ทวีโีอ ให้ความส�าคญักบัการจดัการพลงังาน ส่งเสรมิการอนรุกัษ์
และใช้พลงังานให้เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสุด พร้อม
ทัง้การคดัสรรวตัถุดิบทีม่คีณุภาพ เพือ่ให้การบรหิารจดัการก๊าซ

ลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกจ�ก 

17 ผลติภัณฑ์ได้กว่� 

10.27 ล้�นกโิลกรมั 

ลดลงม�กกว่� 2% 
      

เรือนกระจกเป็นไปอย่างยั่งยืน ท้ังนี้บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ 
ส่งเสริมการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) กับ
องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. 
และได้รับอนุญาตการใช้เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพรินท์ 
หรือปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์
แต่ละหน่วยตลอดวฏัจกัรชวีติของผลติภณัฑ์ รวม 47 ผลติภัณฑ์ 
และได้รับการรับรองการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ 
จ�านวน 17 ผลิตภัณฑ์ หรือฉลากลดโลกร้อน (Carbon Foot-
print Reduction) โดยในปี 2561 บริษัทสามารถลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกประเมินจาก 17 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง
การลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้กว่า 10.27 ล้านกิโลกรัม
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แผนงำนในอนำคต
บรษัิทมุง่มัน่พัฒนาบรรจภุณัฑ์ทีต่อบสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภค และค�านึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยในปี 
2562 มแีผนพฒันาบรรจภุณัฑ์ขวดพลาสติก (PET) บรรจนุ�า้มนั
ถั่วเหลือง ตรา องุ่น ขนาด 1 ลิตร ให้มีรูปทรงที่เหมาะกับการ 
ถือจับ สามารถเทน�้ามันถั่วเหลืองได้สะดวก และไม่เหลือทิ้ง
น�้ามันถั่วเหลืองก้นขวด ท้ังน้ี ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมี
โครงการลดน�า้หนกัขวดพลาสตกิ ซึง่สามารถลดการใช้พลาสตกิ
ในการผลิตขวดได้ประมาณร้อยละ 11.43 ต่อขวด

การบริหารจัดการน�้า
การเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ ส่งผลต่อวิกฤตนิ�า้ อาท ิภยัแล้ง 
จากฝนไม่ตกตามฤดูกาล ปัญหาอุทกภัย เป็นต้น ส่งผลกระทบ 
ต่อภาคครัวเรือน เกษตรกรรม และอตุสาหกรรม ทวีโีอตระหนกั
และให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการน�้า เน่ืองด้วยพื้นที่
ตั้งของโรงงานติดกับแม่น�้าท่าจีน ซ่ึงเป็นแม่น�้าสายส�าคัญที่ 
ไหลผ่านจังหวัดนครปฐม เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและ
ชุมชนได้พึ่งพิง 

โครงกำร “รักษ์แม่น�้ำท่ำจีน”  
โครงการ “รกัษ์แม่น�า้ท่าจนี” เป็นโครงการทีท่วีโีอได้ด�าเนนิการ
มาอย่างต่อเน่ืองร่วมกับชุมชนและชมรมรักษ์แม่น�้าท่าจีน เพื่อ
ร่วมดูแลรักษาและแก้ปัญหาผักตบชวาในแม่น�้าท่าจีน โดยได้
จัดทีมพร้อมวางแผนงานการจัดเก็บผักตบชวา และได้ให้การ
สนับสนุนการจัดประชุมของชมรมรักษ์แม่น�้าท่าจีน เพื่อเป็น
เวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ในการส่งเสริมดูแลรักษาแม่น�้าท่าจีน 
นอกจากนี ้ได้ให้การสนบัสนนุการด�าเนนิงานของโครงการส่งน�า้ 
และบ�ารุงรักษานครปฐม โดยมอบถังพลาสติกจ�านวน 170 ถัง 
เพื่อเป็นทุ่นป้องกันสวะและผักตบชวาบริเวณด้านหน้าประตู
ระบายน�า้คลองจนิดา ฝ่ังแม่น�า้ท่าจนี ไม่ให้ไหลเข้าด้านในคลอง
จนิดา ช่วยลดปัญหาให้กบัชมุชนผู้ทีใ่ช้น�า้ ท้ังยงัช่วยแก้ไขปัญหา
การจราจรและการสัญจรทางน�้า 

ลดปริมำณน�้ำเสีย
น�า้ทิง้ เป็นมลพษิทางน�า้ทีส่่งผลต่อการเปลีย่นแปลงระบบนเิวศ
และคุณภาพชีวิตของชุมชน ทีวีโอ จัดท�าโครงการนวัตกรรม
ระบบ Nano Neutralization เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตของโรงกลั่นน�้ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ ซ่ึง
นอกจากส่งผลให้ผลผลติของน�า้มนัถัว่เหลอืงบรสิทุธิเ์พิม่ขึน้แล้ว 
ยังช่วยลดปริมาณน�้าเสียลงได้ร้อยละ 40 หรือสามารถลดค่าใช้
จ่ายในการบ�าบัดน�้าเสียได้ประมาณ 3 แสนบาทต่อปี 

34

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)



การบริหารจัดการมลพิษ
ทีวโีอ ให้ความส�าคญักับการจัดการมลพษิที่เกิดจากระบวนการ
ผลิต มีการจัดการฝุ่น เพื่อคุณภาพอากาศที่ปล่อยสู่บรรยากาศ 
โดยมีการตรวจติดตามคุณภาพอากาศอย่างสม�่าเสมอ มีการ
จดัการกลิน่ โดยการพฒันากระบวนการผลติอย่างต่อเนือ่ง ด้วย
ความตระหนักดีว่าการจัดการมลพิษจะส่งผลต่อคุณภาพของ
ชุมชน สังคม และในปี 2561 ทีวีโอ ได้ด�าเนินการป้องกันและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการมลพิษ ดังนี้

กำรบริหำรจัดกำรฝุ่น
ทีวีโอ เลือกใช้เชื้อเพลิงชีวมวลหรือเชื้อเพลิงจากแกลบซ่ึงเป็น
เชื้อเพลิงที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ 
บริษัทใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานของเครื่อง
ก�าเนิดไอน�้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยเกิดมลพิษทางอากาศจาก
ฝุ่นได้ บริษัทมีมาตรการการจัดการฝุ่นท่ีเกิดจากกระบวนการ
ผลิตของเครื่องก�าเนิดไอน�้า โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อดักฝุ่น 
อาทิ Multi cyclone, Web scrubber  อีกทั้งยังมีมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากเครื่องก�าเนิดไอน�้าอย่าง
สม�่าเสมอ ตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของอุปกรณ์และการ
ท�างานของเครื่องก�าเนิดไอน�้า ควบคุมสภาวะการเดินเครื่องให้
ได้มาตรฐาน พร้อมทีมท�างานชุมชนสัมพันธ์เพื่อเข้าตรวจสอบ
พื้นที่และพบปะเยี่ยมเยียนชุมชน สอบถามความผิดปกติที่อาจ
เกดิจากกระบวนการผลติไม่ต�า่กว่า 2 ครัง้ต่อเดอืน เพือ่ให้มัน่ใจ
ว่าคุณภาพอากาศรอบบริเวณโรงงานได้มาตรฐานและเป็นไป
ตามที่กฎหมายก�าหนด

นอกจากนี ้ในการรบัวตัถดุบิเมลด็ถ่ัวเหลอืง บรษิทัมกีารจดัการ
เพือ่ลดฝุน่โดยการตดิต้ังระบบก�าจดัฝุน่ (Bag Filter) ท่ี Hopper 
รับวัตถุดิบ พร้อมท้ังมีแผนการตรวจสอบและการท�าความ
สะอาดอย่างสม�่าเสมอ มีการติดตั้งสเปรย์น�้าดักจับฝุ่น ติดตั้ง
ตาข่ายกันฝุ่น มีมาตรการก�าหนดความเร็วในการตักขนถ่ายต่อ
ครั้งของรถตักเมล็ดถั่วเหลืองเพื่อป้องกันการเกิดฝุ่น พร้อมทั้ง
มรีถส�าหรบัดดูฝุน่ และมาตรการก�าหนดเวลาส�าหรบัการดดูฝุน่ 
เพื่อให้การจัดการฝุ่นมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ในส่วนของฝุ่นที่เกิดจากการขนถ่ายผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป (กาก
ถั่วเหลือง) บริษัทมีการส�ารวจแหล่งก�าเนิดฝุ่น เพื่อด�าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข ปรับเปล่ียนและเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์
ในระบบควบคุมฝุ่นจากแหล่งก�าเนิด มีการน�าเทคโนโลยี Dust 
Suppression Hopper System จากนิวซีแลนส์ มาใช้ใน
หัวจ่ายสินค้า มีการเปลี่ยนวัสดุฝาครอบระบบล�าเลียงจาก
แผ่นอะลูมิเนียมเป็นแผ่นเหล็กเพ่ือเสริมความแข็งแรง และ
ท�าฝาครอบปิดคลุมทั้งระบบล�าเลียงเพื่อป้องกันฝุ่นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ เปลี่ยนต�าแหน่งท่อลมดูด
บริเวณ Hopper จ่ายสินค้าเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการดูด
ฝุ่นมากขึ้น 

กำรบริหำรจัดกำรกลิ่น
ทวีโีอ มกีารก�าหนดและควบคมุสภาวะการผลิตทีม่ผีลกระทบต่อ
กลิ่น มีการตรวจสอบติดตามมาตรฐานการผลิตอย่างสม�่าเสมอ 
โดยคณะกรรมการบรหิารจดัการเกีย่วกบัเรือ่งกลิน่ มกีารประชุม
หารือทุกสัปดาห์ และมีทีมท�างาน ท�าหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม 
วิเคราะห์ ประเมินผล พร้อมทีมในการสนับสนุนซ่อมบ�ารุงเพื่อ
ให้เครื่องจักรมีความพร้อมในการผลิตอย่างต่อเนื่อง และทีม
ออกแบบ น�าเทคโนโลยี มาปรับใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้
กลิ่นอยู่ในเกณฑ์ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ที่น้อยกว่าระดับ 1 
(หรอื ระดบักล่ินน้อย : ไม่มกีล่ินถงึมกีล่ินจางๆ) ซึง่เกณฑ์การวดั
กล่ินม ี3 ระดบั โดยระดบั 3 คอืระดับความเข้มข้นของกลิน่สงูสดุ

บรษิทัมกีารตดิตัง้ระบบดดูกลิน่เพิม่เตมิทีเ่ครือ่ง Extruder มกีาร
ปรับปรุงและเปลี่ยนผ้ากรองใน Filter Bag เป็นรุ่นพิเศษ เพื่อ
ช่วยดักจับกลิ่นได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีแผนตรวจติดตามเพื่อ
ป้องกนัสิง่ตกค้างในระบบ ป้องกนัการเกดิกลิน่จากกระบวนการ
ผลิตฟูลแฟตซอย นอกจากนี้ ได้มีการปรับปรุงระบบบ�าบัดกลิ่น 
Wet Scrubber เพือ่ให้มปีระสิทธภิาพยิง่ขึน้ ทีก่ระบวนการกลัน่
น�้ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์
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ความยั่งยืนด้านสังคม
(GRI 102-8, GRI 203-1, GRI 203-2, GRI 403-2, GRI 404-1, GRI 413-1, GRI 416-1, GRI 417-1)

ทวีโีอ มุง่มัน่ด�าเนนิธรุกจิตามปรชัญาองค์กร ด้วยการผลติสนิค้า
คุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน ท้ังน�้ามันบริโภค 
ตรา “องุ่น” และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ภายใต้ชื่อ “ทีวีโอ” ด้วย
การคัดสรรวัตถุดิบเมล็ดถ่ัวเหลืองท่ีได้มาตรฐาน เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการน�าเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้ใน

กระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ทั้งยังเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ลูกค้าและผู้บริโภคเชื่อมั่นใน
คุณภาพและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ของทีวีโอ 
 

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 

ทีวีโอ ให้ความส�าคัญกับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูง เพราะเชื่อมั่นว่า “การมีโภชนาการที่ดี ส่งผลให้คนใน
สังคมทุกช่วงอายุ มีสุขภาวะและความเป็นอยู่ท่ีดี” จากความตระหนักและใส่ใจในทุกขั้นตอนของการผลิต บริษัทได้รับการรับรอง
มาตรฐานและ/หรือระบบ ดังนี้ 

คุณภาพสินค้า

GMP และ
GMP DLD Thailand

Good Manufacturing Practices
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร

ISO 
9001

ระบบบริหารงานคุณภาพ

HACCP และ
HACCP DLD 
Thailand

Hazard Analysis and Critical Control Point
ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
ในการผลิตอาหาร

ISO 
22000

ระบบการจดัการความปลอดภยัด้านอาหาร

ISO/TS 22002-1 
(PAS 220)

ข้อก�าหนดจ�าเพาะส�าหรับการจัดการโปรแกรมพื้นฐาน 
ความปลอดภัยด้านอาหารในการผลิตอาหาร

ISO/IEC 
17025

ระบบรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติ
การทดสอบและสอบเทียบ

FSSC 22000 Food Safety System Certification
ระบบการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร

RTRS Round Table on Responsible Soy 
Association
หลกัการและเกณฑ์ความยัง่ยนืของถ่ัวเหลอืง

Halal มาตรฐานอาหารฮาลาล Kosher ฉลากรับรองจาก The Union of 
Orthodox Jewish Congregations (OU) 
องค์กรตรวจสอบอาหารโคเชอร์
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การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
สินค้าที่มีคุณภาพ ตั้งต้นจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ทีวีโอ มีคณะ
ท�างานจดัซือ้วตัถดุบิ ตดิตามข่าวสาร สถานการณ์การเพาะปลกู 
พร้อมทัง้มกีารลงพืน้ทีส่�ารวจในแหล่งเพาะปลกูวตัถดุบิถัว่เหลอืง 
ในประเทศต้นทาง เพื่อวิเคราะห์คุณภาพ ราคาของวัตถุดิบ 
และด�าเนินการคัดเลือกจัดซื้อให้ได้วัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพสูง 
ตามมาตรฐานของทีวีโอ และผ่านมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง 
สารพิษตกค้าง : ปรมิาณสารพษิตกค้างสงูสดุ ตามพระราชบญัญตั ิ
มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ส�านักงานมาตรฐานสินค้า
การเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

นวัตกรรม 
ในปี 2561 ทวีโีอ ได้ส่งเสรมิการพฒันาเทคโนโลยใีนกระบวนการ
ผลิต และได้น�านวัตกรรม เทคโนโลยี Nano Neutralization 
เพือ่พฒันาประสทิธภิาพในกระบวนการผลติของโรงกลัน่น�า้มนั
ถั่วเหลืองบริสุทธิ์ ส่งผลให้สามารถลดการสูญเสียของน�้ามัน  
ได้ผลผลติของน�า้มนัถัว่เหลอืงบรสิทุธิเ์พิม่ขึน้ร้อยละ 0.3 (Yield) 
ทัง้ยงัเป็นมติรกับสิง่แวดล้อมจากการช่วยลดปรมิาณน�า้เสยีลงได้
ร้อยละ 40 และในกระบวนการผลติน�า้มนัถ่ัวเหลอืงบรสุิทธิ ์ตรา 
องุ่น ไม่มีกระบวนการเติมไฮโดรเจน จึงเชื่อมั่นได้ว่า ปลอดภัย
จากไขมันทรานส์ 

  

 

นอกจากนี้ ได้ปรับปรุงเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตฟูลแฟต
ซอย มกีารตดิตัง้เครือ่งตป่ีน เครือ่ง Extruder และเคร่ือง Dryer 
และ Cooler เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ
ผลิต ส่งผลให้สามารถพัฒนาคุณภาพของฟูลแฟตซอย หนึ่งใน
ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ ภายใต้ชื่อ ทีวีโอ ให้ได้คุณภาพดี
ยิ่งขึ้น ได้โปรตีนสูงขึ้น พร้อมทั้งได้ผลผลิตฟูลแฟตซอยเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 33.33 

การให้ความรู้ ข้อมูล เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูล ความรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่าง 
ถูกต้อง พร้อมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ และเป็น
ประโยชน์กับผู้บริโภคในการคัดสรร เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ 
บริษัทมีช่องทางในการส่ือสารทั้งผ่านส่ือโซเชียลมีเดีย และ
การอบรมให้ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น�้ามันพืชบริโภคอย่าง
ถูกต้องให้กับพนักงานขาย จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง และจัดสัมมนาแนวโน้มเศรษฐกิจปี 
2561 เพื่อเป็นข้อมูลแก่กลุ่มลูกค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ พร้อม
ทั้งมีช่องทางการรับข้อเสนอแนะ เพื่อน�ามาปรับปรุงพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการ

คัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพ และใส่ใจในบริการ
ทีวีโอ ให้ความส�าคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อสุขภาพที่ดี
ของผู้บริโภค นอกจากผลิตภัณฑ์หลักน�้ามันถั่วเหลือง ตรา องุ่น 
แล้ว ยังคัดสรรน�้ามันบริโภคกลุ่มน�้ามันเพื่อสุขภาพ (Healthy 
Oil) ซ่ึงเป็นกลุ่มน�้ามันที่มีไขมันไม่อิ่มตัวสูง อาทิ น�้ามันถั่ว
เหลือง น�้ามันทานตะวัน น�้ามันคาโนลา น�้ามันข้าวโพด น�้ามัน
มะกอก ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดกลุ่มโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง หรือ NCDs (Non-Communicable diseases) และใน
ปี 2561 บรษิทั น�า้มนัพชืไทย จ�ากดั (มหาชน) มคีวามภาคภมูใิจ
เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จ 
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีให้บรษิทัเป็นตวัแทน
จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ “น�้ามันเมล็ดชา ภัทรพัฒน์” ซึ่งเป็นหนึ่งใน
โครงการของมลูนธิชิยัพฒันา ซึง่เป็นน�า้มนัทีท่นความร้อนได้สงู 
มไีขมนัดีถงึร้อยละ 87 มีโอเมก้า 3 - 6 - 9 ช่วยลดคอเรสเตอรอล 
และลดการแข็งตัวของเส้นเลือด ป้องกันโรคหัวใจ ดีต่อสุขภาพ
ของผู ้บริโภค ทั้งยังช่วยสร้างความเป็นอยู ่ที่ดีอย่างยั่งยืน 
ให้เกษตรกรภาคเหนือตอนบนของไทย 
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นอกจากผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้ว ทีวีโอ ยังให้ความส�าคัญกับ
การให้บริการด้วยความใส่ใจเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้าให้เกดิความพงึพอใจสงูสดุ โดยในปี 2561 ทีผ่่านมา บรษัิท
ได้ส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าต่องานบริการและผลิตภัณฑ์ 
พบว่าลูกค้ากลุ ่มน�้ามันบริโภคผลส�ารวจความพึงพอใจได  ้
ร้อยละ 86.08 และลกูค้ากลุม่วตัถดุบิอาหารสัตว์ผลส�ารวจความ

พึงพอใจได้ร้อยละ 87.68 สูงกว่าเกณฑ์หรือเป้าหมายที่บริษัท
ก�าหนดไว้ ซ่ึงก�าหนดไว้ที่ร้อยละ 80 จากผลการส�ารวจความ 
พึงพอใจของลูกค้า ยิ่งเป็นแรงผลักดันให้ทีวีโอมุ่งมั่นที่จะให้
บริการด้วยใจ เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างประทับ
ใจสูงสุด

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ทีวีโอ ให้ความส�าคัญและห่วงใยต่อสุขภาพ ความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย ทั้งต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีนโยบาย
คุณภาพ อาชีวอนามัยความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม เป็นแนวทาง
ในการยดึถอืปฏบิติังาน เพือ่ป้องกนัการเกดิอบัุตเิหตท่ีุอาจส่งผล
ต่อชวีติและทรพัย์สนิของพนกังาน ชมุชน และสิง่แวดล้อม และ
มีมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
OHSAS 18001 และมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม ระบบการ 
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS 18001 มาบริหาร
จัดการด้านอาชีวอนามัยและกระบวนการด้านความปลอดภัย 
 
ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
มุ่งสร้างวัฒนธรรมและปลูกจิตส�านึกความปลอดภัยในองค์กร 
เพื่อให้บุคลากรทุกระดับให้ความใส่ใจและตระหนักถึงความ 
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตาม 
กฎระเบยีบด้านความปลอดภยั ทวีโีอ ได้จดักจิกรรม Management 
Line Walk ผูบ้รหิารเดนิส�ารวจความปลอดภยัและความเป็นอยู ่

ในการท�างานของพนักงาน พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ด�าเนินงานอย่างปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัย 
ในองค์กรอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ได้จัดโครงการ Safety  
Transformation Program หรือ STP โดยมีการประชุมกลุ่ม
ของคณะท�างานซึ่งประกอบด้วยผู้จัดการในแต่ละส่วนงาน เพื่อ
หารอืแลกเปลีย่นข้อมลู ความรู ้ข้อเสนอแนะด้านความปลอดภยั 
ทั้งยังรวมถึงการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย ดังนี้

 • การให้ความรู ้ข้อแนะน�า ด้านความปลอดภยัแก่พนกังาน  
  โดยการสื่อสารผ่านการประชุมกลุ่มย่อย 
 • การฝึกอบรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เฉพาะกลุ่มในแต่ละ 
  พื้นที่การปฏิบัติงาน โดยการจัดกิจกรรมประกวดการจัด 
  บอร์ดเกี่ยวกับความเส่ียงและการส่งเสริมด้านความ 
  ปลอดภัยของแต่ละหน่วยงาน 
 • การประชาสมัพนัธ์ข่าวสารด้านความปลอดภยัผ่าน e-mail 
 • การเรียนรู้โดยพนักงานเป็นศูนย์กลาง โดยให้พนักงาน 
  ทุกระดับมีส่วนร่วมในการแบ่งปันความรู้ที่ตนมีความ 
  ช�านาญในการปฏิบัติงาน

ผลส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า (ร้อยละ) ปี 2561 

ลูกค้ากลุ่มน�้ามันบริโภค
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ลูกค้ากลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์
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 • ก�าหนดระเบียบการปฏิบัติ เร่ืองการใช้อุปกรณ์คุ้มครอง 
  ความปลอดภัยส่วนบุคคล โดยก�าหนดมาตรฐานอุปกรณ์ 
  กับลักษณะงานที่เหมาะสม พร้อมทั้งการจัดหาเพิ่มเติม

และในปี 2561 ได้มีการฝึกอบรมหลักสูตร อาทิ หลักสูตรการ
ประเมนิความเสีย่งเบือ้งต้นในการท�างาน หลกัสตูรการใช้สารเคม ี
หลกัสตูรการขบัรถโฟล์คลฟิท์ หลกัสตูรการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
หลกัสตูรการดบัเพลงิข้ันต้นและอพยพหนไีฟ หลกัสตูรการท�างาน 
ในที่อับอากาศ เป็นต้น 

จากการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
รอบปีที่ผ่านมา พบว่า อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานรวม 
หรือ TRIR (Total Recordable Injuries Rate) ของพนักงาน
เท่ากับ 0.96 ซึ่งมีอัตราลดลงจากปีก่อนหน้า โดยในปี 2560 
TRIR เท่ากับ 1.36 และพบว่าค่า TRIR ของทีวีโอ ต�่ากว่าค่า
ในกลุ่มอุตสาหกรรม Starch and vegetable fats and oil 
manufacturing (NAICS 311220) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.7 

การดูแลบุคลากร

บุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของทีวีโอ องค์กรจะ
เติบโตได้อย่างยั่งยืนด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ ซึ่งประกอบด้วย
การเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง มีความรู้ความสามารถ โดยในรอบ
ปีที่ผ่านมา ทีวีโอ ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของ
บคุลากร ส่งเสรมิการท�างานอย่างมคีวามสขุ และการสร้างความ
สามัคคีภายในองค์กร

ในปี 2561 บุคลากรของ ทีวีโอ รวมจ�านวนทั้งสิ้น 1,295 คน 
แบ่งเป็นพนักงานส�านักงานใหญ่ 161 คน และพนักงานโรงงาน 
1,134 คน ผลตอบแทนรวมของพนักงานในรูปเงินเดือน โบนัส 
และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ 
ของพนักงาน รวม 501 ล้านบาท (รายละเอียดการจ้างงาน  
ดังตารางรายละเอียดบุคลากร)

การพัฒนาบุคลากร
ในรอบปีทีผ่่านมา บคุลากรได้รบัการพฒันาฝึกอบรม คดิเป็นร้อย
ละ 73.89 ของจ�านวนบุคลากรทั้งหมด โดยมีจ�านวนชั่วโมงการ
ฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 15,552 ชั่วโมง หรือคิดเป็นจ�านวนชั่วโมง
การฝึกอบรมเฉลีย่ 12.01 ชัว่โมง/คน/ปี  โดยมรีายละเอยีดดงันี้

ชัว่โมงก�รฝึกอบรมเฉลีย่ 

12.01 ชัว่โมง/คน/ปี  

ปี 2561 
อัตร�ก�รบ�ดเจ็บของพนักง�น

จ�กก�รทำ�ง�นรวม (TRIR) 

0.96

ปี 2560 
อตัร�ก�รบ�ดเจบ็ของพนกัง�น

จ�กก�รทำ�ง�นรวม (TRIR) 

1.36
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โครงกำร Happy Together
 • กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพและส่งเสริมควำมผูกพันของ 
  บุคลำกร
  ทีวีโอ ให้ความส�าคัญกับสุขภาพของบุคลากร ซ่ึงการ 
  ออกก�าลังกายนอกจากส่งเสริมเรื่องสุขภาพแล้วนั้น ยัง 
  ช่วยส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีและความผูกพันของคน 
  ภายในองค์กร รวมท้ังเป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมให ้
  พนกังานห่างไกลยาเสพตดิอกีด้วย จงึได้จดักจิกรรม “การ 
  แข่งขันฟุตบอล: TVO Cup” ฟุตบอลชิงถ้วย TVO 
   โดยในปี 2561 เป็นการจัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 

  นอกจากน้ี ได้ร่วมกิจกรรมกับกระทรวงสาธารณสุข  
  สาธารณสุขอ�าเภอนครชัยศรี และอ�าเภอนครชัยศรี ใน 
  โครงการ “หมอชวนวิ่ง” เพื่อการออกก�าลังกายโดยการ 
  วิ่งหรือเดินอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงาน คน 
  ในชุมชน และประชาชนทั่วไป ให้ความส�าคัญในการดูแล 
  สุขภาพโดยการออกก�าลังกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรง

  พร้อมทั้งกิจกรรมการส่งเสริมการสร้างความผูกพันของ 
  คนในองค์กร โดยการจัดกิจกรรม “Team Building”  
  ประจ�าปี และกิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี 

  อนัดงีามของไทย โดยรอบปีทีผ่่านมา ทวีโีอ ได้จดักจิกรรม 
  วันสงกรานต์เพื่อรดน�้าขอพรผู้ใหญ่ กิจกรรมการท�าบุญ 
  ตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 

 • กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
  ทีวีโอ ได้ก�าหนด “นโยบายการควบคุมการใช้แรงงาน 
  เด็กและการเยียวยากรณีพบการจ้างแรงงานเด็ก” โดย 
  ไม่จ้างแรงงานเด็กที่อายุต�่ากว่า 15 ปี รวมถึงควบคุมให้ 
  ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาท�างานกับบริษัท  
  ไม่ใช้แรงงานเด็ก พร้อมมีมาตรการควบคุมและเยียวยา 
  อย่างเคร่งครัด โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา ทีวีโอ ไม่เคยม ี
  การละเมิดกฎหมายแรงงาน และไม่เคยมีกรณีพิพาท 
  แรงงานแต่อย่างใด

  ทีวีโอ ให้ความส�าคัญกับการดูแลพนักงานและมุ่งสร้าง 
  ให้เกิดความผูกพันภายในองค์กร โดยอัตราการลาออก 
  ของพนกังาน สามารถสะท้อนถงึความผกูพนัของพนกังาน 
  ที่มีต่อองค์กร จากข้อมูลสถิติสามารถน�ามาปรับปรุง 
  พฒันาการบรหิารงานด้านบคุคลขององค์กรต่อไป โดยใน 
  ปี 2561 พนักงานรายวันของบริษัทมีอัตราการลาออก  
  คิดเป็นร้อยละ 3.08 ของพนักงานทั้งหมด 

สถิติพนักงำนรำยวันลำออกเปรียบเทียบ 3 ปี (2559-2561) 

จ�านวนพนักงานพ้นสภาพ
2559 2560 2561

จ�านวน (คน) ร้อยละ จ�านวน (คน) ร้อยละ จ�านวน (คน) ร้อยละ

ลาออก 79 6.6 30 2.42 40 3.08

รำยละเอียดกำรฝึกอบรมของพนักงำน 
เปรียบเทียบจ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรมของผู้บริหำรและพนักงำน ระหว่ำงปี 2559 - 2561

รายการ 2559 2560 2561

รวมชั่วโมงการฝึกอบรมของแต่ละปี 16,770 10,022 15,552

จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมของ ระดับผู้บริหาร / คน / ปี 41.36 66.75 41.56

จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมของ ระดับ ผอ. ฝ่าย & ผู้จัดการ คน / ปี 46.95 30.41 25.53

จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรม ระดับหัวหน้างาน & พนักงาน / คน / ปี 124.05 56.07 153.23
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องค์กรที่ดีของสังคม

ทีวีโอ มุ่งมั่นท่ีจะเป็นองค์กรที่ดี ร่วมดูแล และแบ่งปันสู่สังคม 
จึงได้ด�าเนินโครงการ “Caring & Sharing: แบ่งปันด้วยใจเพื่อ
สังคมไทยยั่งยืน” ร่วมสนับสนุนท้ังด้านการศึกษาสู่เยาวชน
ที่ขาดแคลน ส่งเสริมด้านสุขภาวะของคนในชุมชนและสังคม  
ส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม และให้ความส�าคัญ
กบัการมส่ีวนร่วมกบัคนในชมุชน พร้อมทัง้ดแูลรักษาสิง่แวดล้อม

สนับสนุนการศึกษาสู่เยาวชน

การศึกษาเป็นรากฐานส�าคัญเพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศ
ชาติอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา 
ในปี 2561 ทีวีโอ ได้ให้การสนับสนุน “โครงการพัฒนาด้าน 
การศกึษานกัเรยีนในจงัหวัดน่าน” ซึง่เป็นโครงการท่ีได้รบัความ
ร่วมมือระหว่างส�านักวิชาทรัพยากรการเกษตร องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนต�าบลสะเนียน และส�านัก
วชิาทรพัยากรการเกษตร จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยเช่ือมโยง 
การจัดการเรียนการสอนในลักษณะ active learning ลงสู่
ชุมชนไปพัฒนาเชิงพื้นที่แบบองค์รวม เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียน และพัฒนาครูผู ้สอนในรายวิชา
คณติศาสตร์และภาษาองักฤษ เนือ่งจากพบปัญหาและอปุสรรค
ในการจดัการศกึษาของนกัเรยีนในชนบท มปัีญหาขาดแคลนครู
ผูส้อน และผลส�าฤทธิข์องการเรยีนของนกัเรยีนอยูใ่นระดบัทีต่�า่ 
โดยเฉพาะวชิาคณติศาสตร์และภาษาองักฤษ อยูใ่นระดบัต�า่กว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศ 

นอกจากนี้ ยังได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนซึ่ง
เป็นเดก็ก�าพร้าในพืน้ที ่3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ และสนบัสนนุ
ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัด

นครปฐม จ�านวน 9 โรงเรียน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่โรงงานตั้งอยู่ รวม
ทั้งให้การสนับสนุนของขวัญส�าหรับการจัดกิจกรรมวันเด็กแก่
โรงเรียนรวม 34 โรงเรียน และสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กของ
ชุมชนในพื้นท่ีบริเวณที่โรงงานตั้งอยู่ ทั้งนี้ บริษัทยังได้ด�าเนิน
กิจกรรมการส่งเสริมและให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับ 
น�้ามันบริโภคและการรักษาสุขภาพแก่นิสิต นักศึกษา ใน
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ พร้อมทั้งสนับสนุนน�้ามันถั่วเหลือง 
ตรา องุ่น เพื่อใช้ในการเรียนส�าหรับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านอาหาร

ส่งเสริมสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีแก่ชุมชนและสังคม

 • โครงกำรองุ่นอิ่มบุญ เพื่อน้องอิ่มนำน
  ทีวีโอ ได้ด�าเนินโครงการองุ่นอิ่มบุญ เพื่อน้องอิ่มนาน  
  มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมด้านโภชนาการ สุขภาวะ 
  ทีด่แีก่เยาวชนและชมุชน โดยในรอบปีทีผ่่านมา บรษัิทได้ 
  มอบทุนสนับสนุนอาหารกลางวันส�าหรับนักเรียนใน 
  โรงเรียนเขตพืน้ท่ีการศกึษาจงัหวดันครปฐมรวมจ�านวน 4  

41

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561



  โรงเรียน นอกจากน้ี ยังได้สนับสนุนโครงการอาหาร 
  กลางวนัคลงัสมองเพือ่ชวีติ ส�าหรบัเดก็นกัเรยีนในโรงเรียน 
  ที่ยังขาดแคลนในจังหวัดนครปฐม รวม 6 โรงเรียน โดย 
  สนับสนุนน�้ามันถั่วเหลือง ตรา องุ่น เป็นประจ�าทุกเดือน  
  และสนับสนุนน�้ามันถั่วเหลืองให้แก่โรงเรียนต�ารวจ 
  ตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี 

 • ส่งเสริมด้ำนกีฬำชุมชน
  กีฬานอกจากช่วยให้สุขภาพแข็งแรงแล้ว ยังช่วยป้องกัน 
  ความเสี่ยงจากการเกิดโรคต่างๆ และส่งเสริมให้คนใน 
  ชุมชนได้สร้างความรัก ความสามัคคี โดยเฉพาะกลุ่ม 
  ผู้สูงอายุได้มีพื้นที่ มีกิจกรรมท�าร่วมกัน เป็นการส่งเสริม 
  ด้านสุขภาพกาย และสุขภาพใจ ทีวีโอ เล็งเห็นถึงความ 
  ส�าคัญจึงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณการด�าเนินงาน 
  ของชมรมกีฬาวู้ดบอลนครชัยศรี เพ่ือส่งเสริมการออก 
  ก�าลังกายของคนในชุมชน

 • โครงกำรสนับสนุนเครื่องมือทำงกำรแพทย์
  เพ่ือร่วมส่งเสริมให้ชุมชน สังคมมีสุขภาวะท่ีดี นอกจาก 
  รับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีแล้ว ยัง 
  ให้การสนับสนุนทางด้านการแพทย์ โดยในปี 2561 ได ้
  ให้การสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องตรวจ 
  การได้ยนิ จ�านวน 1 เครือ่ง แก่โรงพยาบาลนครชยัศรี จงัหวดั 
  นครปฐม ซึง่เป็นโรงพยาบาลชมุชน ทีป่ระชาชนและคนใน 
  อ�าเภอนครชยัศร ีรวมทัง้พนกังานของบรษิทัเข้ารบับรกิาร 

   เพือ่มเีครือ่งมอืทางการแพทย์ สามารถรกัษาอาการเจบ็ป่วย 
  ได้ทันเวลา และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ได้ 
  ให้การสนับสนุนปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 
  ภายในโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้เข้ารับบริการได้มี 
  ความสะดวกสบาย บรรเทาอาการไม่สบายทางกายได้

 • ร่วมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม
  ในแต่ละพื้นที่ แต่ละท้องถิ่น ล้วนมีประวัติความเป็นมา 
  ที่ยาวนาน บ่มเพาะความสวยงาม ความภาคภูมิใจ และ 
  ความเป็นเอกลกัษณ์ของคนในชมุชน ทวีโีอ เลง็เหน็ความ 
  ส�าคญัในการอนรุกัษ์ขนบธรรมเนยีม ประเพณ ีวฒันธรรม 
  ท้องถิ่นที่ดีงาม พร้อมส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ให ้
  ขยายผลกลายเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ชุมชนได้
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  ประเพณีกำรแข่งขันเรือมำดพื้นบ้ำน
  ทีวีโอ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน ในการร่วม 
  สนับสนุนและส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเรือมาดพื้นบ้าน 
  ของวัดประชานาถ (โคกแขก) ต�าบลขุนแก้ว จังหวัด 
  นครปฐม เพือ่ร่วมอนรุกัษ์ศลิปวฒันธรรม ส่งเสรมิประเพณ ี
  อนัดงีามในวิถชีวีติของคนไทยทีผ่กูพนัอยูก่บัสายน�า้ สร้าง 
  ความสามัคคีของคนในท้องถิ่น และ สร้างความตระหนัก 
  ถึงการร่วมดูแลรักษาแม่น�้าท่าจีน

  บ�ำรุงศำสนำ
  ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีประจ�าปี 2561 ของชุมชน 
  ท้องถ่ิน รวม 2 วดั และร่วมท�าบญุทอดกฐนิและทอดผ้าป่า 
  ในชุมชนท้องถิ่น รวม 4 วัด เพื่อร่วมสืบสานนพระพุทธ 
  ศาสนาและทะนุบ�ารุงวัด ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนใน 
  ชุมชน

 • เศรษฐกิจสู่ชุมชน
  งำนส้มโอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
  ส้มโอนครชยัศร ีเป็นผลผลติทางการเกษตรทีส่ร้างชือ่เสยีง 
  ให้กับจังหวัดนครปฐม เพื่อสืบสานเอกลักษณ์ ประเพณี  
  และส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการขายสินค้าท้องถิ่น 
   โดยเฉพาะส้มโอ ทวีโีอ ได้ร่วมกับอ�าเภอนครชยัศรี ให้การ 
  สนับสนุนการจัดงาน “วันส้มโอนครชัยศรี” และการ 
  จดัประกวด “ธิดาส้มโอหวาน” พร้อมส่งผูเ้ข้าร่วมประกวด 
  ในนามของบริษัท ส่งผลให้มีการประชาสัมพันธ์งานและ 
  สินค้าเอกลักษณ์ของท้องถิ่น พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

  นโยบำยกำรรับพนักงำน
  ทวีโีอ มนีโยบายส่งเสรมิการรบัคนในพืน้ทีเ่ข้าร่วมท�างาน 
  กบัองค์กร พร้อมส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน  
  เพื่อส่งเสริมด้านอาชีพแก่คนในชุมชนให้เกิดความยั่งยืน  
  โดยในปี 2561 ทวีโีอ มพีนกังานในส่วนของโรงงานซึง่เป็น 
  คนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม มากกว่าร้อยละ 80 หรือกว่า  
  900 คน จากพนักงานโรงงานทั้งหมด (พนักงานโรงงานมี 
  จ�านวนรวม 1,134 คน)
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 • โครงกำร “แยกขยะ 4 ชนิด กับ 4 ต�ำบล”
  เพื่อร่วมดูแลชุมชน และสิ่งแวดล้อมของ 4 ต�าบล ได้แก่  
  ต�าบลนครชัยศรี ต�าบลไทยาวาส ต�าบลขุนแก้ว ต�าบล 
  งิว้ราย จังหวัดนครปฐม ให้เป็นชมุชนสะอาดและเป็นต้นแบบ 
  ในการจัดการขยะ ทีวีโอ ได้ร่วมกับอ�าเภอนครชัยศรี  
  ชมุชนต้นแบบทัง้ 4 ต�าบล และสถาบนัการจดัการบรรจภุณัฑ์ 
  และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรม ในการ 
  ด�าเนินโครงการ “แยกขยะ 4 ชนิด กับ 4 ต�าบล” โดยจัด 
  ให้มีการฝึกอบรมปฏิบัติการให้ความรู้แก่ชุมชนต้นแบบ 
  ในการจัดการคัดแยกขยะ 4 ชนิด ได้แก่ แก้ว พลาสติก  
  โลหะ ขยะอันตราย ก่อนทิ้ง เพื่อลดปริมาณขยะและเกิด 
  ความตระหนักในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ช่วยดูแล 
  ชุมชนให้สะอาดน่าอยู่ พร้อมทั้งสนับสนุนถุงคัดแยกขยะ 
  ซึง่เป็นถงุบรรจภุณัฑ์ของบรษิทัน�ามาท�าสญัลักษณ์เพือ่ใช้ 
  ในการคัดแยกขยะ ในการอบรมมีผู้เข้าร่วมจาก 4 ต�าบล  
  รวม 114 คน และครอบครัวเข้าร่วมในโครงการรวม 58  
  ครัวเรอืน สรุปการตดิตามผลโครงการพบว่า ทกุครวัเรอืน 
  มีการคัดแยกขยะภายในครัวเรือน ทั้งยังสามารถเพ่ิม 
  รายได้จากการขายขยะดังกล่าว

 • คณะท�ำงำนเพื่อชุมชน
        จดัตัง้คณะท�างานเพือ่เข้าพบปะเยีย่มเยยีนชมุชนในแต่ละ 
  ครวัเรอืน และเข้าร่วมประชมุกับผูแ้ทนชมุชนและองค์การ 
  บรหิารส่วนท้องถิน่ เพือ่รบัฟังข้อเสนอแนะ รบัฟังผลกระทบ 
  ที่อาจเกิดจากการด�าเนินงานของบริษัทต่อชุมชน เพื่อ 
  ร่วมกนัหาแนวทางในการพฒันา ปรบัปรงุแก้ไข นอกจากนี้ 
   ได้ตั้งคณะท�างาน Emergency Response Team เพื่อ 
  เฝ้าระวงัและร่วมช่วยกนัแก้ปัญหาเร่งด่วนทีเ่กดิในชมุชน 
  ตลอด 24 ชั่วโมง

 • โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้พิกำรไทย
  ทวีโีอ มุง่สร้างโอกาสและการปฏิบตัทิีเ่ท่าเทยีมแก่ผู้พกิาร  
  เพื่อสามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองและครอบครัวได้  
  โดยในปี 2561 บริษัทมีการจ้างผู้พิการซ่ึงอาศัยในพ้ืนที ่
  จังหวัดนครปฐม รวมจ�านวน 10 คน เข้าเป็นพนักงาน 
  ของบริษัท จากจ�านวน 12 คน ตามที่พระราชบัญญัต ิ
  ส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติผู้พกิาร พ.ศ. 2550  และที่ 
  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ก�าหนด เนื่องจาก 
  ผู ้พิการในพื้นที่จังหวัดนครปฐมหรือพื้นที่ใกล้เคียงม ี
  ไม่มากนัก ประกอบกับการเดินทางอาจไม่เอื้อต่อการ 
  ท�างานของผู้พิการ แต่อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติ 
  ดงักล่าวได้เปิดโอกาสให้องค์กรทีต้่องการให้ความช่วยเหลอื 
  ผู้พิการ สามารถด�าเนินการด้วยวิธีการอ่ืนเพื่อทดแทน 
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  การจ้างงานผู้พิการได้ บริษัทได้ด�าเนินโครงการส่งเสริม 
  และพัฒนาคณุภาพชีวติผูพ้กิารไทย ร่วมกบัหอการค้าไทย  
  มูลนิธิหอการค้าไทย มูลนิธิโคเออร์ และหน่วยงานภาค 
  เอกชนอีกหลายแห่ง โดยจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  ด้านเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ หลักสูตรการเล้ียงสัตว ์ 
  (ไก่ไข่) ส�าหรบัผูพ้กิารในจงัหวดัใกล้เคยีง (จงัหวดัราชบรุ)ี  
  ซึง่ได้รบัการอนมุตัจิากกรมพฒันาฝีมอืแรงงาน กระทรวง 
  แรงงาน พร้อมท้ังสนับสนุนงบประมาณในการด�าเนิน 
  โครงการ เป็นการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผู้พิการใน 
  พื้นที่มีอยู่ให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ท่ีจะช่วยให้ผู้พิการ 
  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์  พร้อมท้ัง 
  สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้พิการรายอื่นในพื้นที่ได้  
  เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและหาเลี้ยงครอบครัวได้ 
  อย่างยั่งยืน

 • สนับสนุนโครงกำรธงฟ้ำ และ UNSCR
  ทวีโีอ ร่วมสนบัสนนุโครงการธงฟ้าจดัโดยกระทรวงพาณชิย์ 
   เพื่อร่วมกับภาครัฐช่วยเหลือประชาชน โดยจัดจ�าหน่าย 
  สินค้าในราคาพิเศษ โดยในรอบปี 2561 บริษัทได้ร่วมส่ง 
  ผลิตภัณฑ์น�้ามันถั่วเหลือง “องุ่น” ร่วมในโครงการ ซึ่งจัด 
  ในพืน้ทีห่ลายจงัหวดั อาท ิจงัหวดักรงุเทพฯ ชลบรุ ีเพชรบรุี 
   บุรีรัมย์ นครราชศรีมา อุบลราชธานี ปราจีนบุรี สงขลา  
  พัทลุง เป็นต้น

  นอกจากนี้ ได้ให้การสนับสนุน The United Nations  
  Security Council Resolutions : UNSCR เพือ่ช่วยเหลอื 
  ผู้ลี้ภัย ชนกลุ่มน้อย บริเวณชายแดนไทย - เมียนมาร์ รวม  
  9 แคมป์ โดยร่วมส่งผลิตภณัฑ์น�า้มนัถัว่เหลอืง ตรา “องุน่”  
  จัดจ�าหน่ายในราคาพิเศษ เพื่อผู้บริโภคทุกกลุ่มสามารถ 
  เข้าถึงผลิตภัณฑ์ของ ทีวีโอ ได้
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ESG 100 Certificate
บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน) (TVO) ได้รับการคัด
เลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ ให้เป็น 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ 
ESG100 ท่ีมกีารด�าเนนิงานโดดเด่นด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และ
ธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance : 
ESG) จากการประเมินบริษัทจดทะเบียน ในปี พ.ศ. 2561 
จ�านวนทั้งสิ้น 683 บริษัท

Thailand Sustainability Investment : THIS
บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน) (TVO) ได้รับการประเมิน
จากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ให้อยูใ่นรายชือ่หุน้ยัง่ยนื
ในปี 2561 หรือ Thailand Sustainability Investment : THIS
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ตารางรายละเอียดบุคลากร

รายละเอียดพนักงานของ TVO 2559-2561

ที่ พนักงาน
2559 2560 2561

จ�านวไนคน 
HQ

จ�านวนคน 
PRO

ยอดรวม ร้อยละ
จ�านวนคน 

HQ
จ�านวนคน 

PRO
ยอดรวม ร้อยละ

จ�านวนคน 
HQ

จ�านวนคน 
PRO

ยอดรวม ร้อยละ

1 จ�าแนกตามเพศ

ชาย 86 815 901 75.27 83 863 946 76.41 77 959 1036 80.00

หญิง 82 214 296 24.73 89 203 292 23.59 84 175 259 20.00

ยอดรวม 168 1029 1197 100 172 1066 1238 100 161 1134 1295 100

2 จ�าแนกตามระดับ

2.1 ผู้จัดการขึ้นไป

ชาย 30 19 49 62.03 26 26 52 59.77 23 26 49 62.82

หญิง 22 8 30 37.97 25 10 35 40.23 20 9 29 37.18

ยอดรวม 52 27 79 100 51 36 87 100 43 35 78 100

2.2 พนักงานระดับ
หัวหน้างาน

ชาย 11 123 134 75.28 14 143 157 75.48 12 143 155 73.81

หญิง 22 22 44 24.72 23 28 51 24.52 25 30 55 26.19

ยอดรวม 33 145 178 100 37 171 208 100 37 173 210 100

2.3 พนักงานระดับ
ปฏิบัติการ

ชาย 43 673 716 76.17 42 694 736 78.05 42 790 832 82.62

หญิง 40 184 224 23.83 42 165 207 21.95 39 136 175 17.38

ยอดรวม 83 857 940 100 84 859 943 100 81 926 1007 100

3. จ�าแนกตามอายุ

อายุต�่ากว่า 30 ปี 19 247 266 22.20 22 225 247 19.95 21 297 318 24.56

อายุระหว่าง 30-50 ปี 121 667 788 65.78 123 696 819 66.16 114 697 811 62.63

อายุเกิน 50 ปี 28 116 144 12.02 27 145 172 13.89 26 140 166 12.82

ยอดรวม 168 1030 1198 100 172 1066 1238 100 161 1134 1295 100

หมายเหตุ : HQ = ส�านักงานใหญ่  PRO = โรงงาน
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การแสดงข้อมูลตามตัวชี้วัด
GRI Content Index   

GRI CONTENT INDEX

GRI 
standard 

Disclosures
Disclosure Page / URL / Comment Omission

GRI 102 : General Disclosures

Organizational profile

102-1 Name of the organization ท�าความรู้จัก ทีวีโอ

102-2 Activities, brands, products, and services ท�าความรู้จัก ทีวีโอ

102-3 Location of headquarters ท�าความรู้จัก ทีวีโอ

102-4 Location of operations ท�าความรู้จัก ทีวีโอ

102-5 Ownership and legal form ท�าความรู้จัก ทีวีโอ

102-6 Markets served ท�าความรู้จัก ทีวีโอ

102-7 Scale of the organization ท�าความรู้จัก ทีวีโอ

102-8 Information on employees and other workers ความยั่งยืนด้านสังคม/
ตารางรายละเอียดบุคลากร

102-9 Supply chain การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า

102-10 Significant changes to the organization and its 
supply chain

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการ/ 
Annual Report

102-11 Precautionary Principle or approach การก�ากับดูแลกิจการ

102-12 External initiatives ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม/
ความยั่งยืนด้านสังคม

102-13 Membership of associations ท�าความรู้จัก ทีวีโอ

Strategy

102-14 Statement from senior decision-maker สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการ

102-15 Key impacts, risks, and opportunities การก�ากับดูแลกิจการ
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GRI CONTENT INDEX

GRI 
standard 

Disclosures
Disclosure Page / URL / Comment Omission

Ethics and integrity

102-16 Values, principles, standards, and norms of 
behavior

การก�ากับดูแลกิจการ

102-17 Mechanisms for advice and concerns about 
ethics

การก�ากับดูแลกิจการ

Governance

102-18 Governance structure ท�าความรู้จัก ทีวีโอ

102-19 Delegating authority ท�าความรู้จัก ทีวีโอ

102-20 Executive-level responsibility for economic, 
environmental, and social topics

ท�าความรู้จัก ทีวีโอ

102-22 Composition of the highest governance body 
and its committees

ท�าความรู้จัก ทีวีโอ/ Annual 
Report

102-23 Chair of the highest governance body ท�าความรู้จัก ทีวีโอ

102-24 Nominating and selecting the highest 
governance body

Annual Report

102-25 Conflicts of interest การก�ากับดูแลกิจการ

102-26 Role of highest governance body in setting 
purpose, values, and strategy

ท�าความรู้จัก ทีวีโอ

102-27 Collective knowledge of highest governance 
body

Annual Report

102-29 Identifying and managing economic, 
environmental, and social impacts

การก�ากับดูแลกิจการ

102-30 Effectiveness of risk management processes การก�ากับดูแลกิจการ (การ
บริหารความเสี่ยงองค์กร)

102-32 Highest governance body’s role in 
sustainability reporting

ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน
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GRI CONTENT INDEX

GRI 
standard 

Disclosures
Disclosure Page / URL / Comment Omission

Stakeholder engagement 

102-40 List of stakeholder groups การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

102-41 Collective bargaining agreements Not applicable Not applicable because 
TVO does not have 
trade union. 
TVO respects and fully 
supports the rights of 
employee in freedom 
of association in 
accordance with laws.

102-42 Identifying and selecting stakeholders การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

102-43 Approach to stakeholder engagement การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

102-44 Key topics and concerns raised การมสีว่นรว่มของผู้มสีว่นไดเ้สีย 

Reporting practice

102-45 Entities included in the consolidated financial 
statements

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 

102-46 Defining report content and topic Boundaries ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน

102-47 List of material topics ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน

102-48 Restatements of information ท�าความรู้จัก ทีวีโอ 

102-49 Changes in reporting เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้/  
ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน 

102-50 Reporting period เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 

102-51 Date of most recent report เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 
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GRI CONTENT INDEX

GRI 
standard 

Disclosures
Disclosure Page / URL / Comment Omission

102-52 Reporting cycle เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 

102-53 Contact point for questions regarding the report เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI 
Standards

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 

102-55 GIR content index GRI content index

102-56 External assurance Information unavailable This is the first year of 
TVO has developed 
a sustainability report 
that is consistent with 
the reporting guidelines 
of GRI Standards at the 
core level, therefore, 
some information are 
not ready for reporting.

GRI 103 : Management Approach

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

In each section of the 
Sustainability Report

103-2 The management approach and its
components

In each section of the 
Sustainability Report

103-3 Evaluation of the management approach In each section of the 
Sustainability Report

ECONOMIC

GRI 201 : Economic Performance

201-1 Direct economic value generated and 
distributed

ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ/ 
ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

201-2 Financial implications and other risks and 
opportunities due to climate change

 การบริหารความเสี่ยงองค์กร/ 
ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ/ 
ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
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GRI CONTENT INDEX

GRI 
standard 

Disclosures
Disclosure Page / URL / Comment Omission

GRI 203 : Indirect Economic Impacts

203-1 Infrastructure investments and services 
supported

ความยั่งยืนด้านสังคม 

203-2 Significant indirect economic impacts ความยั่งยืนด้านสังคม  

GRI 204 : Procurement Practices

204-1 Proportion of spending on local suppliers ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ 

GRI 205: Anti - corruption

205-2 Communication and training about 
anti-corruption policies and procedures

การก�ากับดูแลกิจการ

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions 
taken

การก�ากับดูแลกิจการ

ENVIRONMENTAL

GRI 302 : Energy 

302-1 Energy consumption within the organization ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 

302-4 Reduction of energy consumption ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม  

GRI 303 : Water and Effluents 

303-1 Interactions with water as a shared resource ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 

GRI 305 : Emissions

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 

305-5 Reduction of GHG emissions ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 

GRI 306 : Effluents and Waste

306-1 Water discharge by quality and destination ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 
(การบริหารจัดการน�้า)
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GRI CONTENT INDEX

GRI 
standard 

Disclosures
Disclosure Page / URL / Comment Omission

GRI 308 : Supplier Environmental Assessment

308-1 New suppliers that were screened using 
environmental criteria

ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ 

SOCIAL

GRI 401 : Employment

401-1 New employee hires and employee turnover ความยั่งยืนด้านสังคม (การดูแล
บุคลากร) 

GRI 403 : Occupational Health and Safety

403-2 Hazard identification, risk assessment, 
and incident investigation

ความยั่งยืนด้านสังคม (ความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย)

GRI 404 : Training and Education

404-1 Average hours of training per year per 
employee

ความยั่งยืนด้านสังคม (การดูแล
บุคลากร)

GRI 413 : Local Communities

413-1 Operations with local community 
engagement, impact assessments, 
and development programs

ความยั่งยืนด้านสังคม 

GRI 414 : Supplier social Assessment

414-1 New suppliers that were screened using social 
criteria

การจัดหาอย่างยั่งยืน

GRI 416 : Customer Health and Safety

416-1 Assessment of the health and safety impacts 
of product and service categories

ความยั่งยืนด้านสังคม 
(ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ)

GRI 417 : Marketing and Labeling

417-1 Requirements for product and service 
information and labeling

ความยั่งยืนด้านสังคม 
(ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ)
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