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บริษัทมุ่งมั่นในการ
ด�าเนินธุรกิจโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล บนรากฐาน
แห่งความยั่งยืน โดยบูรณาการ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของสหประชาชาติ (Sustainable 

Development Goals: SDGs) 
เข้ากับการด�าเนินงานของบริษัท 

เพื่อสร้างผลการด�าเนินงาน 
ที่ดีในทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการ
(GRI 102-10, GRI 102-14)
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ปี 2562 เป็นปีท่ีต้องเผชิญความท้าทายในหลายด้าน ท่ามกลาง
ปัจจัยแวดล้อมทั้งจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน  
ท่ีส่งผลโดยตรงต่อราคาเมล็ดถั่วเหลืองและราคากากถั่วเหลือง
ในตลาดโลก การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกา (ASF) ในสุกร
ที่แพร่ระบาดในประเทศข้างเคียง รวมถึงการแข่งขันด้านราคา 
ทีร่นุแรงในตลาดน�า้มนัพชื บรษิทัจงึเตรยีมความพร้อมเพือ่รองรับ
การเปลีย่นแปลงในสถานการณ์ต่างๆ โดยปรบัปรงุกระบวนการผลติ 
และขั้นตอนการด�าเนินงานภายในให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่
ไปกับการด�าเนินงานท่ีค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ ่ งมั่นในการด�าเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
บนรากฐานแห่งความยั่งยืน โดยบูรณาการเป้าหมายการพัฒนา 
ทีย่ัง่ยนืของสหประชาชาต ิ(Sustainable Development Goals: 
SDGs) เข้ากบัการด�าเนินงานของบรษัิท เพือ่สร้างผลการด�าเนินงาน 
ที่ดีในทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในปี 2562 
บรษัิทได้รบัการรบัรองเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต และยังได้รับการประเมินด้านก�ากับ
กิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ด้วยคะแนนในระดับ
ดีเลิศ รวมถึงการประกาศใช้นโยบายส�าคัญหลายด้าน อาทิ 
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ นโยบายด้านภาษี จรรยาบรรณ 
คู่ค้าธุรกิจ นโยบายสิทธิมนุษยชน และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล 
อกีทัง้ยงัทบทวนคู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิและคูม่อืมาตรการต่อต้าน
คอร์รัปชันให้เป็นปัจจุบัน

ในรอบปีทีผ่่านมา บรษิทัยงัคงมุง่มัน่ดูแลสงัคมและชุมชนรอบข้าง 
โดยมส่ีวนร่วมในการสนบัสนนุทัง้ด้านสขุภาวะแก่เยาวชนและผูค้น
ในชุมชนผ่านหลากหลายโครงการ อาทิ การสนับสนุนเครื่องมือ 
แพทย์และปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกแก่โรงพยาบาล โครงการ
อาหารกลางวนัและโภชนาการของเดก็นกัเรียน และส่งเสริมความ
เท่าเทียมกันด้านการศึกษาแก่เยาวชนผู้ขาดแคลนให้มีโอกาส
ในการเข้าถึงการศึกษาที่ดี ตลอดจนร่วมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อสร้างสังคมแห่งการอยู่ร่วมกัน 
ที่ยั่งยืน 

ขณะเดยีวกนัการด�าเนินงานด้านสิง่แวดล้อม บริษทัให้ความส�าคญั
กบัการใช้ทรัพยากรและพลงังานอย่างรูคุ้ณค่าและเกดิประสทิธภิาพ
สงูสดุ ภายใต้นโยบายด้านสิง่แวดล้อม นโยบายคุณภาพ อาชีวอนามยั 
ความปลอดภยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ควบคู่ไปกบันโยบาย 
พลังงาน ซึง่เกดิจากร่วมแรงร่วมใจของทกุคนในองค์กร ร่วมเสนอแนะ 
และปรับปรุงกระบวนการท�างานในด้านต่างๆ เพือ่น�าไปสูก่ารบรรล ุ
เป้าหมายในด้านการอนุรักษ์และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เพื่อให้เยาวชนคนรุ ่นหลังสามารถเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่มีคุณภาพ

ในนามของบริษัท น�า้มันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน) ใคร่ขอขอบคุณ
ทุกท่านที่ให้ความเชื่อม่ันและให้การสนับสนุนตลอดมา บริษัท 
ขอมุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสร้างมูลค่าแก่ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รับผิดชอบในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อการ
เติบโตร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

นายบวร วงศ์สินอุดม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ



“ทีวีโอ มุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส 
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ใส่ใจสังคม และสิ่งแวดล้อม 
เพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้บริโภค 
พนักงาน ชุมชน สิ่งแวดล้อม 
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย”

รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 25624

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�ารายงาน
ความยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เพื่อรายงานแนวทางและผลการ
ด�าเนนิงานด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนื ครอบคลมุท้ังด้านเศรษฐกจิ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร เป็นผลการด�าเนินงานระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยพิจารณา
สาระส�าคัญในการน�าเสนอเพือ่ตอบสนองความต้องการและความ
คาดหวงัของผูมี้ส่วนได้เสยี และน�าเสนอผลการด�าเนนิงานทีม่คีวาม
ส�าคัญต่อองค์กร โดยจัดท�าเนื้อหาให้สอดคล้องตามแนวทางการ
รายงานของ Global Reporting Initiatives (GRI) Sustainability 
Reporting Standards ในระดับตัวชี้วัดหลัก (Core) พร้อมทั้ง
รายงานผลการด�าเนินงานขององค์กรท่ีสนับสนุนเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development 
Goals: SDGs) โดยรายงานความยั่งยืนฉบับนี้ มีขอบเขตของการ
รายงานครอบคลุมธุรกิจ ทีวีโอ เท่านั้น มิได้รวมถึงบริษัทย่อย 
และบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น

ทีวีโอ มีความตั้งใจที่จะสื่อสารการด�าเนินงานที่มีความโปร่งใส 
และผลงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ 
พร้อมท้ังยินดีรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อน�าข้อคิดเห็นมา 
บูรณาการเข้ากับกระบวนการด�าเนินงานและส่งเสริมการพัฒนา
อย่างยั่งยืนร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายต่อไป

สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้ : 
www.tvothai.com/th/sustainability/report

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

ชื่อย่อหลักทรัพย์ :  TVO (ทีวีโอ) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2533

กลุ่มอุตสาหกรรม :  เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
 บรษิทัผลติและจ�าหน่ายสนิค้าน�า้มนับรโิภค ตรา “องุน่” และวตัถดุบิอาหารสตัว์ ภายใต้ช่ือ 
  “ทีวีโอ” โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก 2 ประเภท ได้แก่ วัตถุดิบอาหารสัตว์ กากถั่วเหลือง  
 และน�้ามันถั่วเหลือง ส�าหรับผลิตภัณฑ์อื่น ได้แก่ น�้ามันข้าวโพด น�้ามันทานตะวัน  
 และน�า้มนัคาโนลา ตราองุน่ น�า้มนัมะกอก ตราโมนนิี ่(MONINI) และเลซตินิ โดยจ�าหน่าย 
 สินค้าครอบคลุมทั่วประเทศไทย และสินค้าน�้ามันถั่วเหลือง ตรา Healthy Chef และ  
 Queen จ�าหน่ายในต่างประเทศกลุ่ม CLMV 

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล 
 เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพฯ 10600

ที่ตั้งโรงงาน : จังหวัดนครปฐม

ทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว : 808,610,985 บาท

จ�านวนพนักงานทั้งหมด : 1,324 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

การร่วมเป็นสมาชิกองค์กร :

ท�าความรู้จัก ทีวีโอ 
(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)



พันธกิจ
•  มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศ 
•  เร่งปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่อยกระดับคุณภาพ

มาตรฐานสินค้าและบริการ ให้ครองความเป็นที่หนึ่ง 
ในใจผู้บริโภค 

• มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 เพื่อต่อยอดธุรกิจใหม่ และตอกย�้าความเป็นผู้น�า
 ในอุตสาหกรรมที่อยู่คู่กับชุมชน ดูแลสังคม 
 และใส่ใจสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์
 ทีวีโอ จะเป็นผู้น�าในด้านธุรกิจน�้ามันพืช
และวัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างมั่นคง

ปรัชญาองค์กร
บริษัทจะเติบโตอย่างมีคุณภาพ มั่นคง ยั่งยืน และผลิตสินค้า
คุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และสร้างมูลค่า
เพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม
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คณะกรรมการ

ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร
และกรรมการผู�จัดการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ประธานเจ�าหน�าที่
ปฏิบัติการด�านการพาณิชย� 

ประธานเจ�าหน�าที่
ปฏิบัติการด�านการผล�ต

ความปลอดภัย

สํานักตรวจสอบ
ภายใน

สํานักประธาน
เจ�าหน�าที่บร�หาร

เลขานุการบร�ษัท

ฝ�ายธุรกิจ1

ฝ�ายธุรกิจ2

ฝ�ายธุรกิจ3

ฝ�ายธุรกิจ4

ฝ�ายโลจ�สติกส�

ฝ�าย
ทรัพยากรบุคคล

ฝ�าย
พัฒนาธุรกิจ

ฝ�าย
บัญชีการเง�น

ฝ�าย
Supply & Trading

ฝ�ายผล�ต

ฝ�ายว�ศวกรรม

ฝ�ายเทคนิค

คณะกรรมการนโยบาย
ส��งแวดล�อม สังคม 
บร�หารความเส�่ยง 
และการกํากับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ�

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และกําหนดค�าตอบแทน

โครงสร้างองค์กร
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เพ่ือให้งานด้านส่ิงแวดล้อม งานด้านชมุชนและสงัคม มกีารด�าเนนิงานอย่างมปีระสทิธภิาพ สอดคล้องกบันโยบาย แผนธรุกจิ และการก�ากบั 
ดูแลกิจการที่ดี ในปี 2562 ทีวีโอ ก�าหนดให้จัดตั้งคณะท�างานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ไว้ดังนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบ คณะท�างานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
•	 จัดท�ำแผนด�ำเนินงำน	 ด้ำนสิ่งแวดล้อม	 และควำมรับผิดชอบต่อสังคม	 ที่เหมำะสมสอดคล้องกับ

นโยบำย	 แผนธุรกิจ	 เพื่อขอควำมเห็นชอบจำก	ESRC-E	ทั้งนี้ให้งำนด้ำนสิ่งแวดล้อมครอบคลุม	 ในเรื่อง 
กำรลดผลกระทบสิง่แวดล้อม	อำกำศ	น�ำ้	กล่ิน	เสียง	และ	ด้ำนกำรใช้ทรัพยำกร

•	 ติดตำมกำรด�ำเนนิงำน	ประเมนิผล	ทบทวนและปรับปรุงแผนด�ำเนนิงำนให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์
•	 รำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนต่อ	ESRC-E	 เพ่ือรบัทรำบ	พจิำรณำ	และให้ควำมเหน็เพือ่ให้เกิดควำมมัน่ใจว่ำ	 

ผลกำรด�ำเนนิงำนเป็นไปตำมแผนฯ	อย่ำงมปีระสทิธผิล
•	 สื่อสำรและผลักดันให้กำรด�ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อม	 และควำมรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของ 

กำรท�ำงำนปกติ	มกีำรปฏิบตัทิัว่ทัง้องค์กร
•	 จดัให้มกีำรประชมุติดตำมผลกำรด�ำเนนิงำนด้ำนสิง่แวดล้อม	และควำมรับผดิชอบต่อสงัคมอย่ำงสม�ำ่เสมอ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
(Environmental, Social, Risk Management and Compliance policy Committee “ESRC”)

คณะจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง
และการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (ESRC-E)

คณะท�างาน
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 

ทีมงานส่งเสริม
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

คณะท�างาน
ด้านบริหารความเสี่ยง

ทีมงาน
ชุมชนสัมพันธ์ 

คณะท�างานด้านการก�ากับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ทีมงาน
การจัดการพลังงาน

โครงสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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ทีวีโอ ก�าหนดนโยบายการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development Policy) ขึน้ โดยน�าไปเป็นแนวทาง
ในการด�าเนนิธรุกจิอย่างมัน่คงยัง่ยนืใน 3 มติ ิคอื เศรษฐกจิ สงัคม  
และส่ิงแวดล้อม ด้วยการน�าแนวคดิการพฒันาอย่างยัง่ยนืบรูณาการ 
เข้ากับการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และก่อให้เกิดประโยชน์แก ่
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัทมุ่งด�าเนินธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง ส่งมอบ
คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้บริโภค พนักงาน ชุมชน สังคม สร้างความ
พึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เริ่มต้ังแต่กระบวนการ 
จัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ตลอดจนจัดส่งสินค้าถึงมือ 
ผู้บริโภค ยึดหลักธรรมาภิบาล และดูแลสิ่งแวดล้อม อันจะน�ามา
สู่ความยั่งยืนร่วมกัน

กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน
ทีวีโอ ด�าเนินธุรกิจตามปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร 
เพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ส่งมอบคุณภาพชีวิต
ที่ดีให้ผู ้มีส่วนได้เสีย ป้องกันและรับผิดชอบต่อผลกระทบจาก 
การด�าเนินธุรกิจท่ีมีต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม ภายใต ้
การด�าเนินงานอย่างมีบรรษัทภิบาล พร้อมทั้งเพ่ือตอบสนอง 
ต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 
(Sustainable Development Goals: SDGs) โดยก�าหนดกลยทุธ์
สู่ความยั่งยืนดังนี้

1.  สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  
ยึดหลักบรรษัทภิบาล ทีวีโอ มุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้แก่
กจิการ มใิช่เพยีงแค่การเตบิโตของผลก�าไร แต่ยงัก�ากับดแูลการ
ด�าเนนิธรุกจิให้มคีวามโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ภายใต้ 
หลกัการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ และการบรหิารจดัการความเสีย่ง 

ควบคูไ่ปกบัการส่งมอบผลติภัณฑ์ทีม่คุีณภาพ ต้ังแต่การคดัสรร 
วัตถุดิบ กระบวนการผลิตที่ค�านึงถึงการบริหารจัดการ 
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย อันน�าไปสู ่ผลิตภัณฑ์คุณภาพ 
ที่สนับสนุนโภชนาการที่ดีของประชาชน

2.  บุคลากรที่มีคุณภาพ “พนักงาน” คือหัวใจส�าคัญในการ 
ขบัเคลือ่นธรุกจิ ทวีโีอ จงึให้ความส�าคญัในการพฒันาทรพัยากร
บุคคล ด้วยการฝึกอบรมพฒันาและความรูศั้กยภาพการท�างาน 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งยึดมั่นในการปฏิบัติด้านแรงงานและ 
สทิธมินษุยชนทีด่ ีควบคูไ่ปกบัสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่าง
ผูบ้รหิารและพนักงาน เพือ่การเป็นองค์กรแห่งการแบ่งปันและ
ด�าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

3.  การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ทีวีโอ ด�าเนินธุรกิจอย่าง
มีคุณธรรม และยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเข้าไป
มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งในด้านการสร้างงาน
และเศรษฐกิจชุมชน การสนับสนุนการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
การดแูลสขุภาพอนามยัความปลอดภยัของผูค้นในชมุชน และ
ตลอดจนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

4.  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างย่ังยืน  
 ทวีโีอ มุง่มัน่ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
การอนุรักษ์พลงังาน การบรหิารจดัการน�า้ การจัดการของเสยี  
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยบูรณาการ 
แนวทางการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างรูคุ้ณค่าเข้ากบั
กระบวนการด�าเนนิงานในทกุข้ันตอน เพือ่เป้าหมายทีจ่ะรกัษา
สมดุลของระบบนิเวศและการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

นโยบาย 
และกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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ทีวีโอ มีการระบุประเด็นส�าคัญด้านความย่ังยืน ได้ด�าเนินการ
รวบรวมและประเมินประเด็นความยั่งยืน ผ่านการวิเคราะห์
ประเด็นความยั่งยืนที่เก่ียวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ 
โดยค�านึงถึงปัจจัยที่ส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจในมิติเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามความต้องการ ความคาดหวัง  
และผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีกระบวนการประเมิน
และจดัล�าดับความส�าคญัอ้างองิตามกรอบการรายงานความยัง่ยนื
สากล Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ GRI Standard 
ใน 4 ประการ ดังนี้ 

1. การระบุประเด็นส�าคัญ
การระบุประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน โดยพิจารณาจากข้อมูล
ภายในองค์กร ทั้งจากแผนธุรกิจของบริษัท การบริหารความเสี่ยง 
ขององค์กรที่เป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กร 
และข้อมูลจากภายนอกองค์กร ได้แก่ แนวโน้มทิศทางการ
เปล่ียนแปลงของสถานการณ์โลก เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืของ
สหประชาชาติ รวมทัง้ความต้องการ ความคาดหวงั และผลกระทบ
ของผู้มีส่วนได้เสีย 8 กลุ่ม ซึ่งได้ข้อมูลจากการประชุม การพบปะ 
พูดคุย การอบรมสัมมนา แบบสอบถาม เป็นต้น

2. การจัดล�าดับความส�าคัญ
การจัดล�าดับความส�าคัญด้านความยั่งยืน เป็นการน�าประเด็น 
ที่มีความส�าคัญต่อองค์กรและต่อผู้มีส่วนได้เสียมาพิจารณาใน  
2 มิติ ได้แก่ 
-  ประเดน็ท่ีมคีวามส�าคญัสูง ต่อองค์กรและกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยี 

สร้างผลกระทบทั่วทั้งองค์กรและต่อผลการด�าเนินงาน
-  ประเด็นที่มีความส�าคัญปานกลาง ต่อองค์กรและส�าคัญ 

ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียบางกลุ่ม 

3. การทวนสอบ
ประเดน็ส�าคัญด้านความยัง่ยนื ได้รับการพจิารณาจากคณะท�างาน 
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม และได้รับความเห็นชอบจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ 

4. การตรวจสอบความถูกต้องและพัฒนารายงาน
ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
รายงานความยั่งยืนฉบับน้ี เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  
เข้ามาร่วมทบทวนและตรวจสอบ ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ  
แบบส�ารวจความคิดเห็นท้ายเล่ม หรือช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท 
เพื่อรวบรวมผลการประเมินน�าเสนอต่อคณะท�างานด ้าน 
สิ่งแวดล้อมและสังคมให้การรับรองหรือพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 
รวมถึงทบทวนเป้าหมายด้านความยั่งยืนเพื่อพัฒนากระบวนการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ให้สะท้อนถึงความต้องการและ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง

การประเมินสาระส�าคัญ 
และประเด็นด้านความยั่งยืน
(GRI 102-32, GRI 102-46, GRI 102-47, GRI 102-56, GRI 103-1)
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1   การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ

2   การก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ

3   การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

4   ผลประกอบการและความสามารถในการเติบโตทางธุรกิจ

5   ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและส่งเสริมสุขภาวะ
 ในการด�าเนินชีวิตของทุกคนในทุกช่วงอายุ

6   นวัตกรรม

7   การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
 และการจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ

8   การดูแลและพัฒนาบุคลากร

9   การเคารพสิทธิมนุษยชน

10   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

11   การเป็นพลเมืองที่ดี และการร่วมสร้างสังคมที่น่าอยู่

12   การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

13   การจัดการพลังงาน

14   การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้

15   การบริหารจัดการน�า้

ผลการประเมินประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน
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มิติด้าน ประเด็นส�าคัญ
ขอบเขตของผลกระทบ

GRI Topics SDGs
ภายในบริษัท ภายนอกบริษัท

เศ
รษ

ฐก
ิจ 

1 การบริหารจัดการความเสี่ยง
และภาวะวิกฤติ

พนักงาน ผู้ถือหุ้น/คู่ค้า/ลูกค้า/ 
สังคม ชุมชน/หน่วย
งานราชการ

GRI 102-18, 102-29, 
103-1, 103-2, 103-3

SDG 8, SDG 11

2 การก�ากับดูแลกิจการและ
จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ

พนักงาน ผู้ถือหุ้น/คู่ค้า/ลูกค้า/
สังคม ชุมชน/คู่แข่ง/ 
หน่วยงานราชการ

GRI 102-17, 102-18, 
102-19, 102-20,
102-24, 103-1, 103-2, 
103-3, 205-2, 205-3, 
206-1

SDG 8

3 การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า พนักงาน ลูกค้า GRI 102-43, 102-44, 
103-1, 103-2, 103-3

SDG 3

4 ผลประกอบการและความ
สามารถในการเติบโตทางธุรกิจ

พนักงาน ผู้ถือหุ้น/คู่ค้า/ลูกค้า GRI 103-1, 103-2, 
103-3

SDG 8

5 ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 
และส่งเสริมสุขภาวะ 
ในการด�าเนินชีวิตของทุกคน 
ในทุกช่วงอายุ

พนักงาน ลูกค้า ผู้บริโภค/คู่ค้า/ 
สังคม ชุมชน/
เกษตรกร

GRI 103-1, 103-2, 
103-3, 416-1, 417-1, 
417-3

SDG 2, SDG 3,
SDG 11, SDG 12

6 นวัตกรรม พนักงาน สังคม ชุมชน/ 
หน่วยงานราชการ

GRI 103-1, 103-2, 
103-3

SDG 9

7 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
และการจัดหาวัตถุดิบอย่างรับ
ผิดชอบ

พนักงาน สังคม ชุมชน/
เกษตรกร/คู่ค้า/ลูกค้า/
หน่วยงานราชการ

GRI 102-9, 102-10, 
103-1, 103-2, 103-3, 
204-1, 308-1, 308-2, 
408-1, 409-1, 414-1, 
414-2

SDG 2, SDG 3,
SDG 11, SDG 12,
SDG 15
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มิติด้าน ประเด็นส�าคัญ
ขอบเขตของผลกระทบ

GRI Topics SDGs
ภายในบริษัท ภายนอกบริษัท

สัง
คม

8 การดูแลและพัฒนาบุคลากร พนักงาน สังคม ชุมชน/
ลูกค้า ผู้บริโภค

GRI 102-8, 102-35, 
102-41, 102-43,
102-44, 103-1, 103-2, 
103-3, 201-1,
401-1, 404-1, 404-2, 
404-3, 405-1, 407-1

SDG 3, SDG 5, 
SDG 8

9 การเคารพสิทธิมนุษยชน พนักงาน สังคม ชุมชน/คู่ค้า/ 
ผู้ถือหุ้น/ลูกค้า/หน่วย
งานราชการ

GRI 102-8, 102-35, 
102-41, 102-43,
102-44, 103-1, 103-2, 
103-3, 201-1, 401-1, 
404-1, 404-2, 404-3, 
405-1, 407-1

SDG 5, SDG 10, 
SDG 16

10 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พนักงาน ลูกค้า/คู่ค้า GRI 103-1, 103-2, 
103-3, 403-1, 403-2

SDG 9, SDG 11

11 การเป็นพลเมืองที่ดี  
และการร่วมสร้างสังคมที่น่าอยู่

พนักงาน สังคม ชุมชน/ลูกค้า/
คู่ค้า/เกษตรกร

GRI 103-1, 103-2, 
103-3, 201-1, 413-1

SDG 1, SDG 2,
SDG 3, SDG 4,
SDG 8, SDG 11,
SDG 16

สิ่ง
แว

ดล
้อม

12 การเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศและการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก

พนักงาน สังคม ชุมชน GRI 103-1, 103-2, 
103-3, 201-1, 302-1, 
302-4, 305-1, 305-5

SDG 7, SDG 11, 
SDG 13, SDG 15

13 การจัดการพลังงาน พนักงาน สังคม ชุมชน GRI 302-1 SDG 7, SDG 11, 
SDG 15 

14 การจัดการของเสีย
และวัสดุเหลือใช้

พนักงาน สังคม ชุมชน GRI 306-2, 306-3 SDG 6, SDG 11
SDG 15

15 การบริหารจัดการน�้า พนักงาน สังคม ชุมชน GRI 303-2, 303-4, 
306-3

SDG 6, SDG 11
SDG 14, SDG 15

รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2562 13



ทีวีโอ ให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยม ี
การสื่อสารและวิธีการด�าเนินงาน เพื่อรับฟังความคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะ ซึ่งแสดงถึงความต้องการและความคาดหวังของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนได้เสียสามารถจ�าแนกได้ 8 กลุ่มหลัก ได้แก่ 

ผู้มีส่วน
ได้เสีย

ความต้องการ-ความคาดหวัง การด�าเนินงานของ ทีวีโอ แนวทางการมีส่วนร่วม

พ
นัก

งา
น

- สวัสดิการและค่าตอบแทนที่ดี
- ความมั่นคงและความก้าวหน้า
- ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั
- การพัฒนาความรู้และทักษะ

- จัดสภาพแวดล้อมที่ดีในการท�างาน
- ผลตอบแทนที่ดีและสวัสดิการ
 ที่เหมาะสม
- ประเมินผลอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม 

ให้โอกาสในการก้าวหน้าและโยกย้าย
- สร้างวัฒนธรรมองค์กร พร้อมปลูกจิต

ส�านกึ และให้ความรูค้วามเข้าใจด้านความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

- แผนพฒันาความรูแ้ละทกัษะ ตามต�าแหน่ง
และลักษณะงาน

- ปฏิบัติตามนโยบายสิทธิมนุษยชน

- ระบบส่ือสารทางอิเลคทรอนิกส์ภายใน
องค์กร (Intranet และ E-mail)

- กล่องรับฟังความคิดเห็น 
- การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ
 ในสถานประกอบกิจการ
- กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์
- ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัท

ลูก
ค้า

แล
ะผ

ู้บร
ิโภ

ค

- ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
 และมีความปลอดภัย
- การให้ความรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์
- การส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลา
- การบริการที่ประทับใจ

- กระบวนการผลิตมุ ่งเน้นคุณภาพและ 
ความปลอดภัย

- มีระบบความปลอดภัย Biosecurity 
ครอบคลุมพื้นที่โรงงานทุกแห่ง 

- พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยน�า
เทคโนโลยี นวัตกรรมเข้ามาใช้ ส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

- ร้อยละความพึงพอใจของลกูค้ากลุม่น�า้มนั
บริโภค ตรา องุ่น ร้อยละ 85.93

- ร ้อยละความพึงพอใจของลูกค ้ากลุ ่ม
วตัถดุบิอาหารสตัว์ ภายใต้ชือ่ ทวีโีอ ร้อยละ  
85.47

- การเข้าพบปะ พูดคุย
- การจัดอบรมสัมมนา
- กิจกรรมให้ความรู้และสานสัมพันธ์
- จัดท�าสื่อให้ความรู้ ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย 
 (https://www.facebook.com/
 AngoonHeartClub)
- การส�ารวจความพึงพอใจ
- ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ของบริษัท

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
(GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44)

1) พนักงาน 2) ลูกค้าและผู้บริโภค 3) คู่ค้า 4) ผู้ถือหุ้น 5) สังคม
และชุมชน 6) เกษตรกร 7) คู่แข่ง 8) หน่วยงานราชการ ทีวีโอ  
มีการด�าเนินงานผ่านแนวทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย 
หลากหลายรูปแบบ ดังนี้
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ผู้มีส่วน
ได้เสีย

ความต้องการ-ความคาดหวัง การด�าเนินงานของ ทีวีโอ แนวทางการมีส่วนร่วม
คู่ค

้า - การด�าเนินงาน
 ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

- จดัอบรมสมัมนาเพือ่ให้ความรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องครบถ้วน

- การด�าเนนิธรุกจิอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
- ไม่เรียก รับ จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่

สุจริต ทั้งทางตรงและทางอ้อม

- การประชุมประจ�าปี
- การพบปะ พูดคุย
- การอบรมความรู้แก่คู่ค้า
- ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัท

ผู้ถ
ือห

ุ้น

- ผลประกอบการที่ดี และเติบโต
อย่างมั่นคง

- การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
- การจ่ายเงินปันผลในระดบัทีน่่า

พอใจ

- การด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลัก 
ธรรมาภบิาลและการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี

- ปฏิบัติตามกฎหมาย และเปิดเผยข้อมูล
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

- การบริหารจัดการที่ดี สร้างความเชื่อม่ัน
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น 

- จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่าง
 เหมาะสม ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ของบริษัท

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี
- กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู ้ลงทุน 

(SET Opportunity Day) จัดกิจกรรม
ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
1 ครั้ง 

- กิจกรรม Thailand Focus จัดกิจกรรม
ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
1 ครั้ง

- ประชมุนกัวเิคราะห์ทกุไตรมาส รวม 4 ครัง้
- ประชุมร่วมกับนักลงทุนสถาบันและ
 นักวิเคราะห์ รวม 17 ครั้ง
- กิจกรรมพบปะนักลงทุนสถาบันในงาน 

dbTisco Thailand Food & Commerce 
Sector Corporate Day 2019 ซึ่งจัดโดย
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด

- การให้ข้อมูลและพบปะสื่อมวลชนตลอด
ทั้งปี รวม 8 ครั้ง

- ช่องทางการรับข้อเสนอแนะ 
 สอบถามข้อมูล
- ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 

สัง
คม

แล
ะช

ุมช
น

- การรับฟังให้ความส�าคัญกับ
เสียงสะท้อนของชุมชน

- ข้อร้องเรยีนได้รบัการดแูลอย่าง
เป็นธรรม

- การด�าเนินธุรกิจด ้วยความ
ปลอดภัยและรับผิดชอบต่อ
สังคมและชุมชน

- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ชุมชน

- การด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบในผล 
กระทบจากกระบวนการผลิต 

- น�าเทคโนโลย ีและนวตักรรมมาใช้ เพือ่การ
ด�าเนนิงานทีเ่ป็นมติรกบัสงัคม ชมุชน และ
สิ่งแวดล้อม

- ให้ความส�าคญักบัการปฏบิตัติามกฎหมาย 
- สนบัสนนุการสร้างงานและรายได้ในชมุชน
- ส่งเสริมคุณภาพความเป็นอยู่ ร่วมพัฒนา

ชมุชนสงัคม และรกัษาประเพณ ีวฒันธรรม
ท้องถิ่น

- คณะท�างานเข้าพบปะ เยี่ยมเยียน
  รับฟังข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน
- การประชุมร่วมกับตัวแทนชุมชน
 และราชการ
- คณะท�างาน Emergency Response 

Team เฝ้าระวังและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
หากมีผลกระทบต่อชุมชน ตลอด 24 
ชั่วโมง

- การอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- ร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดี

ของชุมชน
- ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัท
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ผู้มีส่วน
ได้เสีย

ความต้องการ-ความคาดหวัง การด�าเนินงานของ ทีวีโอ แนวทางการมีส่วนร่วม

เก
ษต

รก
ร

- เพิ่มผลผลิตเมล็ด ถ่ัวเหลือง
ภายในประเทศอย่างยัง่ยนื และ
สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ส�าหรับกลุ่มเกษตรกร

- สนับสนุนโครงการต่างๆ แก่เกษตรกร 
ผูป้ลกูถัว่เหลอืงผ่านกองทนุเพือ่พัฒนาการ
ผลติถัว่เหลอืง อาท ิโครงการน�าร่องการใช้
เคร่ืองจักรกลการเกษตร เพื่อลดต้นทุน, 
โครงการส่งเสรมิการปลกูถัว่เหลอืงหลงันา

- การอบรมเผยแพร่ความรู้ 
- ลงส�ารวจพื้นที่ พบปะ พูดคุย

คู่แ
ข่ง

- ประกอบกจิการด้วยความสจุรติ
ไม่เอาเปรียบ

- ด�าเนินงานด้วยความโปร่งใส
และเป็นธรรม

- ด�าเนนิธรุกจิภายใต้กรอบกตกิาการแข่งขนั
ที่ดี

- ไม่ท�าลายชื่อเสียงของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

- ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัท

หน
่วย

งา
นร

าช
กา

ร - การปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ความโปร่งใสในการด�าเนินงาน

- ความรับผิ ดชอบต ่อ สั งคม 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

- ให ้ความร ่วมมือในกิจกรรม
ต่างๆ

- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด และด�าเนนิธรุกจิด้วยความถกูต้อง 
โปร่งใส

- การให้ความร่วมมือและสนบัสนนุโครงการ
ของหน่วยงานราชการ

- การพบปะ พูดคุย ชี้แจง
- การเข้าร่วมโครงการของหน่วยงาน 

ราชการ
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เป้าหมายและผลการด�าเนินงาน มิติเศรษฐกิจ 

ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
(GRI 201-1, GRI 201-2, GRI 204-1, GRI 308-1, 414-1) 

ผลการด�าเนินงาน ปี 2562 เป้าหมายระยะสั้น ปี 2563 เป้าหมายระยะยาว ปี 2567

การประเมินด้านการก�ากับดแูลกิจการ 
CGR ในระดับ “ดีเลิศ”

รักษาการประเมินด ้านก�ากับดูแล
กิจการ CGR ในระดับ “ดีเลิศ”

การเปิดเผยระดับคุณภาพ การก�ากับ 
ดูแล กิจการของบริษัทจดทะเบียนใน
ภูมิภาคอาเซียน

รับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ
ของภา คเอกชนไทยในการต่อต้าน 
การทุจริต (CAC)

ส่งเส ริมบริษัทย่อยด�าเนินการด้าน
จรรยาบรรณ คู่ค้าธุรกิจ

ข้อร้องเรยีนและการแจ้งเบาะแส  เกีย่วกบั 
การคอร์รัปชันเท่ากับ 0 กรณี

ข ้อร ้ องเรียนและการแจ้งเบาะแส  
เก่ียวกับการคอร์รัปชัน เท่ากับ 0 กรณี

มากกว่าร้อยละ 50 ของคู่ค้าหลักรับ
ทราบและเข้าใจจรรยบรรณคู่ค้าธุรกิจ
และมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน

ร้อยละ 100 ของคู่ค้าหลักรับทราบ 
และเข้าใจจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ
และมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน

ความพงึพอใจของลกูค้า ท้ังกลุม่น�า้มัน
บริโภค และกลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
มากกว่าร้อยละ 85

ข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเกี่ยว
กับการคอร์รัปชัน เท่ากับ 0 กรณี

สนับสนุนเกษตรกรผู ้ปลูกถั่วเหลือง
ในประเทศให้มีต้นทุนทางการเกษตร
ลดลง

Chapter 1
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การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ทีวีโอ ให้ความส�าคัญและยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจด้วยความ
ซือ่สตัย์ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยในปี 2562 ประกาศ “นโยบาย
การก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์” เพื่อเป็นแนวทางการ
ปฏบิติังานท่ีดีตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนิน
ธรุกจิให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานยดึถอืปฏบิตั ิเพือ่เป็นการ
ยกระดับนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ีของบรษิัท อนัจะสง่ผล 
ให้บริษัทได้รับความเช่ือถือ ความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย 
และประสบความส�าเร็จได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ โดยมีคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการ 3 ท่าน ท�าหน้าที่ให้บริษัทมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
ก�าหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาล ทั้งปรับปรุงให ้
ทนัสมยัอย่างต่อเนือ่ง พร้อมท้ังได้มกีารทบทวน “คูม่อืจรรยาบรรณ
ธรุกจิ” เพือ่ให้มคีวามเหมาะสมกบัสถานการณ์และสภาพแวดล้อม

ธรุกจิทีเ่ปลีย่นแปลง เพือ่เป็นแนวทางการประพฤตปิฏบิตัติามหน้าที่ 
ด้วยความซือ่สตัย์ สจุรติ โปร่งใส มคีณุธรรมและจรยิธรรม

นอกจากนี ้ทวีโีอ ยงัแต่งตัง้ คณะท�างานด้านการก�ากบัการปฏบิตัิ
ตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ขึ้นมา เพื่อให้งานด้านการก�ากับ
การปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ มีการด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับนโยบายการก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์  
และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างภาพ
ลักษณ์การเป็นองค์กรที่ด�าเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  
กฎระเบียบ อันจะส่งผลให้ ทีวีโอ ประสบความส�าเร็จตามเป้า
หมายทีว่างไว้ และได้รบัความน่าเชือ่ถอื ความไว้วางใจจากผูถ้อืหุ้น  
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (ข้อมูลเพิ่มเติม: “โครงสร้างด้านการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน” หน้า 8)

ปี 2562 การด�าเนินงานด้านการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
คณะท�างานมกีารรวบรวมกจิกรรมต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนิน
ธุรกิจ เพื่อน�ามาประเมินความสอดคล้อง (Comply) และที่ยังไม่
สอดคล้อง (Non-Comply) โดยเร่ิมจากกฎเกณฑ์ภายนอก รวมถงึ 
ได้ก�าหนดมาตรการแก้ไขปรับปรุง เช่น

1.  ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�างาน เช่น เรื่องการแจ้งข้อมูลสารเคมีอันตราย

2.  ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ปริมาณและคุณภาพน�้าทิ้ง
3.  ด้านการขออนุญาตฯ เช่น สิ่งรุกล�า้ล�าน�้า
4.  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การใช้ Software
5.  ด้านอื่นๆ เช่น ใบประกอบวิชาชีพ

หน้าที่ความรับผิดชอบ คณะท�างานด้านการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
•		 จัดท�ำ	 ทบทวน	 และปรับปรุง	 แผนด�ำเนินงำนด้ำนกำรก�ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ที่สอดคล้องและสนับสนุน 

กำรด�ำเนนิธุรกิจของบริษทั	เพือ่ขอควำมเหน็ชอบจำก	ESRC-E
•		 สร้ำง	 และพัฒนำเคร่ืองมือ	 ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรก�ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์อันเป็นเคร่ืองมือในกำรขับเคลื่อน 

และปลูกฝังบุคลำกรของบริษัทฯ	 ให้ยึดมั่นเป็นแนวปฏิบัติในกำรท�ำงำน	ตลอดจนสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรน�ำไปปฏิบัต ิ
ได้อย่ำงถูกต้องและมปีระสทิธภิำพ

•		 รำยงำนและติดตำมผลกำรด�ำเนนิงำน	 ปัญหำ	 อุปสรรค	 ท่ีเกิดขึน้กับกำรปฏิบติังำนทีเ่ก่ียวข้องกับกำรก�ำกับกำรปฏิบติั 
ตำมกฎเกณฑ์ของหน่วยงำนทีต่นรบัผดิชอบต่อ	ESRC-E	เพ่ือรับทรำบ	พจิำรณำ	และให้ควำมเหน็	เพือ่ให้เกิดควำมมัน่ใจว่ำ	
ผลกำรด�ำเนนิงำนเป็นไปตำมแผนฯ	อย่ำงมปีระสทิธผิล

•		 สอบทำนควำมถูกต้องของข้อมูลด้ำนกฎหมำย	กฎ	ระเบียบ	 (ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร)	 ท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงำน 
ทีต่นรบัผดิชอบ	รวมทัง้ทีต้่องรำยงำนต่อองค์กรภำยนอกให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบนั

•		 สือ่สำรและผลกัดนัให้กำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรก�ำกับกำรปฏบิติัตำมกฎเกณฑ์เป็นส่วนหนึง่ของกำรท�ำงำนปกติ	มกีำรปฏบิติั
ทั่วทั้งองค์กร	 เพื่อส่งเสริมให้พนักงำนทุกคนตระหนักถึงกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้องตำมกฎหมำย	กฎ	ระเบียบ	ที่เกี่ยวข้อง 
กับหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของตนเอง	และผลกระทบทีอ่ำจเกิดข้ึนจำกกำรไม่ปฏบิติัตำมกฎหมำย	กฎ	ระเบยีบดงักล่ำว

•		 จดัให้มกีำรประชมุติดตำมผลกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรก�ำกับกำรปฏิบติัตำมกฎเกณฑ์อย่ำงสม�ำ่เสมอ
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การต่อต้านการคอร์รัปชัน
ในปี 2562 บริษัทมีการทบทวนนโยบายและปรับปรุง “คู่มือ
มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน” เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ในปัจจบุันยิ่งขึ้น และให้ความส�าคัญกบัการบรหิารความเสีย่งด้าน
คอร์รปัชนัขององค์กรกระบวนการปฏิบตังิาน การควบคุมภายใน
ติดตามและทบทวนมาตรการต่อต้านคอร์รัปชนั นอกจากน้ีบริษทั
ได้มีการด�าเนินฃการดังนี้

-  การสื่อสารและให้ความรู้กับพนักงาน ทีวีโอ จัดการอบรม
หลักสูตร “อัพเดท!! จรรยาบรรณธุรกิจและการต่อต้าน 
คอร์รัปชัน” เพื่อกระตุ้นเตือนให้พนักงานเข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่องคอร ์รัปชัน นโยบายและคู ่มือมาตรการต ่อต ้าน
คอร์รัปชันของบริษัท รวมท้ังนโยบางดการรับของขวัญ 
(No Gift Policy) เพือ่น�าไปยึดถอืปฏิบัติ และได้มกีารเผยแพร่ 
บนระบบสือ่สารทางอเิลคทรอนกิส์ภายในองค์กร (Intranet และ 
e-mail) นอกจากนี้ได้มีเผยแพร่นโยบายและคู่มือมาตรการ
ต่อต้านคอร์รัปชันบนเว็บไซด์ของบรษิทั www.tvothai.com 
ประชาสมัพนัธ์ท่ัวท้ังองค์กร

-  การสื่อสารกับคู่ค้า โดยการส่งจดหมายหรืออีเมล์ เพื่อแจ้ง 
ให้คู่ค้ารับทราบถึง นโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน
ของบริษัทให้คู่ค้ารับทราบ พร้อมขอความร่วมมือจากคู่ค้า 
ในการร่วมส่งเสรมิการต่อต้านการคอร์รปัชนั นอกจากน้ีบริษทั
ยินดีให้ความร่วมมือกับคู่ค้าในการร่วมปฏิบัติตามนโยบาย 
การต่อต้านคอร์รัปชันของคู่ค้า เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
ผลักดันสังคมปลอดคอร์รัปชันให้ประเทศไทย

-  การรบัข้อร้องเรยีน ในปี 2562 บรษิทัมกีารปรบัปรงุ “ระเบียบ
การร้องเรียน” เพื่อเป็นช่องทางและกระบวนการในการ 
ร้องเรียนและแจ้งเบาะแส เมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
หรือขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรม การกระท�าที่ฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งการกระท�าที่ขัดต่อจรรยา
บรรณธรุกจิ ระเบยีบบรษิทั นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี  

และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน อีกทั้งยังมีช่องทางในการ
การแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียน (Whistle Blower) เพื่อ
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ  
และแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดกฎหมายได้โดยตรงต่อ 
ส�านักตรวจสอบภายใน หรือคณะกรรมการตรวจสอบ  
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.tvothai.com
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บริษัท
ได้รับการรับรอง

การเป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้าน
การทุจริต (CAC)



หน้าที่ความรับผิดชอบ คณะท�างานด้านการบริหารความเสี่ยง
• 	 จัดท�ำแผนด�ำเนินงำนประจ�ำปี	 ด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียงที่ เหมำะสมสอดคล้องกับนโยบำยแผนธุรกิจ	 ท้ังนี ้
ให้น�ำเสนอแผนฯ	เพ่ือขอควำมเหน็จำก	ESRC-E

•		 จดัท�ำแผนจดักำรควำมเส่ียง	(Risk	Management	Plan)	โดยวเิครำะห์	ประเมนิ	ก�ำหนดวัตถุประสงค์และตัวชีวั้ดควำมเสีย่ง	
(Key	Risk	Indicator	:	KRI)	รวมถึงก�ำหนดมำตรกำรจัดกำรควำมเสีย่ง	(Mitigation	Plan)	ให้ครอบคลมุทัว่ทัง้องค์กร

•		 ก�ำหนดระดบัควำมเส่ียงทีย่อมรบัได้	(Risk	Appetite)	และควำมเส่ียงทีท่นรับได้ขององค์กร	(Risk	Tolerance)	เพือ่น�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมกำร	ESRC-E

•		 ตดิตำมกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำรจัดกำรควำมเสีย่งและตัวชีว้ดัควำมเสีย่ง	 เพือ่ทบทวนระดบัควำมเสีย่งและมำตรกำร
จดักำรให้เมำะสม

•		 รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนต่อ	ESRC-E	 เพื่อรับทรำบ	พิจำรณำ	 และให้ควำมเห็น	 เพื่อให้มั่นใจว่ำผลกำรด�ำเนินงำน 
เป็นไปตำมแผนฯ	อย่ำงมปีระสิทธิผล

•		 สือ่สำรและผลกัดนัให้กำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่งเป็นส่วนหนึง่ของกำรท�ำงำนปกติ	มีกำรปฏบิตัทิัว่ทัง้องค์กร
•		 จดัให้มกีำรประชมุติดตำมผลกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่งอย่ำงสม�ำ่เสมอ

การบริหารความเสี่ยงองค์กร
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมของการท�าธรุกจิในปัจจบุนัทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปอย่างรวดเรว็และการแข่งขันท่ีสงูขึน้ ทีวีโอ จ�าเป็นต้องปรบัตวั 
ให้ทนัต่อสถานการณ์ การบรหิารความเสีย่งเป็นกระบวนการบริหาร 
จัดการที่ส�าคัญและเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบริษัท  
เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเพ่ิม
มลูค่าของกจิการ สร้างความเชือ่มัน่ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี และสร้างคณุค่า 
ให้องค์กรอย่างยัง่ยนืในระยะยาว

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
ปี 2562 ทีวีโอ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 
โดยคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการนโยบาย 
สิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการก�ากับการปฏิบัติ 
กฎเกณฑ์ (ESRC) เพื่อท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบาย ก�ากับดูแลงาน
ด้านสิง่แวดล้อม ความรบัผดิชอบต่อสงัคม การปฏบิตัติามกฎหมาย 
การประเมินความเสี่ยง แนวทางและมาตรการจัดการความเสี่ยง 
และแผนปฏิบัติการในการจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของบริษัท 
ตลอดจนติดตามการด�าเนนิงาน ประเมนิผล ทบทวนและปรบัปรุง
ระบบงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบาย  
แผนธุรกิจ และการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี อันเป็นพื้นฐานของ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความ 
คล่องตวั คณะกรรมการ ESRC จงึแต่งตัง้ คณะจดัการด้านสิง่แวดล้อม 
สงัคม บรหิารความเส่ียง และการก�ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ 
(Evironmental, Social, Risk Management and Compliance 
Committee - Enterprise; ESRC-E) ขึน้เพือ่ท�าหน้าทีข่บัเคลือ่น
นโยบายต่างๆ จากคณะกรรมการ ESRC น�าไปสู ่การปฏิบัติ 
ในระดับการจัดการ โดยคณะกรรมการ ESRC มีบทบาทส�าคัญ
ในการสนับสนุนคณะจัดการ ESRC-E และผู้บริหารระดับสูง  
ในเร่ืองสิง่แวดล้อม ความรับผดิชอบต่อสงัคม การบริหารความเสีย่ง 
ระดับองค์กร การก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมถึงส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการปรับปรุงพัฒนาการด�าเนินงานที่เก่ียวข้อง
อย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ รวมทั้งรายงานผลต่อคณะกรรมการ
บริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

นอกจากน้ี คณะจัดการ ERSC-E ยังแต่งตั้ง “คณะท�างานด้าน
การบรหิารความเส่ียง” ขึน้เพือ่ให้การด�าเนนิงานด้านการบริหาร
ความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบาย  
แผนธุรกิจ และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (ข ้อมูลเพ่ิมเติม: 
“โครงสร้างด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน” หน้า 8)
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ทีวโีอ ได้น�ากรอบแนวทางระบบการควบคมุภายในตามมาตรฐาน
สากลของคณะกรรมการ COSO (The Committee of 
Sponsoring Organization of the Treadway Commission)  
ที่ได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้ใช้ควบคู่กับกรอบแนวการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ERM (Enterprise Risk Management) 
หรือที่เรียกว่า COSO-ERM Framework ซึ่งได้น�ามาประยุกต์ใช้
กับการด�าเนินธุรกิจขององค์กรอย่างเหมาะสม

ส�าหรับความเสี่ยงที่มีสาระส�าคัญ ปี 2562 ทีวีโอ ได้น�าเครื่องมือ 
ในการบริหารความเสี่ยงมาประยุกต์ใช้เพิ่มเติม คือ ดัชนีชี้วัด 
ความเสี่ยงที่ส�าคัญ (Key Risk Indicator : KRI) เพื่อแจ้งสัญญาณ
ของการเพ่ิมขึน้หรือลดลงของปัจจยัเสีย่งทีส่�าคัญ และจะถูกตดิตาม
อย่างใกล้ชดิ รวมถงึยงัเป็นระบบเตอืนภยัล่วงหน้า Early Warning 
เพื่อน�าไปสู ่การค้นหาสาเหตุและปรับปรุงแก้ไข ซ่ึงสามารถ 
น�ามาปรับใช้ได้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การรับมือกับ 
โรคอหิวาห ์ในสุกร (โรค ASF) หรือสถานการณ์ภัยแล ้ง 
ที่ประเทศไทยก�าลังเผชิญอยู่ เป็นต้น
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ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับความยั่งยืนของ ทีวีโอ 
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับความยั่งยืนขององค์กร โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคต (Emerging Risks) ได้ดังนี้

ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ

ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบ แนวทางการบริหารจัดการ

1. ความมัน่คงในการจดัหาวัตถดุบิเมลด็ถัว่
เหลือง

 ผลกระทบ:
 สภาวะอากาศท่ีแปรปรวน หรือภัย

ธรรมชาติ ท�าให้ผลผลิตไม่เป็นไปตาม
คาดการณ์ หรือไม่เพียงพอต่อการผลิต

2.  ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
 ผลกระทบ:
 ความไม่แน่นอนของต้นทุนสินค้าและ

ก�าไรของบริษัท

3.  ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ตราต่างประเทศ

 ผลกระทบ:
 ราคาเมลด็ถัว่เหลอืงอ้างองิกบัราคาตลาด

โลก โดยถกูก�าหนดตามราคาขายสกลุเงนิ
เหรียญสหรัฐฯ ขณะที่รายได้หลักของ
บริษัทอยู่ในรูปสกุลเงินบาท กระทบต่อ
ผลการด�าเนินงานทั้งรายได้และก�าไร

-  คณะท�างานจดัซือ้วตัถดุบิ ท�างานอย่างใกล้ชดิกบัคูค้่าในการวางแผนจดัหาวตัถดุบิ ตดิตาม
ความสมดลุระหว่างอปุสงค์และอปุทาน เกบ็ข้อมลูทัง้จากการส�ารวจในแหล่งเพาะปลกูจรงิ
ของประเทศต้นทาง พร้อมทัง้จดัซือ้วตัถดุบิจากคูค้่าทีมี่ความน่าเชือ่ถือ สามารถตรวจสอบ
กลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบและวางแผนการผลิตตามสถานการณ์พร้อมทั้งมีการปรับ
ปริมาณสินค้าคงคลังให้เพียงพอต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

-  คณะท�างานจดัซือ้วตัถดุบิตดิตามข่าวสาร สถานการณ์ราคาวตัถดุบิ และก�าหนดเป้าหมาย
ของปรมิาณและระยะเวลาในการด�าเนนิการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม พร้อมทัง้บรหิาร
ความเสี่ยงผ่านทางตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า

-  ก�าหนดนโยบายการบริหารเงินและการบริหารความเสี่ยงทางการเงินอย่างชัดเจน โดยมี
วตัถปุระสงค์เพือ่การบรหิารความเสีย่งทางการเงนิทัง้หมด ซึง่ครอบคลมุถงึความเสีย่งของ
อัตราแลกเปลี่ยนที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ มิใช่เพื่อเก็งก�าไร พร้อมทั้งมีคณะท�างานเฝ้า
ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์อย่างใกล้ชิด และมีนโยบายการป้องกัน
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น โดยท�าสญัญาซ้ือขายอตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้า (Forward 
contract) กับสถาบันการเงินภายในประเทศ

ความเสี่ยงด้านสังคมและการก�ากับดูแลกิจการ

ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบ แนวทางการบริหารจัดการ

1. ความเสี่ยงที่เกิดจากการด�าเนินธุรกิจ
ไม่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้าน
คอร์รัปชัน

 ผลกระทบ:
 การท�าลายคุณค่าของความซ่ือสัตย์และ

คุณค่าที่ดีของสังคม การเพ่ิมต้นทุนการ
ด�าเนินธุรกิจ และบริษัทเสียชื่อเสียง 

-  ก�าหนดนโยบายและคู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานยดึถอืปฏบิตัโิดยเคร่งครดั พร้อมทัง้ระบบการควบคมุภายใน การตดิตามดแูลการ
ปฏบิตังิาน การสือ่สารและให้ความรูเ้กีย่วกบันโยบายและคูม่อืมาตรการต่อต้านคอร์รปัชนั 
พร้อมทั้งก�าหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
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ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบ แนวทางการบริหารจัดการ

1.  การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
 ผลกระทบ:
 สภาวะอากาศแปรปรวนและภยัธรรมชาติ 

ส่งผลต่อความมั่นคงในการจัดหาวัตถุดิบ
เมล็ดถั่วเหลืองซ่ึงเป็นวัตถุดิบหลัก และ 
ส่งผลให้การจัดหาวัตถุดิบขาดความ 
ต่อเนื่อง 

2. ภัยธรรมชาติ 
 ผลกระทบ:
 ธุรกิจหยุดการด�าเนินงาน

-  ท�างานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้าในการวางแผนจัดหาวัตถุดิบเพ่ือความต่อเนื่องของธุรกิจ  
การติดตามความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดิบเมล็ดถ่ัวเหลือง การเก็บ
ข้อมูลจากการส�ารวจในแหล่งเพาะปลูกประเทศต้นทาง พร้อมทั้งจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบจาก 
คูค้่าทีม่คีวามน่าเชือ่ถอื ตรวจสอบกลบัถงึแหล่งทีม่าของวตัถดุบิเมลด็ถัว่เหลอืงและแผนการ
ติดตามสถานการณ์

-  สนับสนุนโครงการต่างๆ เกี่ยวกับการเพาะปลูกถั่วเหลืองภายในประเทศแก่เกษตรกร  
ผ่านกองทุนเพ่ือพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง อาทิ โครงการน�าร่องการใช้เคร่ืองจักรกล
การเกษตรเพือ่ลดต้นทนุ, โครงการส่งเสรมิการปลกูถ่ัวเหลอืงหลงันา เพือ่ยกระดบัคณุภาพ
ผลผลิต เพิ่มจ�านวนผลผลิต และน�าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรในโครงการ

-  จดัท�าคู่มอื BCM & BCP (Business Continuity Management & Business Continuity 
Plan) ที่ได้มีการทดสอบแผนฉุกเฉินจากสถานการณ์จริง โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการ
ป้องกันเชิงรุก มีการฝึกซ้อมอย่างสม�า่เสมอ ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (Emerging Risks)

ปัจจัยเสี่ยง แนวทางการบริหารจัดการ

1.  การเปลีย่นแปลงนวตักรรมอย่างพลกิผนั 
(Disruption Innovation Risk)

 ผลกระทบ:
 ความก ้าวหน ้าทางเทคโนโลยีหรือ

นวัตกรรมแบบก้าวกระโดด ซึ่งอาจ
เปลี่ยนแปลงแนวทางการด�าเนินธุรกิจ 
รปูแบบการใช้ชวีติ การท�างาน และภาวะ
เศรษฐกิจ

2. ภัยจากโลกไซเบอร์ (Cyber Risk)
 ผลกระทบ:
 อาชญากรรมด้านไซเบอร์ ช่องทางใน

การรุกรานระบบและเครือข ่ายของ
บริษัท ระบบงานหยุดชะงัก การลดทอน
ประสิทธิภาพของระบบ การหลอกลวงจน
ท�าให้หลงเชื่อ การขโมยและการฉ้อโกง

-  บริษทัให้ความส�าคญัในงานวจิยัและพฒันาในทกุด้าน เพือ่ให้ได้มาซึง่นวตักรรมทีส่ร้างเสรมิ 
มูลค่าเพิ่ม เพื่อก้าวข้ามขีดจ�ากัดและเข้าถึงคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น บริษัทส่งเสริมให้ทุกคน 
ในองค์กรสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค 
รวมถึงการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ให้ความส�าคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์และสอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น

-   ก�าหนดนโยบายและมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และ
ระเบียบการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท มีการติดตั้ง 
ระบบ/อุปกรณ์ไฟร์วอลล์ (Firewall) เพื่อป้องการเข้าถึงจากภัยคุกคามจากภายนอก 
ทกุช่องทาง และม ีSolution Firewall backup ตดิตัง้โปรแกรมป้องกันไวรสัคอมพวิเตอร์
ทุกเครื่องของบริษัท เพื่อป้องกันข้อมูลเสีย/สูญหายจากการติดไวรัส
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การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า

ทีวีโอ ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่คุณค่า  
เพื่อให้การด�าเนินงานเกิดความยั่งยืน โดยมีการบริหารความเสี่ยง 
ที่ค�านึงถึงผลกระทบที่อาจส่งผลต่อธุรกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม  
และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

1.  การจัดซื้อจัดหา
 กระบวนการจัดซื้อจัดหา โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดหา

วัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลืองท้ังในประเทศและต่างประเทศซึ่งเป็น 
วัตถุดิบหลัก รวมทั้งยังส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ของบริษัท ดังนั้นการจัดซื้อจัดหาต้องมีประสิทธิภาพเพื่อ
ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานของ ทีวีโอ และ
แหล่งวัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัทได้มีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพและความผันผวนของ
ราคาวัตถุดิบ รวมทั้งสินค้าและบริการอื่นๆ ควบคู่ไปกับ 
การค�านงึถงึปัจจยัทางด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และการก�าดูแล 
กิจการที่ดี

 ในปี 2562 ทีวีโอ ได้ก�าหนด “จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ”  
ด้วยเล็งเห็นถึงความส�าคัญของคู ่ค้า เป็นหนึ่งในกลุ ่มผู ้มี 
ส่วนได้เสียที่ส�าคัญท่ีมีส่วนร่วมสร้างคุณค่าและการเติบโต 
บริษัทจึงมีเจตนารมณ์ส่งเสริมคู ่ค ้าในการด�าเนินธุรกิจ 
อย่างยัง่ยนื และสอดคล้องกบัวถิกีารด�าเนนิงานทางธรุกิจของ
บริษัท และมุ่งหวังความร่วมมือจากคู่ค้าในการน�าแนวทาง 
ในจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจไปปรับใช้อย่างเหมาะสม เพื่อเป็น
พื้นฐานสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

2.  การผลิต
 กระบวนการผลิตของ ทีวีโอ ให้ความส�าคัญและใส่ใจกับ 

ทกุข้ันตอนการผลติ โดยน�านวัตกรรม เทคโนโลย ีเข้ามาพฒันา 
ใช้ในกระบวนการผลติท่ีเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม เพือ่ให้ได้สนิค้า
ทีม่คุีณภาพ มโีภชนาการ สนบัสนนุสขุภาวะและคุณภาพชวีติ
ทีดี่ของประชาชน อกีทัง้ยงัมมีาตรการรองรบัความปลอดภยั
ของกระบวนการผลิตอย่างสูงสุด ด้วยระบบ Biosecurity  
เพือ่เป็นการป้องกนัความเสีย่งอย่างรอบด้าน นอกจากนี ้ยงัค�านึงถงึ 

ต่อผลกระทบจากกระบวนการผลติทีอ่าจส่งผลต่อชมุชน สงัคม 
และสิ่งแวดล้อม โดยจัดตั้งทีมชุมชนสัมพันธ์ เพื่อเฝ้าติดตาม 
ผลกระทบ เยยีวยา หาแนวทางในการป้องกนัแก้ไข และช่วยสร้าง 
ความสมัพนัธ์กบัชมุชนรอบข้างโรงงาน

3.  การตลาดและการขาย
 การวางแผนการตลาดและการขายส�าหรับลูกค้า ทั้งกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลืองและกลุ่มผลิตภัณฑ์น�้ามันพืชบริโภค 
มุง่เน้นตอบสนองความต้องการของผลติภณัฑ์ในประเทศเป็น
หลัก ขณะเดียวกันก็ด�าเนินการขยายตลาดใหม่ไปยังประเทศ
เพื่อนบ้านในภูมิภาค โดยยึดหลักคุณภาพ โภชนาการ และ
มาตรฐาน ภายใต้การแข่งขันด้านราคาอย่างเป็นธรรมและ
เหมาะสม

4.  การกระจายสินค้า
 ทีวีโอ มีระบบบริหารจัดการการกระจายสินค้า เพื่อส่งมอบ

สินค้าให้ถึงมือลูกค้าและผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว ตรงต่อเวลา 
และครอบคลุมทั่วประเทศ

5.  ลูกค้า ผู้บริโภค
 ทีวีโอ ให้ความส�าคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ใหม่ๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการ 
ที่หลายหลายและการใช้ชีวิตของผู้บริโภคทุกกลุ่ม รวมท้ัง 
ยงัจดักจิกรรมเพือ่สร้างผกูพนัแก่ผูบ้รโิภค ซึง่ช่วยสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับโภชนาการที่ดี ผ่านผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
และยังส่งเสริมให้ตราสินค้าของ ทีวีโอ เป็นที่จดจ�าแก่ลูกค้า  
ผูบ้รโิภคอยูเ่สมอ

ลูกค้า
ผู้บริโภค

การจัดซื้อ
จัดหา

คู่ค้าธุรกิจ

การผลิต
การกระจาย

สินค้า 

การตลาดเเละ
การขาย

(GRI 102-9) 
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การจัดหาอย่างยั่งยืน
ทีวีโอ มุ่งมั่นสร้างความสัมพันธ์กับ “คู่ค้าธุรกิจ” และพัฒนา
กระบวนการท�างาน เพื่อสร้างคุณค่ากับผู้ได้เสียทุกฝ่าย และเป็น
ห่วงโซ่ส�าคัญของความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจ บริษัทเชื่อมั่น
ว่า ความส�าเร็จที่ยั่งยืนจะต้องค�านึงถึงประเด็นด้าน สิ่งแวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: 
ESG) โดยการบรหิารจดัการโอกาสและความเสีย่งทีค่รบทกุมติขิอง 
การด�าเนินธุรกิจ ซ่ึงผลลัพธ์จะน�าไปสู่การสร้างมูลค่าระยะยาว 
กับคู่ค้าและยกระดับความได้เปรียบทางการแข่งขัน

ในปี 2562 บริษัทได ้ จัดท�า “จรรยาบรรณคู ่ค ้าธุรกิจ”  
หรือ “Supplier Code of Conduct” ที่ครอบคลุมประเด็น
ด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการ 
ทุจริตคอร์รัปชั่น รวมท้ังการเคารพและการปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการด�าเนินธุรกิจร่วมกัน 

เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทและคู่ค้า
ธรุกจิ มคีวามสอดคล้องกนัในด้านการพฒันาอย่างย่ังยนื ตลอดจน
ช่วยผลักดันให้คู่ค้าธุรกิจมีการด�าเนินงานอย่างมีจริยธรรม เคารพ
ต่อสิทธิมนุษยชน รับผิดชอบต่อสังคมด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี  
มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมถึง
ให้ความส�าคญัต่อการจดัการสิง่แวดล้อมต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่การ
พฒันาศกัยภาพร่วมกัน ยกระดบัขดีความสามารถทางการแข่งขัน
ในอนาคต โดยเผยแพร่นโยบายดังกล่าวผ่านช่องทางเว็บไซต์
ของบริษัท www.tvothai.com เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
รับทราบ ทั้งนี้ ทีวีโอ มุ่งหวังและพร้อมให้การสนับสนุนคู่ค้าธุรกิจ
ในการน�าแนวทางต่างๆ ตามจรรยาบรรณคูค้่าธรุกจิ ไปปฏบิตัหิรอื
ประยกุต์ใช้ในการด�าเนินธรุกจิ เพือ่เสรมิสร้างการเตบิโตไปด้วยกนั
อย่างยั่งยืนในระยะยาว

ด�ำเนนิกำรผลกัดนัให้คู่ค้ำตระหนกั
และให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืนร่วมกัน	ทีวีโอ	 จัดกลุ่ม
คู่ค้ำธุรกิจท่ีมีมูลค่ำสูงหรือมีนัย
ส�ำคัญต่อกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทั
เป็นกลุม่คู่ค้ำหลกั	 โดยแบ่งเป็นกลุ่ม
คู่ค้ำในประเทศ	และคู่ค้ำต่ำงประเทศ	
เพ่ือด�ำเนินกำรสื่อสำรให้คู่ค้ำรับ
ทรำบและเข้ำใจถึงจรรยำบรรณคู่

ค้ำธุรกิจ 

สร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับคู่ค้ำ	 เพื่อ
สื่อสำรควำมคำดหวังและควำม
ต้ังใจของ	 ทีวี โอ	 ในกำรบริหำร
จัดกำรควำมย่ังยืน	 ตลอดจน 
หำแนวทำงเ พ่ือ เ พ่ิมศักยภำพ
และควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน	 
และสร้ำงพลังควำมร่วมมือกัน
ตลอดห่วงโซ่อปุทำน

	ทวีโีอ	จะด�ำเนนิกำรติดตำมในกำร
ปฏิบติัตำมจรรยำบรรณคู่ค้ำธรุกิจ	
ผ่ำนกำรตรวจประเมินตนเองของ 
คู่ค้ำ	(Self	Assesment),	กำรตรวจ
ประเมินโดยองค์กรอิสระภำยนอก	
(Third	Party	Audit)	หรอื	กำรตรวจ
ประเมิน	 ณ	 สถำนประกอบกำร
ของคู่ค้ำ	 (Site	Visit)	รวมท้ังจดัท�ำ 
แผนงำนเพ่ือช่วยพฒันำกำรด�ำเนนิ
ธุรกิจอย่ำงยั่งยืนให้เป็นไปในแนว 
ทำงเดยีวกันกับ	ทวีีโอ	ต่อไป

กำรด�ำเนินงำนเพื่อกำรจัดหำ 
อย่ำงยั่งยืนและกำรบริหำรจัดกำร
ห่วงโซ่อุปทำน	จะมีกำรเปิดเผยให้
แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทรำบ
ผ่ำนทำงช่องทำงเว็บไซต์ของบรษัิท	
www.tvothai.com

การจดักลุม่คูค้่าธุรกิจ การประเมินความเสีย่งของคูค้่า
ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และ 

สิง่แวดล้อม

การตดิตามและวดัผล การเปิดเผยข้อมูล
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ด้านการจดัหาวตัถดิุบอย่างยัง่ยนื ถัว่เหลอืงนบัเป็นวัตถดุบิหลกัทีม่ ี
ความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของ ทีวีโอ โดยบริษัทมีนโยบาย 
รบัซือ้เมลด็ถัว่เหลอืงจากเกษตรกรในประเทศไทย มาใช้เป็นวตัถดุบิ 
ในกระบวนการผลิต ในปีที่ผ่านมา ทีวีโอ สนับสนุนโครงการ
ต่างๆ แก่เกษตรกรผู้ปลกูถัว่เหลอืงผ่านกองทนุเพือ่พฒันาการผลติ 
ถั่วเหลือง อาทิ โครงการน�าร่องการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร  
เพือ่ลดต้นทนุ โครงการส่งเสรมิการปลกูถัว่เหลอืงหลงันา เพือ่ช่วย
เพิ่มผลผลิตเมล็ดถั่วเหลืองภายในประเทศอย่างยั่งยืน และสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจส�าหรับกลุ่มเกษตรกร

รวมทั้งยังจัดกิจกรรม “โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต
และการตลาดถั่วเหลือง” เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการด้าน 
การผลิตและการตลาดถั่วเหลืองร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนอื่นๆ 
และสหกรณ์นิคมแม่แตง จ�ากัด โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม 
การรวมกลุ่มการผลิต การจัดท�าแผนการตลาดและจัดจ�าหน่าย 
ร่วมกันระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตแปลงใหญ่กับสมาชิกสหกรณ์

อย่างไรกต็าม ผลผลติเมลด็ถัว่เหลอืงภายในประเทศไทย มปีรมิาณ
ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ ทีวีโอ จึงมีความจ�าเป็นต้องน�าเข้า
เมล็ดถั่วเหลืองจากต่างประเทศ อาทิ บราซิลและสหรัฐอเมริกา 
เป็นหลัก ทว่า ด้วยความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศหรือภัยธรรมชาติ อาจท�าให้ผลผลิตไม่เป็นไปตาม 
คาดการณ์ และส่งผลให้การจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต 
ขาดความต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงส�าคัญของบริษัท

ทีวีโอ จึงมีการท�างานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้าในการวางแผนจัดหา
วัตถุดิบ เพ่ือให้การจัดหาวัตถุดิบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และต่อเน่ือง โดยมีการลงพ้ืนท่ีส�ารวจในแหล่งเพาะปลูกเมล็ด 
ถั่วเหลืองในประเทศผู ้ผลิตต้นทาง เพื่อประเมินความสมดุล
ระหว่างอุปสงค์กับอุปทานของวัตถุดิบในแต่ละแหล่ง และเพื่อ
คาดการณ์ปัจจยัแวดล้อมทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการจดัหาวตัถุดบิ 
เช่น การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว คุณภาพ
และราคา รวมถึงศึกษาข้อมูลจากบทวิเคราะห์และงานวิจัยต่างๆ  
นอกจากนี้ ทีวีโอ จะเริ่มน�ากระบวนการประเมินความเส่ียง 
ด้านความยั่งยืน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของคู่ค้า 
เข้ามาใช้ในกระบวนการคัดสรรคู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถ
ตรวจสอบกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบ 
ทีไ่ด้มา เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลทีดี่ ไม่สร้างผลกระทบต่อสงัคม  
สิ่งแวดล้อม ไม่บุกรุกท�าลายป่า ไม่ใช้แรงงานเด็ก ไม่ผิดหลัก 
สิทธิมนุษยชน เป็นต้น โดยบริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก Sedex 
เก่ียวกับการตรวจสอบหลักจริยธรรมค้าขาย และ เป็นสมาชิก 
Round Table on Responsible Soy Association (RTRS)

การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
สินค้าที่มีคุณภาพ ตั้งต้นจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ทีวีโอ มีคณะ
ท�างานจัดซื้อวัตถุดิบ ติดตามข่าวสาร สถานการณ์การเพาะปลูก 
พร้อมทั้งมีการลงพ้ืนที่ส�ารวจในแหล่งเพาะปลูกวัตถุดิบถั่วเหลือง
ในประเทศต้นทาง เพื่อวิเคราะห์คุณภาพ ราคาของวัตถุดิบ  
และด�าเนินการคัดเลือกจัดซื้อให้ได้วัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพสูงตาม
มาตรฐานของ ทีวีโอ 

คู่ค้าหลักของบริษัท 

 
 รับทราบและเข้าใจจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ
 และมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท

มากกว่า 50%“ “
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ผลติภณัฑ์คณุภาพและการบรกิารด้วยใจ
ทวีีโอ ให้ความส�าคญักบัผลติภัณฑ์ทีม่คีณุภาพ เพือ่ส่งมอบสขุภาพ
ท่ีดีของผูบ้รโิภค ผ่านผลติภณัฑ์ทีห่ลากหลาย โดยในกลุม่ผลติภณัฑ์

ขณะที่ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์ มีการจัดสัมมนา 
ส่งแนวโน้มเศรษฐกิจและราคาวตัถดุบิอาหารสตัว์ในภาวะสงคราม
การค้าโลก และสัมมนาสร้างความรู้เรื่องโรคอหิวาต์แอฟริกา 
ในสุกร เพื่อเป็นข้อมูลแก่กลุ่มลูกค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ พร้อมทั้ง 
มช่ีองทางการรับข้อเสนอแนะ เพ่ือน�ามาปรับปรุงพัฒนาผลิตภณัฑ์
และบริการ

นอกจากผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้ว ทีวีโอ ยังให้ความส�าคัญ
กับการให้บริการด้วยความใส่ใจเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยในปี 2562 ท่ีผ่านมา  
บริษัทได้ส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้างานบริการ 
การขนส่งและการบริการของฝ่ายขาย พบว่าลูกค้ากลุ่มน�้ามัน
บริโภคผลส�ารวจความพึงพอใจได้ร้อยละ 85.93 และลูกค้ากลุ่ม
วัตถุดิบอาหารสัตว์ผลส�ารวจความพึงพอใจได้ร้อยละ 85.47  
สูงกว่าเกณฑ์หรือเป้าหมายที่บริษัทก�าหนดไว้ ซ่ึงก�าหนดไว้ 
ร้อยละ 80 จากผลการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า ยิ่งเป็น 
แรงผลักดันให้ ทีวีโอ มุ่งมั่นที่จะให้บริการด้วยใจ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการลูกค้าอย่างประทับใจสูงสุด

นอกจากนี ้ทวีโีอ ยงัมกีารสือ่สารระหว่างองค์กรกับลกูค้า เกีย่วข้อง
กับข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องข้อตกลงและ 
ค�าสั่งซื้อ ตลอดจนได้มีการตรวจวัด ติดตาม ข้อมูลที่เกี่ยวกับ 

ความพึงพอใจของลูกค้า และรวมไปถึงค�าร้องเรียนของลูกค้า 
จะได้รับการด�าเนินการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขอย่างครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

ผลส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า (ร้อยละ) ปี 2562

ลูกค้ากลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์ลูกค้ากลุ่มน�า้มันบริโภค

เป้าหมาย ผลการส�ารวจ 

85.4785.9380.00 80.00

น�า้มนัพชื มนี�า้มันถ่ัวเหลอืง ตรา องุน่ เป็นผลติภณัฑ์หลักแล้ว ยงัมี 
น�้ามันบริโภคเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นกลุ่มน�้ามันที่มีไขมันไม่อิ่มตัวสูง  
อาทิ น�้ามันทานตะวัน น�้ามันคาโนลา น�้ามันข้าวโพด น�้ามัน
มะกอก ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดกลุ่มโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง  
หรือ NCDs (Non-Communicable diseases) เป็นทางเลือก 
ที่เพิ่มขึ้นตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม

อีกทั้งยังจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูล 
ความรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งข้อมูลเกี่ยว
กับการดูแลรักษาสุขภาพ และเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคในการ 
คัดสรร เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ผ่านช่องทางในการสื่อสาร  
ทั้งสื่อโซเชียลมีเดีย และการอบรมให้ความรู ้ข ้อมูลเกี่ยวกับ 
การใช้น�า้มนัพชืบรโิภคอย่างถกูต้องให้กบัพนกังานขาย จดักจิกรรม 
ออกบูธเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
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ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 
ทีวีโอ ให้ความส�าคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูง เพราะเชื่อมั่นว่า “การมีโภชนาการที่ดี ส่งผลให้คนในสังคมทุกช่วง
อายุ มีสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดี” จากความตระหนักและใส่ใจในทุกขั้นตอนของการผลิต บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานและ/หรือ
ระบบ 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
ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤต
ที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร

ISO 
22000

ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร

ISO/TS 22002-1
(PAS 220)

ข้อก�าหนดจ�าเพาะส�าหรับการจัดการ
โปรแกรมพื้นฐาน ความปลอดภัย
ด้านอาหารในการผลิตอาหาร

ISO/IEC
17025

ระบบรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการ
ทดสอบและสอบเทียบ

FSSC 22000 Food Safety System Certification
ระบบการรับรองมาตรฐานความ
ปลอดภัยอาหาร

RTRS Round Table on Responsible 
Soy Association 
หลักการและเกณฑ์ความยั่งยืนของถั่วเหลือง

Halal มาตรฐานอาหารฮาลาล Kosher ฉลากรับรองจาก The Union of Orthodox 
Jewish Congregations (OU) องค์กรตรวจ
สอบอาหารโคเชอร์
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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)

หมายเหตุ: เป้าหมายระยะสั้น และระยะยาว คิดจากปีฐาน 2562

เป้าหมายและผลการด�าเนินงาน มิติสิ่งแวดล้อม

Chapter 2

ผลการด�าเนินงาน ปี 2562 เป้าหมายระยะสั้น ปี 2563 เป้าหมายระยะยาว ปี 2567

โรงสกดั - การใช้ไฟฟ้า คดิเป็น 32.2 ยนูติ
ต่อตนัเมลด็ถัว่

โรงสกัด - ลดการใช้ไฟฟ้าลง ร้อยละ 0.6 
คดิเป็น 32.0 ยูนิตต่อตนัเมลด็ถัว่

โรงสกัด - ลดการใช้ไฟฟ้าลง ร้อยละ 1.2 
คดิเป็น 31.8 ยูนติต่อตนัเมลด็ถัว่

โรงกล่ัน - ลดการใช้ไฟฟ้าลง ร้อยละ 8 
จากปี 2561 คดิเป็น 38.4 ยนูติต่อตนั
น�า้มนัดบิ

โรงกลัน่ - ลดการใช้ไฟฟ้าลง ร้อยละ 2.6 
คดิเป็น 37.4 ยูนิต ต่อตันน�า้มนัดบิ

โรงกล่ัน - ลดการใช้ไฟฟ้าลง ร้อยละ 5 
คดิเป็น 36.5 ยูนติต่อตนัน�า้มนัดบิ

ไอน�า้ของโรงสกดั - ลดลง ร้อยละ 5.5 
จากปี 2561 คิดเป็น 311 กโิลกรมัไอน�า้
ต่อตนัเมลด็ถัว่

ไอน�า้ของโรงสกดั - ลดลง ร้อยละ 3.8 คดิ
เป็น 299 กโิลกรัมไอน�า้ต่อตนัเมลด็ถัว่

ไอน�า้ของโรงสกัด - ลดลง ร้อยละ 5.5 คดิเป็น
294 กิโลกรมัไอน�า้ต่อตนัเมลด็ถัว่

น�า้ - ลดการใช้ลง ร้อยละ 5 จากปี 2561 
หรอื 0.75 ลกูบาศก์เมตรต่อตนัเมล็ดถัว่

น�า้ - ลดการใช้ลง ร้อยละ 2.7 หรอื 0.73 
ลกูบาศก์เมตรต่อตนัเมล็ดถัว่

น�า้ - ลดการใช้ลง ร้อยละ 5.3 หรอื 0.71 
ลกูบาศก์เมตรต่อตนัเมล็ดถัว่

ลดการใช้ไอน�า้จากเครือ่งก�าเนดิไอน�า้ลง 
3,397 ตนั ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ขององค์กรลง 75 ตนั CO2e

การติดต้ังโซลาร์รูฟบนหลงัคาและพ้ืนท่ี
ว่าง - ลดการใช้ไฟฟ้า 1,000,000 kwh 
คิดเป็นการลดก๊าซเรือนกระจกลงได้ 
500 ตัน CO2e 

ของเสยีจากกระบวนการผลติท่ีรไีซเคลิ
ได้ - ลดลง ร้อยละ 8

การรับรองคาร ์บอนฟุตพริ้นท์จาก
ผลติภัณฑ์ รวม 46 รายการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ
ลกูฟกู และขวด PET ให้มนี�า้หนักเบา - 
ลดน�า้หนกัจากบรรจุภณัฑ์ลง ร้อยละ 10 
คดิเป็นการลดก๊าซเรอืนกระจกลงรวมได้ 
1,086 ตัน CO2e 

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากผลติภณัฑ์
น�้ามันบรรจุขวด PET ขนาด 1 ลิตร - 
ลดลง ร้อยละ 2
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การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ทีวีโอ ตระหนักถึงความส�าคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือป้องกนัและรบัผิดชอบต่อผลกระทบทีอ่าจเกดิจากการด�าเนนิงาน 
ทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบการ จึงได ้ก�าหนด 
“นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม” โดยมีการเผยแพร่นโยบายดังกล่าว  
บน intranet และเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนากระบวนการผลิต สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ช่วยลดผลกระ
ทบที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งเตรียมมาตรการต่างๆ เพื่อก่อให้เกิด
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แก้ไขปัญหาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมรณรงค์เพื่อลดปัญหาการตัด
ไม้ท�าลายป่า ส่งเสริมการบริหารจัดการน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ  
รวมถึงปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม จะอยู่ภายใต้ คณะท�างานด้าน 
สิ่งแวดล้อมและสังคม จัดตั้งขึ้นจากตัวแทนในแผนกต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง แผนกการผลิต แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม แผนกการพัฒนาอย่างยั่งยืน แผนกบุคคล และ
แผนกชุมชนสัมพันธ์ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้าน 
การผลิตเป็นที่ปรึกษา และรายงานการด�าเนินงานทุกด้านต่อ 
คณะจดัการ ESRC-E ซ่ึงมปีระธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการ
ผู้จัดการเป็นประธานรับทราบต่อไป เพื่อการท�างานร่วมกันอย่าง 
มีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่างๆ ที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิต สามารถแก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนจากผลกระทบต่างๆ  
ได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนผลักดันแนวทางด้านการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนออกมาอยู่เป็นรูปธรรมและมีผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายและ
นโยบายท่ีวางไว้ (ข้อมลูเพิม่เตมิ: “โครงสร้างด้านการพฒันาอย่าง
ยั่งยืน” หน้า 8)

การใช้ทรัพยากรและอนุรักษ์พลังงาน
ทวีโีอ ได้ก�าหนด “นโยบายพลังงาน” เพือ่เป็นแนวทางการด�าเนนิงาน 
ส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด 
โดยก�าหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนิน
งานของบรษิทั ปรบัปรุงประสทิธภิาพการใช้ทรัพยากรขององค์กร 
อย่างต่อเน่ืองและเหมาะสมกับธุรกิจ โดยการอนุรักษ์พลังงาน 
เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ

นโยบายพลังงาน
1. ด�าเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างมี

ประสทิธิภาพ โดยก�าหนดให้การอนุรกัษ์พลงังานเป็นส่วนหนึง่
ของการด�าเนินงานของบริษัท

2. ด�าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงาน
ขององค์กรอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับธุรกิจ เทคโนโลยี
ที่ใช้ แนวทางการปฏิบัติงานท่ีดี และสอดคล้องกับกฎหมาย
และข้อก�าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. การใช้ทรัพยากร ได้แก่ พลังงาน เชื้อเพลิง น�้า สารเคมี  
ต้องด�าเนินการอย่างรู ้คุณค่า โดยก�าหนดแผนงานและ 
เป้าหมายการบริหารจัดการในระยะยาว ตลอดจนสื่อสาร 
ให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

4. ก�าหนดให้การอนรุกัษ์พลงังาน เป็นหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
ของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ในการให้ความร่วมมือ 
ปฏบัิตติามมาตรการทีก่�าหนด ตดิตาม ตรวจสอบ และรายงาน
ต่อคณะท�างานด้านการจัดการพลังงาน

5. สนับสนุนทรัพยากรที่จ�าเป็น เพื่อให้การด�าเนินงานอนุรักษ์
และจัดการพลังงานมีประสิทธิภาพ รวมถึงบุคลากร  
งบประมาณ เวลาในการท�างาน การฝึกอบรม และการมส่ีวนร่วม 
เสนอแนะข้อคิดเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานอนุรกัษ์
และจัดการพลังงาน 

6. สนับสนุนการออกแบบ การจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์ สินค้า 
อุปกรณ์และบริการต่างๆ โดยพิจารณาถึงความปลอดภัย 
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดการเกิดของเสีย  
 และประหยัดพลังงาน

7. ผู้บริหารและคณะท�างานด้านการจัดการพลังงานจะทบทวน
และปรับปรุงนโยบาย เป้าหมายและแผนการด�าเนินงานด้าน
พลังงานอย่างต่อเนื่อง
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ทั้งนี้ เพื่อให้การด�าเนินงานด้านการจัดการพลังงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ ทวีโีอ จงึแต่งตัง้ ทมีงานการจดัการพลงังาน ขึน้มา 
เพือ่ร่วมกนัผลักกันกิจกรรมต่างๆ ด้านการอนรุกัษ์พลงังานให้บรรลุ
ผลส�าเรจ็ตามนโยบาย โดยมบีทบาทส�าคญัในการประสานงานกบั
ทุกหน่วยงานในองค์กร ขอความร่วมมือและสร้างการตระหนัก 
รู้ให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและ 

วธิกีารจดัการพลงังาน จดัการอบรมหรอืกจิกรรมด้านการอนรัุกษ์
พลังงานให้เหมาะสม รวมทั้งยังรับผิดชอบในการควบคุมดูแลให้ 
วิธีการจัดการพลังงานให ้ด�าเ นินไปอย ่างมีประสิทธิภาพ 
และทบทวนนโยบายพลงังานและการจดัการพลงังานอย่างสม�า่เสมอ 
พร้อมทัง้รวบรวมข้อเสนอแนะเกีย่วกบันโยบายและวธิกีารอนรุกัษ์
พลังงานน�าเสนอแก่ผู้บริหารรับทราบต่อไป

 ทีวีโอ 

แนวทางการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน
ทีวีโอ ได้ด�าเนินการโครงการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ 
การใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือการอนุรักษ์และ
ประหยดัพลงังาน เริม่ต้นต้ังแต่เกดิการเก็บรวบรวมข้อมลู วเิคราะห์ 
และต้ังเป้าหมายการลดการใช้พลังงานมาจากแผนกต่างๆ ก่อให้
เกิดความร่วมมือร่วมแรง ระดมความคิดเห็นและแบ่งปันข้อมูล
ร่วมกัน น�าไปสู่การด�าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายในการอนุรักษ์
พลังงานในระยะยาว

ส�าหรับแนวทางการลดการใช้พลงังานไฟฟ้า ในปี 2562 สิง่ทีด่�าเนนิ
การไปแล้ว ในส่วนของโรงกลั่น โดยท�าการเปลี่ยนการใช้ระบบ
ท�าความเย็นจาก Chiller มาเป็น Ice Condensing ในการท�า
สญุญากาศหอกล่ัน ซึง่นอกจากจะช่วยเพิม่ก�าลงัการผลติจาก 750 
ตันต่อวนัเป็น 900 ตันต่อวันแล้ว ยงัมส่ีวนช่วยลดการใช้ไฟฟ้าของ
โรงกลัน่ได้ โดยปรมิาณการใช้ไฟฟ้าอยูท่ี่ 38.4 ยนูติต่อตนัน�า้มนัดบิ 
ลดลงร้อยละ 8 จากปี 2561

ส่วนของโรงสกัดในปีที่ผ่านมา มีอัตราการใช้ไฟฟ้าของโรงสกัด 
อยู ่ที่ 32.2 ยูนิตต่อตันเมล็ดถั่ว สิ่งที่จะด�าเนินการเพิ่มเติม 
ในปี 2563 จะมีการเพิ่มอุปกรณ์ที่ท�าให้สามารถควบคุมความเร็ว
ของมอเตอร์ เพ่ือให้มอเตอร์ท�างานตามภาระให้สอดคล้องกับ
กระบวนการผลิตได้แก่ ระบบปั้มน�า้ พัดลม ท�าให้เกิดการสูญเสีย 

พลงังานไฟฟ้าน้อยทีส่ดุ รวมทัง้มแีผนลดการใช้พลังงานจากระบบ
แสงสว่างภายในอาคารและบริเวณโดยรอบ จุดใดที่มีระยะเวลา 
การใช้งานเฉลีย่ 8 ชัว่โมงขึน้ไปในแต่ละวัน จะท�าการเปลีย่นหลอดไฟ 
จากหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอดไฟประหยัดพลังงานแบบ 
LED จ�านวน 1,542 ชุด

ด้านการใช้พลังงานอื่นๆ ส�าหรับปี 2562 การใช้ไอน�า้ของโรงสกัด 
มีอัตราการใช้ไอน�้าอยู่ที่ 311 กิโลกรัมไอน�า้ต่อตันเมล็ดถั่ว ลดลง
จากปี 2561 ร้อยละ 5.5 ในปี 2563 ทีวีโอ มีแผนที่จะปรับปรุง
หม้อไอน�้าบางส่วนที่มีอายุการใช้งานยาวนานและมีอัตราการใช้
เชื้อเพลิงมากขึ้น ด้วยการติดตั้งหม้อไอน�้าที่มีประสิทธิภาพสูง 
ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ ท�าการ
ซ่อมบ�ารุงและปรับปรุงหม้อไอน�้าเดิมเพ่ือให้กลับมาใช้ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ รวมทัง้ยงัมมีาตรการตรวจเชค็สภาพอุปกรณ์
ดักไอน�้า (Steam trap) อย่างสม�่าเสมอ รวมถึงติดตั้งชนิดของ
อุปกรณ์ดักไอน�้าให้เหมาะสมต่อการใช้งานแต่ละจุดเพื่อลดการ
สูญเสียไอน�า้จากระบบ

นอกจากนี้ ยังมีแผนการไอน�า้แฟลช (Flash steam) ของโรงกลั่น 
น�ากลับมาใช้ในการอุ่นไขสบู่ ซึ่งเป็นแนวทางในการประหยัด
พลังงานในกระบวนการผลิตได้อีกทางหนึ่ง

มีระบบการจัดการด้านพลังงาน
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 50001

ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 (โรงงาน 1) 
และได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 (Green Industry)
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โครงการส่งเสริมชุมชน
และบุคลากร ร่วมอนุรักษ์พลังงาน
ทีวีโอ ส่งเสริมให้พนักงานและประชาชนในชุมชนรอบข้าง  
ให้ตระหนักและให้ความส�าคัญกับการอนุรักษ์พลังงาน โดยใน 
ปี 2562 ได้จดัการอบรม หวัข้อ “เรยีนรูอ้ย่างเข้าใจ ลดการใช้พลงังาน
อย่างถกูต้อง” โดยร่วมมืออ�าเภอนครชยัศร ีจดัการอบรมให้ความรู้ 
การจดัการพลงังานแบบมีส่วนร่วม โดย ผศ.เกยีรติศกัดิ ์รกัษาสตัย์ 
อาจารย์ประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์ 
มาบรรยายให้แก่กลุ่มผู้น�าชุมชนประกอบด้วย ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รวมท้ังสิ้น 261 คน เพื่อให้ทุกท่านเข้าใจ
ถึงการจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบ ปัญหาและจุดรั่วไหล 
ของการใช้พลังงานในชีวิตประจ�าวัน สามารถน�าความรู้และ
วิธีการประหยัดพลังงาน น�าไปถ่ายทอดให้ประชาชนในต�าบล
และหมู่บ้านให้สามารถวางแผนการประหยัดพลังงาน แนะน�า
การดูแลและปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งาน ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าในครัวเรือนและ
เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน รวมทั้งยังมีการจัดอบรม 
“โครงการประหยัดพลังงานลดโลกร้อน” ให้แก่พนักงาน ทีวีโอ  

ทุกระดับกว่า 200 คน เพื่อมีความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกับ 
การเลือกซื้อและวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจ�าวัน 
อย่างถูกต้อง สามารถน�าไปถ่ายทอดแก่เพ่ือนพนักงานในแผนก 
ให้ร่วมกันประหยัดพลังงาน ช่วยลดโลกร้อน ทั้งยังสามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่ายของครัวเรือนและของบริษัทได้

นอกจากการอบรมแล้ว ยังจัดโครงการ “การรณรงค์ประหยัด
พลังงานและอุปกรณ์ในส�านักงาน” ของส�านักงานใหญ่ เพ่ือให้
บุคลากรร่วมช่วยกนัประหยดัการใช้ไฟฟ้า สร้างจติส�านกึและวนิยั
ในการประหยดัพลงังาน เพือ่สามารถปรบัใช้ได้ทัง้ในท่ีท�างานและ
ทีพ่กัอาศยั โดยรณรงค์ให้เดินขึน้ลงบนัไดแทนการใช้ลฟิท์ นอกจาก
ช่วยประหยัดพลังงาน ยังเป็นการส่งเสริมการออกก�าลังกายเพื่อ
สุขภาพที่แข็งแรง รวมถึงรณรงค์ให้ร่วมกันปิดไฟในส�านักงาน 
เมื่อไม่ใช้งาน เช่น ช่วงเวลาพักกลางวัน ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์
เมื่อไม่ใช้งาน

การบริหารจัดการน�า้
ทีวีโอ มีการตั้งเป้าหมายในการลดการใช้น�้า โดยควบคุมการลด
การระบายน�้าโบลวดาวน์ (Blowdown) ของหม้อไอน�้า (Boiler) 
ลดการใช้น�้าที่เติมเข้าหม้อไอน�้า โดยการควบคุม TDS จากใน 
ปี 2562 ทีม่กีารระบายน�า้ออกร้อยละ 4.26 โดยหลังการด�าเนนิการ 
แล้ว คาดว่าจะลดระดับการระบายน�้า Blowdown ลงเหลือ 
ร้อยละ 2.88 ในปี 2563 เป็นต้นไป

นอกจากน้ี ยงัเตรียมด�าเนินการจดัการน�า้ทิง้จากกระบวนผลติของ
โรงสกดั (Waste water process) มกีารน�าน�า้ทิง้จากกระบวนการ
ผลติกลบัมาใช้ในกระบวนการป่ันไข (Degumming) น�าไปผลติเป็น
ไอน�า้ฉดีเข้าหม้อคัว่ในกระบวนการผลติกากถัว่เหลอืง และน�าไปใช้ 
เป็นน�้าฉีดสเปรย์ เพื่อดักฝุ่นท่ีระบบ Wet Scrubber ของหม้อ 
ไอน�้า ช่วยลดผลกระทบด้านฝุ่นได้อีกทางหนึ่งด้วย ท�าให้น�้าท้ิง
จากกระบวนการผลติทัง้หมด จะถูกน�ากลบัมาใช้ประโยชน์ซ�า้ใหม่
ให้ได้มากที่สุด และช่วยลดปริมาณน�้าเสียที่ต้องเข้าสู่กระบวนการ
บ�าบัดให้น้อยที่สุด
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เป้าหมาย
การลดการใช้น้�า

ผลการด�าเนินงาน 
ปี 2562

เป้าหมายระยะสั้น 
ปี 2563*

เป้าหมายระยะยาว 
ปี 2567*

การลดการใช้น�้า 893,979 ลูกบาศก ์
เมตรต่อปี หรือ 0.75 
ลูกบาศก์เมตรต่อตัน
เมล็ดถั่ว
ลดลง ร้อยละ 5 
จากปี 2561

ลดลง 23,000 ลกูบาศก์
เมตรต่อปี หรือ 0.73 
ลูกบาศก์เมตรต่อตัน
เมล็ดถั่ว 
ลดลง ร้อยละ 2.5 

ลดลง 45,000 ลกูบาศก์
เมตรต่อปี หรือ 0.71 
ลูกบาศก์เมตรต่อตัน
เมล็ดถั่ว 
ลดลง ร้อยละ 5

*ตั้งเป้าหมายจากปีฐาน 2562

ทีวีโอ ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการของเสียที่เกิดจาก
กระบวนผลิต การบรรจุ และการสนับสนุนทั่วไป โดยมุ่งเน้นให้มี
การจัดการอย่างถูกต้อง เพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
และส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมให้น้อยที่สุด โดย
ใช้หลัก 3Rs ซึ่งประกอบไปด้วย Reduce (การลดการใช้หรือ 
ใช้น้อยเท่าที่จ�าเป็น) Reuse (การใช้ซ�า้) Recycle (การแปรรูปมา
ใช้ใหม่) โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุม่ กลุม่แรกคอื ของเสยีทีไ่ม่สามารถ
รีไซเคิลได้ จ�าเป็นต้องด�าเนินการก�าจัดตามระเบียบ ขั้นตอน และ
หลักวิชาการของกรมโรงงาน กลุ่มท่ีสองคือ ของเสียที่น�าไปสู่ 
การจัดการด้วยวธีิการรีไซเคลิ ทีวีโอ มกีารด�าเนนิการในหลายส่วน 
โดยหนึ่งในสิ่งด�าเนินการแล้ว คือการปรับเปลี่ยนวิธีการขนย้าย
ขวดพลาสติกและรูปแบบการรับเข้าของขวดบรรจุภัณฑ์ จากเดิม

เป็นการรับขวดบรรจุภัณฑ์เข้ามาเพื่อบรรจุโดยตรง ก่อให้เกิด 
ของเสียเป็นถุงพลาสติกที่ใช้ใส่ขวดบรรจุภัณฑ์เป็นจ�านวนมาก  
โดยปัจจุบันแผนกบรรจุน�้ามัน (Oil Packing) ปรับเปลี่ยนเป็น 
รบัเข้าขวดในรูปแบบ Preform แทน ท�าให้ลดปรมิาณถงุพลาสตกิ
ลงไปได้เป็นจ�านวนมาก

นอกจากน้ี ทีวีโอ ยังมีแผนงานในการลดผงฟอกสีจากกระบวน
ผลติน�า้มนับรสิทุธิ ์โดยการเพ่ิมเทคโนโลย ีและปรับปรุงเคร่ืองจกัร
ให้สามารถน�าผงฟอกสีที่ผ่านการใช้แล้วกลับมาใช้ซ�้า ในข้ันตอน  
Pre Bleaching ซึ่งเมื่อการด�าเนินการแล้วเสร็จ จะช่วยลดของ
เสียจากกระบวนการผลิตที่สามารถรีไซเคิลได้ลงถึงร้อยละ 8 ในปี 
2567 เมื่อเทียบจากปีฐาน 2562

ก�าหนดเป้าหมายลดการเกิดของเสีย
จากกระบวนการผลิตที่สามารถรีไซเคิลได้ลง

ร้อยละ 8 ในปี 2567

ทั้งนี้ในปี 2562 ในกระบวนการผลิตมีการใช้น�้าจ�านวน 893,979 ลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือ 0.75 
ลูกบาศก์เมตรต่อตันเมล็ดถั่ว โดยใช้น�้าลดลงร้อยละ 5 จากปี 2561

 ทีวีโอ 

การลดของเสีย
ที่เกิดจากกระบวนการผลิต
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นภาวะที่ประเทศทั่วโลกให้
ความสนใจ เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งภัยธรรมชาติที่เป็นความเสี่ยงที่
ส่งผลกระทบต่อทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
สุขภาพชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ ทีวีโอ ให้ความส�าคัญกับ 
การป้องกันและลดผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งด้านการบริหารจัดการพลังงาน การอนุรักษ์ 
และประหยดัพลงังาน พร้อมส่งเสรมิให้ใช้พลงังานให้เกดิประโยชน์
สูงสุด

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทีวีโอ มีการด�าเนินการในหลายด้านเพื่อมีส่วนร่วมลดการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกจากกระบวนการผลติ โดยในปี 2562 มกีารจดัท�า 
แผนการจัดการพลังงาน โดยการลดการใช้ไอน�้าในเครื่องก�าเนิด 
ไอน�้าลง 3,397 ตัน ท�าให้สามารถลดการก๊าซเรือนกระจกของ
องค์กรลง 75 ตัน CO2e ขณะเดียวกัน ยังมีแผนด�าเนินการ 
ลดการใช้ไฟฟ้าในการกระบวนการผลิต ซึ่งหากด�าเนินการ 
แล้วเสรจ็จะช่วยลดการใช้ไฟฟ้าลง 1,000,000 kwh ด้วยการตดิตัง้
โซลาเซลล์บนหลงัคาและพืน้ทีว่่างของโรงงาน ซึง่ช่วยลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าลงได้ 500 ตัน CO2e

ปี 2562 ทีวีโอ 
ลดการใช้ไอน�า้

ในเครื่องก�าเนิดไอน�า้ลง 
3,397 ตัน สามารถ

ลดการก๊าซเรือนกระจก
ขององค์กรลง 75 ตัน 

CO2e

เป้าหมายลดการ
ปล่อยก๊าซเรือน

กระจกในปี 2567 
จากผลิตภัณฑ์น�้ามัน 

บรรจขุวด PET ขนาด 1 ลติร 
ลดลงร้อยละ 2 

ของค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ผลิตภัณฑ์ โดยเทียบจาก 

ปีฐาน 2562

แผนพฒันาบรรจภัุณฑ์ 
ลดน�้าหนักของกล่อง

กระดาษและขวดพลาสติก
ลงได้ร้อยละ 10 

ลดก๊าซเรือนกระจก
โดยรวมได้ 

1,086 ตัน CO2e

การติดตั้งโซลาเซลล์
บนหลังคาและพื้นที่ว่าง
ของโรงงาน ลดการใช้

ไฟฟ้าลง 1,000,000 kwh 
ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากการใช้ ไฟฟ้า

ลงได้ 500 ตัน CO2e

นอกจากน้ี บริษัทยังมุ่งมั่นพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อ 
ความต้องการของผู ้บริโภค และค�านึงถึงความเป็นมิตรกับ 
สิง่แวดล้อม โดยในปี 2563 ทวีโีอ เตรยีมแผนงานการพฒันาบรรจุ
ภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ อาทิ กล่องกระดาษลูกฟูก มีการออกแบบ
ปรบัปรงุให้มขีนาดบางลงแต่ยงัคงความแขง็แรงทนทาน เพือ่ลดน�า้
หนกัต่อหน่วยลง ซึง่คาดว่าสามารถลดก๊าซเรอืนกระจกลงได้ร้อยละ 
2-5 ขณะทีข่วดพลาสตกิใส (PET) ส�าหรบับรรจนุ�า้มนัถัว่เหลอืงตรา 
องุน่ ขนาด 1 ลติร มกีารออกแบบให้มีรูปทรงทีเ่หมาะกบัการถอืจบั 
สามารถเทน�้ามันได้สะดวก ไม่เหลือท้ิงน�้ามันก้นขวด ท�าให้ขวด 
มีน�้าหนักเบาขึ้น และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะสามารถ
ลดน�้าหนักของกล่องกระดาษและขวดพลาสติกลงได้ร้อยละ 10  
คิดเป็นการลดก๊าซเรือนกระจกโดยรวมได้ 1,086 ตัน CO2e

การใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint)
ทีวีโอ ให้ความส�าคัญกับการจัดการพลังงาน ส่งเสริมการอนุรักษ์
และใช้พลงังานให้เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุ พร้อมท้ัง 
การคดัสรรวตัถดุบิทีม่คีณุภาพ เพ่ือให้การบริหารจัดการก๊าซเรอืน
กระจกเป็นไปอย่างยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริม
การใช้คาร์บอนฟตุพร้ินท์ (Carbon Footprint) กบัองค์การบรหิาร
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. และในปี 2562 ทวีีโอ 
ได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองคาร์บอนฟุตพร้ินท์ หรือปริมาณ 
ก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย 
ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ รวม 46 ผลิตภัณฑ์
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การส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กร
ทีวีโอ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อ
พัฒนาในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในปี 
2562 ได้ใช้นวัตกรรมใหม่ที่เรียกว่า Ice Condensing ซึ่งเป็น
ระบบการท�าสญูญากาศประสทิธิภาพสงูในขัน้ตอนการก�าจดักลิน่ 
(Deodorization) โดยสามารถใช้อุณหภูมิต�า่ถึง -26 °C ช่วยลด
อณุหภมูแิละระยะเวลาในขัน้ตอนการก�าจดักลิน่ลง อีกทัง้ยงัท�าให้
น�า้มันพืชมีคุณภาพและดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค

นอกจากประโยชน์ในแง่ของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ ์
ที่มีคุณภาพแล้ว นวัตกรรม Ice Condensing ยังช่วยก่อให้ 
เกิดผลดีด ้านสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการใช้พลังงานในระบบ 
การกลัน่ โดยลดการใช้พลงังานไอน�า้ลงร้อยละ 40 ลดการใช้ไฟฟ้าลง 
ร้อยละ 30 และยังช่วยลดปริมาณน�า้เสียจากระบบการกลั่นลงได้
อีกร้อยละ 20 ด้วย

นอกจากน้ี ได้ปรับปรงุเทคโนโลยใีนกระบวนการผลติฟูลแฟตซอย 
มีการติดตั้งเครื่องตีป่น เครื่อง Extruder และเครื่อง Dryer และ 
Cooler เพิม่เตมิ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการผลติ ส่งผล 
ให้สามารถพัฒนาคุณภาพของฟูลแฟตซอย หนึ่งในผลิตภัณฑ์
วัตถุดิบอาหารสัตว์ ภายใต้ชื่อ ทีวีโอ ให้ได้คุณภาพดียิ่งขึ้น ได้
โปรตนีสงูขึน้ พร้อมทัง้ได้ผลผลติฟลูแฟตซอยเพิม่ขึน้ร้อยละ 33.33นวัตกรรม 

Ice Condensing
ลดการใช้พลังงานในระบบการกล่ัน

ลดการใช้พลังงานไอน�า้ 
ลงร้อยละ 40

ลดการใช้ไฟฟ้า
ลงร้อยละ 30

ลดปรมิาณน�า้เสีย
จากระบบการกล่ัน
ลงได้อกีร้อยละ 20

ลดปรมิาณน�า้เสียจากระบบการกล่ัน
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จาก Roots blower เป็น Screw blower โดยปั้มลมนี้จะช่วยให้ 
อุณหภูมิในบ่อยีสต์ลดลง ช่วยลดการเกิดกลิ่นจากระบบบ�าบัด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ การปรับปรุงดังกล่าว 
ยงัช่วยให้ลดการใช้พลงังานไฟฟ้าได้มากขึน้ เน่ืองจากเป็นมอเตอร์ 
ปั้มลมที่มีขนาดเล็กลง และท�าให้มลภาวะทางเสียงลดลงด้วย

การบริหารจัดการฝุ่น
การบริหารจัดการฝุ่นของ ทีวีโอ ในปี 2562 บริษัทมีมาตรการ
การจัดการฝุ่นที่เกิดจากกระบวนการผลิตของเครื่องก�าเนิดไอน�้า 
โดยการปรับปรุงระบบดักฝุ่น เพ่ือลดปริมาณฝุ่นท่ีหลุดออกจาก
ปล่องระบายอากาศ ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม อาทิ Multi cyclone, 
Venturi ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการดกัฝุน่ขีเ้ถ้าได้ดขีึน้ร้อยละ 10  
อีกทั้งยังมีมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจาก 
เครื่องก�าเนิดไอน�้าอย่างสม�า่เสมอ ตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์
ของอุปกรณ์และการท�างานของเครื่องก�าเนิดไอน�้า ตรวจสอบ
สภาวะการเดินเครื่องให้ได้มาตรฐาน ควบคู่ไปกับทีมงานชุมชน
สัมพันธ์ ที่จะเข้าตรวจสอบพ้ืนที่และพบปะเยี่ยมเยียนชุมชน  
รวมทั้งสอบถามความผิดปกติที่อาจเกิดจากกระบวนการผลิต 
เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพอากาศรอบบริเวณโรงงานได้มาตรฐาน 
และเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด

ในขั้นตอนการรับวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลือง บริษัทมีการจัดการ 
เพื่อลดฝุ่นโดยการติดตั้งระบบก�าจัดฝุ่น (Bag Filter) ที่ Hopper 
รับวัตถุดิบ พร้อมทั้งมีแผนการตรวจสอบและการท�าความสะอาด
อย่างสม�่าเสมอ มีการติดต้ังระบบสเปรย์น�้าดักจับฝุ่น ติดตั้ง 
ตาข่ายกันฝุ ่น มีมาตรการก�าหนดความเร็วในการตักขนถ่าย 
ต่อครั้งของรถตักเมล็ดถั่วเหลืองเพื่อป้องกันการเกิดฝุ่น พร้อมทั้ง 
มีรถส�าหรับดูดฝุ่น และมาตรการก�าหนดเวลาส�าหรับการดูดฝุ่น 
เพื่อให้การจัดการฝุ่นมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือไปยังคู่ค้าและลูกค้าที่น�ารถบรรทุก
ขนส่งสนิค้าเข้ามาในบริเวณโรงงานหรอืขนส่งผ่านบ้านเรอืนชมุชน
โดยรอบ ให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ไม่ใช้ความเร็วจนก่อให้เกิด
ฝุน่ละอองเพิม่ขึน้ และจดัรถบรรทกุน�า้ไปฉดีพ่นเพือ่ชะล้างผวิถนน
ในบริเวณที่รถบรรทุกสินค้าสัญจรผ่าน เพ่ือลดผลกระทบจากฝุ่น 
ในกระบวนการขนส่งอีกทางหนึ่ง

การบริหารจัดการผลกระทบ
และข้อร้องเรียน
ทีวีโอ ให้ความส�าคัญกับการจัดการผลกระทบที่เกิดจากระบวน
การผลิต ตลอดจนข้อร้องเรียนต่างๆ ที่ได้รับการแจ้งเข้ามายัง
บริษัท โดยทีมงานชุมชนสัมพันธ์ ท�าหน้าท่ีประสานความร่วม
มือกันชุมชนรอบข้างอย่างใกล้ชิด เข้าพบปะเยี่ยมเยืยนชุมชนใน
แต่ละครวัเรอืน เพือ่รบัฟังและด�าเนนิการเยยีวยาข้อร้องเรยีนต่างๆ  
ในเบือ้งต้นก่อนน�ามารายงานต่อคณะท�างานด้านสิง่แวดล้อมและ
สังคม น�าไปสู่การด�าเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละด้านเพื่อลดผล 
กระทบจากกระบวนการผลิตให้ได้มากที่สุด รวมท้ังสื่อสารกลับ
ไปยังชุมชนเพื่อรับทราบถึงผลการด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขต่างๆ 
ของ ทีวีโอ ต่อไป
การด�าเนินการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
• แผนงานระยะสัน้ โดยเริม่ต้นจากการหาสาเหตขุองผลกระทบ 

ด�าเนนิการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ประเมนิผลและตดิตาม ตลอดจน 
มีการสุ่มตรวจผลการปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ และสื่อสาร 
ต่อชุมชนเพื่อรับทราบเป็นระยะ

• แผนงานระยะยาว ประกอบด้วยการจดัท�าแผนภูมชุิมชนรอบ
โรงงาน เพ่ือด�าเนนิการป้องกนัและลดผลกระทบในอนาคตให้
สอดคล้องฤดกูาลและทิศทางลม รวมถงึการวางแผนการซ่อม
บ�ารงุและจดัอบรมเรือ่งขัน้ตอนการปฏบิตังิานให้มีความรดักุม
มากขึ้น เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบจากกระบวนการผลิต
ขึ้นมาอีกในอนาคต

การบริหารจัดการกลิ่น

ทีวีโอ มีการก�าหนดและควบคุมสภาวะการผลิตท่ีมีผลกระทบ 
ต่อกล่ิน มกีารตรวจสอบติดตามมาตรฐานการผลติอย่างสม�า่เสมอ 
โดยคณะท�างานจัดการข ้อร ้องเรียนเรียนจะประชุมหารือ 
ทกุสปัดาห์ และมทีีมท�างานท�าหน้าท่ีตรวจสอบ ติดตาม วิเคราะห์ 
ประเมินผล พร้อมทีมงานในการสนับสนุนซ่อมบ�ารุง เพื่อให้
เครือ่งจักรมคีวามพร้อมในการผลติอย่างต่อเนือ่ง และทมีออกแบบ
น�าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้กลิ่นอยู ่
ในเกณฑ์ตามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ ท่ีน้อยกว่าระดับ 1 (หรอืระดบั
กลิน่น้อย : ไม่มีกลิน่ถงึมกีลิน่จางๆ) ซ่ึงเกณฑ์การวัดกลิน่ม ี3 ระดบั 
โดยระดับ 3 คือระดับความเข้มข้นของกลิ่นสูงสุด

ในปี 2562 บริษัทมีการควบคุมพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งก�าเนิดกลิ่น 
โดยท�าการปิดกั้นโดยรอบทุกด้าน ติดตั้งระบบน�า้ดักกลิ่นเพิ่มเติม 
โดยเปลี่ยนปั้มเติมอากาศในบ่อยีสต์ท่ีใช้ในระบบบ�าบัดน�้าเสีย
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ความยั่งยืนด้านสังคม
  

เป้าหมายและผลการด�าเนินงาน มิติสังคม

ผลการด�าเนินงาน ปี 2562 เป้าหมายระยะสั้น ปี 2563 เป้าหมายระยะยาว ปี 2567

ประกาศ นโยบายสิทธิมนุษยชน เป็น
นโยบายส�าคญัของบรษิทั

ร้อยละ 70 ของพนกังานตระหนกัและ
เข้าใจเรือ่งสิทธิมนษุยชน 

ร้อยละ 75 ของพนกังานทัง้หมด ได้รบั 
การอบรมพัฒนาทักษะและความรู  ้
ในการท�างาน

บรรลุเป้าหมายด้านความปลอดภัย  
ไม ่เกิดอุบัติเหตุจากการท�างานถึง 
ขัน้หยดุงานต่อเนือ่ง 2,000,000 ช่ัวโมง
การท�างาน

เป้าหมายด้านความปลอดภัยไม่เกิด
อบุติัเหตจุากการท�างานถงึขัน้หยุดงาน
ต่อเน่ือง 3,000,000 ชัว่โมงการท�างาน

เป้าหมายด้านความปลอดภัย ไม่เกิด
อบุตัเิหตจุากการท�างานถงึขัน้หยดุงาน
ต่อเน่ือง 3,000,000 ชัว่โมงการท�างาน

ชัว่โมงการฝึกอบรมของพนกังานเฉลีย่ 
14 ชัว่โมงต่อคนต่อปี

ชัว่โมงการฝึกอบรมของพนกังานเฉลีย่ 
15 ชัว่โมง/คน/ปี 

ชัว่โมงการฝึกอบรมของพนกังานเฉลีย่ 
18 ชัว่โมง/คน/ปี 

โครงการสนับสนุนการศึกษาและ
ขนบธรรมเนยีมประเพณี

โครงการส่งเสรมิโภชนาการและสขุภาพ โครงการส่งเสรมิโภชนาการและสขุภาพ

โครงการสนับสนุนการสร้างอาชีพ 
คนในชุมชนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

โครงการสนับสนุนการศึกษาและ
ขนบธรรมเนยีมประเพณี

โครงการสนับสนุนการศึกษาและ
ขนบธรรมเนยีมประเพณี

ร้อยละ 61 ของพนกังานท้ังหมด ได้รบั 
การอบรมพัฒนาทักษะและความรู  ้
ในการท�างาน

ร้อยละ 80 จากพนกังานโรงงานทัง้หมด
เป็นคนในพ้ืนทีจั่งหวัดนครปฐม

มากกว่าร้อยละ 80 จากพนักงาน
โรงงานเป็นคนในพ้ืนทีจ่งัหวัดนครปฐม

GRI 102-8, GRI 203-1, GRI 203-2, GRI 403-2, GRI 404-1, GRI 416-1, GRI 417-1

Chapter 3
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การด�าเนินงานในมิติสังคมของ ทีวีโอ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ 
คอืการด�าเนนิงานทีเ่กีย่วข้องกบั การดแูลพนกังาน และ การดแูล 
ชุมชนและสังคม นับเป็นผู ้มีส ่วนได้เสียที่มีความส�าคัญต่อ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้การเติบโตของบริษัทเป็นไปอย่าง
มั่นคง ด้วยการผลิตสินค้าคุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ
ประชาชน ทั้งน�า้มันบริโภค ตรา “องุ่น” และวัตถุดิบอาหารสัตว์  
ภายใต้ชื่อ “ทีวีโอ” ด้วยการคัดสรรวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลือง 
ที่ได้มาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการน�าเทคโนโลยี
นวตักรรมมาใช้ในกระบวนการผลติ เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพในการผลติ 
ทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้าและผู้บริโภคเชื่อ
มั่นในคุณภาพและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ของ ทีวีโอ 

การเคารพสิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชน เป็นสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่บุคคลพึงมี โดย
ค�านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล 
และข้อมูลส่วนบุคคล ให้เกียรติด ้วยการปฏิบัติต ่อกันด้วย 
ความเสมอภาคเท่าเทียม ส่งเสริมความหลากหลายและไม่เลือก
ปฏิบัติ ทีวีโอ ยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน เป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน
ในการด�าเนนิธรุกจิ ครอบคลมุผูมี้ส่วนได้เสยีทกุกลุม่ อาท ิพนักงาน 
ชมุชน สังคม ลกูค้า และคูค้่าทางธรุกจิในห่วงโซ่อุปทานของบริษทั 
รวมไปถึงสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปี 2562  ทีวโีอ จงึประกาศ “นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน” ให้ผูบ้รหิาร 
และพนกังานยดึถอืเป็นแนวปฏบิตั ิเพือ่เป็นการสร้างความมัน่ใจว่า 
การด�าเนนิธรุกจิของบริษทั เป็นไปด้วยความรอบคอบ ระมดัระวงั 
ไม่กระท�าการใดๆ ทีจ่ะก่อให้เกดิการละเมดิ หรอืสร้างผลกระทบต่อ
สิทธมินษุยชน ทัง้ทางตรงและทางอ้อม รวมทัง้ไม่ส่งเสรมิหรอืเข้าไป
เกีย่วข้องกบัการละเมิดสทิธมินษุยชน รวมทัง้ยงัก�าหนด “นโยบาย
การควบคมุการใช้แรงงานเด็กและการเยยีวยากรณีพบการจ้าง
แรงงานเด็ก” โดยไม่จ้างแรงงานเด็กที่อายุต�่ากว่า 15 ปี รวมถึง
ควบคุมให้ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาท�างานกับบริษัท 
ไม่ใช้แรงงานเด็ก พร้อมมีมาตรการควบคุมและเยียวยาอย่าง
เคร่งครัด

ทีวีโอ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คู ่ค้าทางธุรกิจตลอดทั้งห่วงโซ่
อุปทาน ให้ปฏิบัติต่อพนักงานของตนเอง ผู้มีส่วนได้เสียและ 
มปีฏสิมัพนัธ์กบัชมุชนรอบข้าง ในลกัษณะทีเ่คารพต่อสทิธมินุษยชน 
และสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล รวมถึงการให้ความรู้ 
ด้านสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน โดยจัดการฝึกอบรม สื่อสาร  
เพ่ือสร้างความรู้ ส่งเสริมความเข้าใจหลักสิทธิมนุษยชนให้แก่
บุคลากรขององค์กร โดยเผยแพร่นโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์ 
www.tvothai.com

นอกจากน้ี การรับเรื่องร้องเรียนและการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
บริษัทจัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน หากมี
เหตุการณ์ หรอืการกระท�าทีเ่กีย่วข้องกบัการละเมดิสทิธมินุษยชน 
มกีระบวนการตรวจสอบข้อร้องเรยีน และมาตรการบรรเทาแก้ไข
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ และชดใช้เยยีวยาอย่างเป็นธรรมในกรณีทีเ่กดิ
ความเสยีหายขึน้ โดยทีผ่่านมา ทวีโีอ ไม่เคยมกีารละเมดิกฎหมาย
แรงงาน และไม่เคยมีกรณีพิพาทแรงงานแต่อย่างใด

การดูแลพนักงาน และการพัฒนาบุคลากร
ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง และแวดล้อมไปด้วย 
ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องอาจจะส่งผลกระทบกับการด�าเนินธุรกิจได้ 
ตลอดเวลา ท�าให้บริษัทต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ  ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของ  
ทีวีโอ องค์กรจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ  
ด้วย “การพัฒนา” เพ่ือให้พนักงาน ทวีโีอ พร้อมรับมอืกับทศิทาง
ธรุกิจทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยูเ่สมอ ควบคูไ่ปกบั “การดแูล” ความเป็นอยู่ 
และสวสัดกิารทีด่เีพ่ือสร้างแรงจงูใจให้พนักงานของ ทวีโีอ เป็นทัง้ 
“คนเก่งและคนดี” น�าความรู้ความสามารถมาร่วมกันขับเคล่ือน
องค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน
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การดูแลพนักงาน
ในปี 2562 บุคลากรของ ทีวีโอ รวมจ�านวนทั้งสิ้น 1,324 คน แบ่ง
เป็นพนักงานส�านักงานใหญ่ 159 คน และพนักงานโรงงาน 1,165 
คน ผลตอบแทนรวมของพนักงานในรูปเงินเดือน โบนัส และเงิน
สมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชีพ และผลประโยชน์อืน่ๆ ของพนักงาน 
รวม 530 ล้านบาท

นอกจากนี้ ทีวีโอ ยังออกประกาศเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ของ
พนกังาน ตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ (ฉบบัที7่) 
พ.ศ. 2562 เพื่อยกระดับการดูแลพนักงานให้เป ็นไปตาม 
มาตรฐานสากลและมปีระสทิธิภาพมากขึน้ อาทิ สิทธิในการลากิจ 
ที่ครอบคลุมถึงพนักงานรายวัน และพนักงานตามผลงานให้
สามารถลากิจโดยได้รับค่าจ้างตามที่กฎหมายก�าหนด, การลา
คลอดบุตรส�าหรับพนักงานหญิง ให้มีสิทธิลาได้ไม่เกิน 98 วัน 
ซึ่งหมายความรวมถึงวันลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรให้ 
นบัรวมในวนัลานัน้โดยได้รบัค่าจ้างตามทีก่ฎหมายก�าหนด และการ
จ่ายค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างให้กับพนักงานตามอายุงาน ซึ่งรวมถึง 
การเกษียณอายุด้วย

การพัฒนาบุคลากร
ทวีโีอ ให้ความส�าคญักบัการพัฒนาศกัยภาพของบคุลากร ส่งเสรมิ
การท�างานอย่างมีความสุข และการสร้างความสามัคคีภายใน
องค์กร ในช่วงปีท่ีผ่านมา บริษัทมีการบริหารจัดการบุคลากร
และกระบวนการท�างานให้สอดคล้องกับแนวทางการเติบโตของ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการปรับโครงสร้างองค์กรรองรับ
การเปลี่ยนแปลงและเติบโตทางธุรกิจขององค์กร โดยเน้นการ
ปรับปรุงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับกลยุทธ ์
การประสานงานที่ดีและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร  
การบริหารโครงสร้างเงินเดือน ส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าท่ี 
การงาน และยกระดับความผูกพันของพนักงานในองค์กร

ปี 2562 บุคลากรได้รับการพัฒนาฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 61  
ของจ�านวนบุคลากรท้ังหมด โดยมีจ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรม 
รวมทั้งสิ้น 11,213 ชั่วโมง หรือคิดเป็นจ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรม
เฉลี่ย 14 ชั่วโมง/คน/ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ 2559 2560 2561 2562

รวมชั่วโมงการฝึกอบรม
ของแต่ละปี

16,770 10,022 15,552 11,213 

จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรม
ของระดับผู้บริหาร/คน/ปี

41.36 66.75 41.56 16.56

จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรม
ของระดับผอ.ฝ่าย และผู้จัดการ/คน/ปี

46.95 30.41 25.53 38.04

จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรม
ของระดับหัวหน้างาน และพนักงาน/คน/ปี

124.05 56.07 15.23 12.49

รายละเอียดการฝึกอบรมของพนักงาน
ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย 

14 ชั่วโมง/คน/ปี

การเปรียบเทียบจ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมของผู้บริหารระหว่างปี 2559 - 2562
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นโยบายการรับพนักงานที่ช่วยสร้างงาน
ให้กับคนในชุมชน
ทวีีโอ มนีโยบายส่งเสรมิการรบัคนในพืน้ทีเ่ข้าร่วมท�างานกบัองค์กร 
พร้อมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อส่งเสริม 
การสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้คนในชุมชนให้เกิดความยั่งยืน โดย
ในปี 2562 ทีวีโอ มีพนักงานในส่วนของโรงงานซึ่งเป็นคนในพื้นที่
จังหวัดนครปฐม มากกว่าร้อยละ 80 หรือกว่า 900 คน จาก
พนกังานโรงงานทัง้หมด (พนกังานโรงงานมจี�านวนรวม 1,165 คน)

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
และส่งเสริมความผูกพันของบุคลากร
ทีวีโอ ให้ความส�าคัญกับการดูแลสุขภาพของบุคลากร โดยเฉพาะ
การส่งเสริมการออกก�าลงักาย นอกจากจะช่วยให้มสีขุภาพแขง็แรง 
แล้ว ยังช่วยส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีและความผูกพันของ
พนักงานในองค์กร รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้พนักงาน
ห่างไกลยาเสพติดอีกด้วย โดยกิจกรรมท่ีมีการจัดเป็นประจ�าน่ัน
คือ “การแข่งขันฟุตบอล: TVO Cup” ฟุตบอลชิงถ้วย TVO ซึ่ง
จัดอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็นปีที่ 4 แล้ว

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Big Cleaning Day การท�าความสะอาด
ร่วมกนัประจ�าปี ก่อให้เกดิสภาพแวดล้อมทีดี่ในการท�างาน สะสาง
พื้นที่ปฏิบัติงานในจุดต่างๆ ให้พร้อมและสะดวกต่อการท�างาน 
และยังช่วยสร้างความสามัคคีและสานสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน
ด้วยกัน และยงัมกีจิกรรมการสบืสานวฒันธรรมประเพณอีนัดงีาม
ของไทย โดยรอบปีที่ผ่านมา ทีวีโอ ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์
เพื่อรดน�า้ขอพรผู้ใหญ่ กิจกรรมการท�าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้น
ปีใหม่ด้วย

ทวีโีอ ให้ความส�าคญักบัการดแูลพนักงานและมุง่สร้างให้เกิดความ
ผูกพันภายในองค์กร และยังเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นผ่านคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน  
ซึง่มาจากการเลอืกตัง้ของพนกังานทกุคน เพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นกระบอก 
เสียงในการร่วมหารือและเสนอข้อคิดเห็นในเร่ืองสวัสดิการ 
ที่เหมาะสมกับนายจ้าง นอกจากนี้ อัตราการลาออกของพนักงาน 
ยงัสามารถสะท้อนถงึความผกูพนัของพนกังานท่ีมต่ีอองค์กร โดยน�า 
ข้อมลูสถติทิีผ่่านมาน�ามาปรบัปรงุพัฒนาการบริหารงานด้านบุคคล
ขององค์กรต่อไป โดยในปี 2562 พนกังานรายวันของบรษิทัมอีตัรา
การลาออก คิดเป็นร้อยละ 5.21 ของพนักงานทั้งหมด

สถิติพนักงานรายวันลาออกเปรียบเทียบ 4 ปี (2559-2562)

2559 2560 2561 2562

ร้อยละ
6.6

ร้อยละ
2.42

ร้อยละ
3.08

ร้อยละ
5.21

จ�านวน (คน)

79
จ�านวน (คน)

30
จ�านวน (คน)

40
จ�านวน (คน)

69

จ�านวนพนักงาน
พ้นสภาพ

ลาออก
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ทีวีโอ ให้ความส�าคัญในเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
ท้ังต่อพนักงานและผู ้มีส่วนได้เสีย โดยมี นโยบายคุณภาพ 
อาชีวอนามัย ความปลอดภยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน  
เป็นแนวทางในการยึดถือปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
ทีอ่าจส่งผลต่อชวีติและทรพัย์สนิของพนกังาน ชุมชน และสิง่แวดล้อม 
มีมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
OHSAS18001 มาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจดัการ
อาชวีอนามัยและความปลอดภยั TIS18001 และระบบการจดัการ
ด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 มาบริหารจัดการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

การส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
ภายใต้แนวทางการด�าเนินงานท่ีมุ่งสร้างวัฒนธรรมและปลูกจิต
ส�านึกความปลอดภัยในองค์กร ทีวีโอ ยังส่งเสริมความปลอดภัย
ด้วยการน�าหลักการมาปรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นเตือน
ให้พนักงานตระหนักถึงความส�าคัญของความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามยั เป็นหนึง่ในขัน้ตอนส�าคญัของการปฏิบติังาน เพือ่ให้
บุคลากรทุกระดับให้ความใส่ใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ด้านความปลอดภัย อาทิ

- โครงการรณรงค์ลดสถติอิบัุตเิหตุจากการท�างานให้เป็นศนูย์ 
(Zero Accident Campaign) เป็นโครงการส่งเสริม
ให้พนักงานตระหนักถึงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจาก
การท�างานบนพ้ืนฐานแนวคิดที่ว่าอุบัติเหตุที่เกี่ยวเน่ืองกับ
การท�างานสามารถป้องกันได้ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดสถิติ
การประสบอันตรายในสถานประกอบกิจการให้เป็นศูนย์  
ผ่านการวางแผนและบรหิารจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
และสภาพแวดล้อมในการท�างานอย่างต่อเนือ่ง และก่อให้เกดิ
วัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานประกอบการและสามารถ
บรรลุเป้าหมายด้านความปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุจาก 
การท�างานถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่อง 2,000,000 ชั่วโมง 
การท�างาน

- กิจกรรม Management & Production Line Walk  
เป็นกจิกรรมทีผู่บ้ริหารเดนิส�ารวจความปลอดภยัและความเป็นอยู ่
ในการท�างานของพนักงาน พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี 
ในการด�าเนินงานอย่างปลอดภยั ให้ค�าแนะน�าและวธีิการปฏบัิติ
งานอย่างปลอดภยั รวมถงึเปิดโอกาสให้พนักงานในสายผลติ 
มโีอกาสได้พบปะเพือ่แลกเปลีย่นหรอืแสดงความคิดเห็นมุมมอง 
ของพนักงานต่อผู้บริหารโดยตรง ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม 
ความปลอดภยัในองค์กรอย่างยัง่ยนื

- การฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
ทวีโีอ ส่งเสริมการบริหารจดัการด้วยการให้ความรูค้วามเข้าใจ
ในเรื่องต่างๆ ได้แก่
• วิธีการชี้บ่งลักษณะปัญหาทางสิ่งแวดล้อม การส่งเสริม

ให้มีความตระหนักรู้และประเมินลักษณะปัญหาทางด้าน 
สิ่ งแวดล ้อมที่มี นัยส�าคัญ น�าไปสู ่การจัดการด ้าน 
สิง่แวดล้อม การประเมนิความเสีย่งเบือ้งต้นในการท�างาน
ทีจ่ะท�าให้พนกังานได้มคีวามตระหนกัรูถึ้งอนัตรายก่อนการ
ปฏบิตังิาน
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• การท�างานในที่อับอากาศส�าหรับผู ้ปฏิบั ติงานและ 
ผู้ช่วยเหลือส�าหรับการเตรียมความพร้อมของพนักงาน 
ที่ต้องปฏิบัติงานในท่ีอับอากาศให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในการปฏบัิติงาน การระวงัภยั การช่วยเหลอืเมือ่เกิดกรณี 
ฉุกเฉิน และความปลอดภัยในการท�างานกับสารเคมี 
ที่จะช่วยให้พนักงานมีความรู ้ถึงสารเคมีขั้นพื้นฐาน 
การประยุกต์ใช้ข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (MSDS)

- การส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมความปลอดภัยทัง้ในขณะปฏบิติั
งานและนอกเวลาด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น การรณรงค์ขับขี่
ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่ จัดให้
มีการเตรียมความพร้อมในการเดินทางด้วยการตรวจสภาพ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์, Safety & Environment Day, 
ประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยและสุขภาพ เป็นต้น

จากการบรหิารจดัการด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยัข้างต้น 
ในรอบปี 2562 พบว่า อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานรวม หรือ 
TRIR (Total Recordable Injuries Rate) ของพนักงานเท่ากับ 
0.49 ซึ่งมีอัตราลดลงจากปีก่อนหน้า โดยในปี 2561 TRIR เท่ากับ 
0.96 และปี 2560 TRIR เท่ากับ 1.36 ซึง่ในปีนีค่้า TRIR ของ ทวีโีอ 
ต�า่กว่าค่าเฉลีย่ในกลุม่อตุสาหกรรม Starch and vegetable fats 
and oil manufacturing (NAICS 311220) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.88

• ความปลอดภัยในการท�างานบนที่สูงเพื่อการเสริมสร้าง
การท�างานบนทีส่งูทีอ่าจเกดิอนัตรายขึน้ การใช้เคร่ืองมอื
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและการใช้งานอุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล การอบรมผู ้ออกใบอนุญาตและ 
ผู ้อนุมัติใบอนุญาตในระบบการอนุญาตการท�างาน  
เพื่อให้เข้าใจถึงระบบขออนุญาต การเตรียมความพร้อม 
ให้ปลอดภยัก่อนการปฏบิตังิาน และการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน 
การฝึกปฏิบตักิารใช้ถงัดบัเพลงิและการฝึกดบัเพลงิขัน้สงู 
ใช้ในการตอบสนองเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินขึ้น

อัตราการบาดเจ็บของพนักงาน
จากการท�างานรวม (TRIR)
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การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
ทีวโีอ มุ่งม่ันทีจ่ะเป็นองค์กรทีด่ ีร่วมดแูลและแบ่งปันสูส่งัคมอย่าง
ต่อเนือ่ง ปี 2562 จงึสานต่อโครงการ “Caring & Sharing: แบ่งปัน 
ด้วยใจเพื่อสังคมไทยยั่งยืน” อย่างต่อเนื่องเพื่อด�าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ในการพัฒนาสังคม และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน 
ทีวีโอ เข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนทั้งด้านการศึกษาสู ่เยาวชน
ที่ขาดแคลน ส่งเสริมด้านสุขภาวะของคนในชุมชนและสังคม  
ส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และให้ความส�าคัญ
กับการมีส่วนร่วมกับประชาชนในชุมชน ในหลากหลายกิจกรรม

การสนับสนุนการศึกษาสู่เยาวชน
การศึกษาเป็นรากฐานส�าคัญเพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศ
ชาติอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา 
ในปี 2562 ทีวีโอ ได้ให้การสนับสนุนการศึกษาของเยาวชน 
ในหลากหลายโครงการ ประกอบด้วย การสนบัสนนุทุนการศกึษา
แก่นักเรียนซึ่งเป็นเด็กก�าพร้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่ 
การศึกษาจังหวัดนครปฐม จ�านวน 9 โรงเรียน ซึ่งเป็นพื้นที่ 
ที่โรงงานต้ังอยู ่ รวมทั้งให้การสนับสนุนของขวัญส�าหรับการ
จัดกิจกรรมวันเด็กแก่โรงเรียนรวม 34 โรงเรียน และสนับสนุน
กจิกรรมวนัเดก็แก่ศนูย์เด็กเลก็ของชุมชนในพ้ืนทีบ่ริเวณทีโ่รงงาน
ตั้งอยู่อีก 9 แห่ง

ให้สามารถว่าจ้างครูอตัราจ้างทีมี่ความเชีย่วชาญในกลุม่วชิาส�าคญั
ที่ยังขาดแคลน เช่น ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ช่วย
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่อีกทางหนึ่ง

การส่งเสริมสุขภาวะ
และความเป็นอยู่ที่ดีแก่ชุมชนและสังคม

ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาวะที่ดีแก่เยาวชนและชุมชน
ทีวีโอ ได้ด�าเนินส่งเสริมโภชนาการ สุขภาวะที่ดีแก่เยาวชนและ
ชมุชน โดยในรอบปีทีผ่่านมา บรษิทัได้มอบทนุอาหารกลางวนัและ
สนับสนุนน�า้มันถั่วเหลือง ตรา องุ่น เพื่อใช้ในการประกอบอาหาร
แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนเป็นประจ�าทุกเดือน ส�าหรับนักเรียน 
ในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครปฐมรวมจ�านวน 6 
โรงเรียน นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่
เด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ยังขาดแคลนในจังหวัดอื่น อาทิ จังหวัด
สระแก้ว จังหวัดยะลา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น เพื่อช่วย
ลดภาระค่าใช้จ่ายของโรงเรียนในการดูแลอาหารกลางวันให้เด็ก
นักเรียนได้

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการศึกษาทางอ้อม ผ่าน “โครงการทอด
ผ้าป่าสนับสนุนทุนครูจ้างสอน” แก่โรงเรียนวัดประชานาถ และ
เป็นโรงเรียนที่พนักงานส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนและต้ังอยู่ใกล้
กับโรงงานของ ทีวีโอ มากที่สุด เพื่อช่วยลดภาระของโรงเรียน 
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สนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์
อีกหนึ่งโครงการที่ช่วยส่งเสริมสุขภาวะและอนามัยของผู้คนใน
ชุมชน ในปี 2562 ทีวีโอ สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ โดยให้การสนับสนุนเครื่องชุดกล้องส่องตรวจท่อทางเดิน
น�้าดีและตับอ่อน พร้อมอุปกรณ์อ่ืนๆ และบริจาคเงินปรับปรุง
ห้องพิเศษ โครงการศูนย์หัวใจ เพ่ือเป็นประโยชน์สาธารณกุศล 
ให้กับประชาชนผูเ้จบ็ป่วยและช่วยบรรเทาการขาดแคลนเครือ่งมือ
ทางการแพทย์แก่ โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ส่งเสริมด้านกีฬาชุมชน
กฬีานอกจากช่วยให้สขุภาพแขง็แรงแล้ว ยงัช่วยป้องกนัความเสีย่ง
จากการเกิดโรคตา่งๆ และส่งเสรมิให้คนในชมุชนได้สรา้งความรกั 
ความสามคัคี โดยเฉพาะกลุม่ผูส้งูอายไุด้มพ้ืีนที ่มกิีจกรรมท�าร่วมกนั 
เป็นการส่งเสริมด้านสุขภาพกาย และสุขภาพใจ ทีวีโอ เล็งเห็น
ถึงความส�าคัญจึงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณการด�าเนินงาน
ของชมรมกีฬาวู้ดบอลนครชัยศรี เพื่อส่งเสริมการออกก�าลังกาย
ของคนในชุมชน

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นับเป็นประโยชน์ในการช่วยให้ประชาชนใน
พื้นที่ และพนักงานของบริษัทได้รับความสะดวกยิ่งขึ้นในการเข้า
มารับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และช่วยยกระดับบริการทางการ
แพทย์ที่เป็นมาตรฐาน

ร่วมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม
ในแต่ละพื้นที่ แต่ละท้องถิ่น ล้วนมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน 
บ่มเพาะความสวยงาม ความภาคภูมิใจ และความเป็นเอกลักษณ์
ของคนในชุมชน ทีวีโอ เล็งเห็นความส�าคัญในการอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม พร้อมส่ง
เสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ให้ขยายผลกลายเป็นการเพิ่มมูลค่า
ให้ชุมชนได้ และก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานใน
โรงงานกับประชาชนในพืน้ทีผ่่านกจิกรรมตามประเพณีต่างๆ อาทิ
- ประเพณีการแข่งขันเรือมาดพื้นบ้าน ทีวีโอ ได้มีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมของชุมชน ในการร่วมสนับสนุนและส่งทีม
ตัวแทนพนักงานเข้าร่วมการแข่งขันเรือมาดพื้นบ้านของวัด
ประชานาถ (โคกแขก) ต�าบลขุนแก้ว จังหวัดนครปฐม เพื่อ
ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมประเพณีอันดีงามในวิถี
ชีวิตของคนไทยที่ผูกพันอยู่กับสายน�้า สร้างความสามัคคีของ
คนในท้องถิ่น และ สร้างความตระหนักถึงการร่วมดูแลรักษา
แม่น�้าท่าจีน

นอกจากนี้ ทีวีโอ ยังร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุน เพ่ือ
ปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในแก่โรงพยาบาลนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนท่ีประชาชนในอ�าเภอ
นครชัยศรี รวมทั้งพนักงานของบริษัทเข้ารับบริการ เพื่อมีเคร่ือง
มือทางการแพทย์ สามารถรักษาอาการเจ็บป่วยได้ทันเวลาและมี
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- กจิกรรมบ�ารงุศาสนา ทวีโีอ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐนิสามคัค ี
และทอดผ้าป่าในชุมชนประจ�าปี 2562 ของชุมชนท้องถิ่น 
รวม 6 วัด เพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาและท�านุบ�ารุงวัด 
ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน

- งานส้มโอนครชัยศรี ส้มโอนครชัยศรี เป็นผลผลิตทางการ
เกษตรที่สร้างช่ือเสียงให้กับจังหวัดนครปฐม เพ่ือสืบสาน
เอกลักษณ์ ประเพณี และส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการ
ขายสินค้าท้องถิ่น โดยเฉพาะส้มโอ ทีวีโอ ได้ร่วมกับอ�าเภอ
นครชัยศรี ให้การสนับสนุนการจัดงาน “วันส้มโอนครชัยศรี” 
และการจัดประกวด “ธิดาส้มโอหวาน” พร้อมส่งผู้เข้าร่วม
ประกวดในนามของบริษัท ส่งผลให้มีการประชาสัมพันธ์งาน
และสินค้าเอกลักษณ์ของท้องถิ่น พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

คณะท�างานเพื่อชุมชน
ทีวีโอ มีการจัดต้ัง “คณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์” เพื่อเป็น
เวทีส�าคัญในการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย  
ซึง่เกดิจากการประสานความร่วมมอืกนัระหว่างหน่วยงานภาครฐั  
โดยนายอ�าเภอนครชยัศร ีผูน้�าชมุชนในอ�าเภอนครชยัศร ีประกอบด้วย 
ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตัวแทนจากภาค
ประชาชน และทีมงานแผนกชุมชนสัมพันธ์ของ ทีวีโอ โดยจัดให้ 
มีการประชุมหารือกันไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้
ทุกฝ่ายใช้ช่องทางในการสื่อสารระหว่างรับฟังข้อเสนอแนะ  
ผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการด�าเนินงานของบริษัทต่อชุมชน  
เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข

นอกจากนี้ ทีวีโอ ได้ตั้ง “คณะท�างาน Emergency Response 
Team” เพื่อเฝ้าระวังและร่วมช่วยแก้ปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้น 
ในชุมชนตลอด 24 ชั่วโมง โดยในปีที่ผ่านมา ทีมงานของ ทีวีโอ  
ได้เข้าร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในการป้องกันและระงับเหตุ 
อัคคีภัยในหลายๆ เหตุการณ์ อาทิ โครงการฝึกแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เพื่อร่วมเตรียมความพร้อมให้แก่ประชาชน
กรณเีผชญิเหตแุก๊ส LPG หกรัว่ไหล จดัขึน้โดยเทศบาลต�าบลขุนแก้ว 
และชุมชนตลาดท่านา เทศบาลนครนครชัยศรี ทีวีโอ สนับสนุน 
รถบรรทุกน�า้และส่งทีมดับเพลิงเข้าร่วมฝึกซ้อม
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ในขณะเดียว คณะท�างาน Emergency Response Team ยงัมส่ีวน
ร่วมในการระงับเหตุไฟไหม้กองขยะข้างวัดประชานาถ (โคกแขก) 
โดยเข้าร่วมสนับสนุนเครื่องดับเพลิงชนิดเคลื่อนที่พร้อมทีมงาน
ช่วยดับเพลิง ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงในการระงับเหตุ แสดง
ถึงความมุ่งมั่นในดูแลชุมชนรอบข้างในทุกๆ ด้าน เพื่อการอยู่ร่วม
กันอย่างยั่งยืน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย
ทีวีโอ มุ ่งสร้างโอกาสและการปฏิบัติที่เท่าเทียมแก่ผู ้พิการ  
เพื่อสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได ้  
โดยในปี 2562 บริษัทมีการจ้างผู้พิการซ่ึงอาศัยในพ้ืนที่จังหวัด
นครปฐม รวมจ�านวน 13 คน เข้าเป็นพนักงานของบริษัท ซึ่งเป็น
ไปตามท่ีพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ 
พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2556 โดยผูพ้กิาร
ทุกคนได้รับค่าตอบแทนที่ดี และยังได้รับสวัสดิการและสิทธิต่างๆ 
เท่าเทยีมกบัพนกังานท่ัวไปของ ทวีีโอ และยงัได้รับมอบหมายงาน
ที่เหมาะสมกับผู้พิการให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและ
มีความปลอดภัย

นอกจากน้ี ในปีทีผ่่านมา ทวีโีอ ยงัเข้าไปสนับสนุน "โครงการศนูย์
ฝึกอาชีพคนพิการ" อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ซึ่งเป็นอ�าเภอที่ตั้ง
ของโรงงาน ทวีโีอ โดยศูนย์ฝึกอาชีพดังกล่าว อยูภ่ายใต้การดูแลของ
มลูนธิสิากลเพือ่คนพกิาร โดยศาสตราจารย์วริยิะ นามศิรพิงศ์พันธุ์  
เป็นประธานมูลนิธิฯ และนายอาทร สูญจันทร์ นายกองค์การ
บรหิารส่วนต�าบลวดัละมดุ เป็นผูด้แูลโครงการ โดยน�าทมีงานของ 
ทีวีโอ เข้าไปร่วมศึกษาความเป็นไปได้การจัดท�าโครงการต่างๆ  
ที่จะช่วยสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการท่ีเข้ามา
ฝึกอบรม อาท ิการออกแบบระบบน�า้ใช้ทัง้หมดในศูนย์ฝึกอาชพีฯ 
การตรวจสอบคุณภาพน�า้ดบิในบงึรบัน�า้เพือ่น�าไปออกแบบระบบ
กรองน�้าใช้ การรับซื้อผลผลิตเมลอนที่ผู้พิการปลูกน�ามาใช้ในการ
ประชุมส�าคัญของบริษัท เป็นต้น

ในปี 2563 ทีวีโอ มีแผนที่จะจัดการระบบน�้าใช้ต่อเน่ืองจนแล้ว
เสรจ็ ด้วยการติดตัง้ระบบน�า้ใช้ ครอบคลมุพ้ืนทีท้ั่งในส่วนโรงเรอืน
เพาะปลูกทั้งหมด อาคารพักอาศัย อาคารฝึกอบรม และห้องน�้า
ส�าหรบัผูพิ้การ โดยออกแบบระบบน�า้เพือ่การใช้งานใน 2 ส่วนคอื 
1.  น�้าใช้ในการอุปโภคภายในโครงการ โดยจะด�าเนินการติดต้ัง

ระบบกรองน�า้ใช้ และแท็งค์เก็บน�า้ เพื่อส�ารองน�า้ไว้ใช้ในช่วง
ฤดูแล้ง ครอบคลุมพื้นที่ ซึ่งจะช่วยอ�านวยความสะดวกแก่ 
ผู้พิการที่เข้ามาฝึกอาชีพและผู้พักอาศัยอยู่ที่ศูนย์ฝึกอาชีพฯ 
ในระหว่างการฝึกอบรมให้มนี�้าสะอาดใชอุ้ปโภคอย่างสะดวก 

2.  น�้าส�าหรับรดน�้าต้นไม้ ปัจจุบันศูนย์ฝึกอาชีพฯ มีโรงเรือน
เพาะปลกูอยูจ่�านวน 4 หลงั ส�าหรบัปลกูพืชเศรษฐกจิสลบัสบั
เปลี่ยนหมุนเวียนกันไป อาทิ เมลอนญี่ปุ่น ผักสลัดออแกนิก 
เหด็นางฟ้าภฎูาน เป็นต้น ซึง่การปลกูพชืดงักล่าว เป็นการช่วย 
สร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการที่เข้ามาฝึกอบรมได้รับความรู้และ
ทดลองปฏิบัติจริงจนสามารถน�ากลับไปประกอบอาชีพของ
ตนเองได้
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 ปี 2562

SET Awards

ทีวี โอ  ได ้รับการประเมินจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ให้อยู่ในชื่อหุ้นย่ังยืนในปี 2562 
หรือ Thailand Sustainability 
Investment: THSI

ทีวีโอ ได้รับใบประกาศรับรองการเป็น
สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s 
Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption: CAC) 
ประจ�าปี 2562 เพ่ือเป็นการแสดงพลัง
ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น

Thailand Sustainability 
Investment: THSI CAC Certified

รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 256248

ทีวีโอ ได้รับรางวัล “SET Awards 2019” กลุ่มรางวัล Business 
Excellence ประเภท Best Company Performance Awards บริษัท
จดทะเบียนทีมี่ผลการด�าเนินงานยอดเยีย่มในแต่ละกลุ่มบรษัิท ซึง่จดัแบ่ง
ตามเกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) 
จดัข้ึนโดย ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงนิธนาคาร



ทีวีโอ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ใน Universe 
ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ในกลุ่มเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร ประจ�าปี 2562 ต่อเนื่อง 
เป็นปีท่ี 4 ในฐานะบริษัทจดทะเบียน ที่มีการ
ด�าเนินงานโดดเด่น ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and 
Governance-ESG) จัดข้ึนโดยสถาบันไทย
พัฒน์ ซ่ึงประเมินจากข้อมูลด้านความย่ังยืน
ของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย จ�านวน 771 บริษัท

ทีวีโอ ได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 
ประจ�าปี 2562 ในกลุ่มสถานประกอบการ
ด้านอาหาร ประเภทกิจการผู้ประกอบ
การอุตสาหกรรมการเกษตร จัดขึ้นโดย
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) เพื่อมอบให้กับบริษัทท่ีด�าเนินงาน
อย่างมีคณุภาพมีจรยิธรรม และประกอบ
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

FDA Quality 
Awards

Certificate of ESG100 
Company 

Money and Banking  
Awards 2019 
ทีวีโอ ได้รบัรางวลั “บรษิทัยอดเยีย่มแห่งปี 2019” หรอื 
Best Public Company of the Year 2019 ในกลุ่ม
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จัดข้ึนโดย วารสาร
การเงินธนาคาร โดยคัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีมีมูลค่าตาม 
ราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุด 300 
อันดับแรก และมีผลประกอบการที่แสดงก�าไร
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GRI Content Index 

การแสดงข้อมูลตามตัวชี้วัด

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 ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ 
(การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า/การจัดหาอย่างยั่งยืน)

-

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

ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ 
(การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า/การจัดหาอย่างยั่งยืน)

-

102-11 Precautionary Principle or approach ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ (การก�ากับดูแลกิจการ) -

102-12 External initiatives ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม/ความยั่งยืนด้านสังคม -

102-13 Membership of associations ท�าความรู้จัก ทีวีโอ -

Strategy

102-14 Statement from senior decision-maker สารจากประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการ -

102-15 Key impacts, risks, and opportunities การประเมินสาระส�าคัญ และประเด็นด้านความยั่งยืน -

Ethics and integrity

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

ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ 
(การก�ากับดูแลกิจการ)

-

102-17 Mechanisms for advice and concerns 
about ethics

ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ 
(การก�ากับดูแลกิจการ)

-
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GRI CONTENT INDEX 
GRI standard 
Disclosures Disclosure Page / URL / Comment Omission

Governance

102-18 Governance structure ท�าความรู้จัก ทีวีโอ 
(โครงสร้างองค์กร/โครงสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน)

-

102-19 Delegating authority ท�าความรู้จัก ทีวีโอ 
(โครงสร้างองค์กร/โครงสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน)

-

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

ท�าความรู้จัก ทีวีโอ 
(โครงสร้างองค์กร/โครงสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน)

-

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

ท�าความรู้จัก ทีวีโอ 
(โครงสร้างองค์กร)

-

102-23 Chair of the highest governance body  ท�าความรู้จัก ทีวีโอ 
(โครงสร้างองค์กร/โครงสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน)

-

102-24 Nominating and selecting the highest 
governance body

ท�าความรู้จัก ทีวีโอ 
(โครงสร้างองค์กร/โครงสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน)

-

102-25 Conflicts of interest ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ (การก�ากับดูแลกิจการ) -

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

ท�าความรู้จัก ทีวีโอ/ 
นโยบาย และ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

-

102-27 Collective knowledge of highest 
governance body

ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ 
(การก�ากับดูแลกิจการ)

-

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

ท�าความรู้จัก ทีวีโอ 
(โครงสร้างองค์กร/โครงสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน)

-

102-30 Effectiveness of risk management 
processes

ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ 
(การบริหารความเสี่ยงองค์กร)

-

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

ท�าความรู้จัก ทีวีโอ 
(โครงสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน)

-

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 การประเมินสาระส�าคัญ และประเด็นด้านความยั่งยืน / 
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

-
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GRI CONTENT INDEX 
GRI standard 
Disclosures Disclosure Page / URL / Comment Omission

Reporting practice

102-45 Entities included in the consolidated 
financial statements

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี ้ -

102-46 Defining report content and topic
Boundaries

การประเมินสาระส�าคัญ 
และประเด็นด้านความยั่งยืน

-

102-47 List of material topics การประเมินสาระส�าคัญ 
และประเด็นด้านความยั่งยืน

-

102-48 Restatements of information ท�าความรู้จัก ทีวีโอ  -

102-49 Changes in reporting เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้/การประเมินสาระส�าคัญ 
และประเด็นด้านความยั่งยืน 

-

102-50 Reporting period เกี่ยวกับรายงานฉบับนี ้ -

102-51 Date of most recent report เกี่ยวกับรายงานฉบับนี ้ -

102-52 Reporting cycle เกี่ยวกับรายงานฉบับนี ้ -

102-53 Contact point for questions regarding 
the report

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี ้ -

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

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี ้ -

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  
report ing guidel ines 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 -
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GRI CONTENT INDEX 
GRI standard 
Disclosures Disclosure Page / URL / Comment Omission

ECONOMIC

GRI 201: Economic Performance

201-1 Direct economic value generated and 
distributed

ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ 
(เป้าหมายและผลการด�าเนินงาน)

-

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

ความยัง่ยนืด้านเศรษฐกิจ (การบรหิารความเสีย่งองค์กร) 
ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

-

GRI 203: Indirect Economic Impacts

203-1 Infrastructure investments and services 
supported

ความยั่งยืนด้านสังคม -

203-2 Significant indirect economic impacts ความย่ังยืนด้านเศรษฐกิจ/ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม/
ความยั่งยืนด้านสังคม   

-

GRI 204: Procurement Practices

204-1 Proportion of spending on local 
suppliers

ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ (การบริหารจัดการห่วงโซ่
คุณค่า/การจัดหาอย่างยั่งยืน)   

-

GRI 205: Anti - corruption

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

ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ 
(การก�ากับดูแลกิจการ/การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน)

-

205-3 Confirmed incidents of corruption and 
actions taken

ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
(การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน)

-

ENVIRONMENTAL

GRI 302: Energy 

302-1 Energy consumption within the organi-
zation

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 
(การใช้ทรัพยากรและอนุรักษ์พลังงาน) 

-

302-4 Reduction of energy consumption ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 
(การใช้ทรัพยากรและอนุรักษ์พลังงาน)   

-

GRI 303: Water and Effluents 

303-1 Interactions with water as a shared re-
source

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 
(การบริหารจัดการน�า้) 

-

GRI 305: Emissions

305-1 Direct (Scope 1 ) GHG emissions ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 
(การเปลี่ยนเแปลงสภาพภูมิอากาศ)

-

305-5 Reduction of GHG emissions ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 
(การเปลี่ยนเแปลงสภาพภูมิอากาศ)

-

รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 256254



GRI CONTENT INDEX 
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Disclosures Disclosure Page / URL / Comment Omission

GRI 306: Effluents and Waste

306-1 Water discharge by quality and destination ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (การบริหารจัดการน�า้) -

GRI 308: Supplier Environmental Assessment

308-1 New suppliers that were screened using 
environmental criteria

ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ 
(การบรหิารจดัการห่วงโซ่คณุค่า/การจดัหาอย่างยัง่ยนื) 

-

SOCIAL

GRI 401: Employment

401-1 New employee hires and employee 
turnover

ความยั่งยืนด้านสังคม 
(การดูแลพนักงาน และการพัฒนาบุคลากร) 

-

GRI 403: Occupational Health and Safety

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

ความยั่งยืนด้านสังคม
(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

-

GRI 404: Training and Education

404-1 Average hours of training per year per 
employee

ความยั่งยืนด้านสังคม 
(การดูแลพนักงาน และการพัฒนาบุคลากร) 

-

GRI 413: Local Communities

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

ความยั่งยืนด้านสังคม 
(การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม)

-

GRI 414: Supplier social Assessment

414-1 New suppliers that were screened using 
social criteria

ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ 
(การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า/การจัดหาอย่างยั่งยืน)

-

GRI 416: Customer Health and Safety

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

ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ 
(ผลิตภัณฑ์คุณภาพ และการบริการด้วยใจ)

-

GRI 417: Marketing and Labeling

417-1 Requirements for product and service 
information and labeling

ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ 
(ผลิตภัณฑ์คุณภาพ และการบริการด้วยใจ)

-
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 แบบส�ารวจความคิดเห็นต่อรายงานความยั่งยืน ปี 2562

ข้อมูลที่ได้รับจากแบบส�ารวจความคิดเห็นนี้ จะถูกน�ามาปรับปรุงเนื้อหาในรายงานความยั่งยืนในปีต่อไป 
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงส�าหรับความร่วมมือของท่าน

กรุณาท�าเครื่องหมาย X ลงในช่อง  หรือแสดงความคิดเห็นของท่านเพิ่มเติมลงในช่องว่าง
 1.  กรุณาระบุสถานะของท่านที่เกี่ยวข้องกับบริษัท น�า้มันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)
    พนักงาน   ลูกค้าและผู้บริโภค   คู่ค้า   ผู้ถือหุ้น
   สังคมและชุมชน   เกษตรกร  คู่แข่ง   หน่วยงานราชการ
 2.  ท่านได้รับทราบรายงานความยั่งยืนฉบับนี้จากช่องทางใด
   ได้รับแจกวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี   ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัทฯ
   อื่น ๆ ระบ.ุ.............................................................................................................................................................................................................................

 3.  วัตถุประสงค์ในการอ่านรายงานความยั่งยืนฉบับนี้
   เพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน  เพื่อการศึกษาวิจัย  เพื่อรู้จักบริษัทฯ
    อื่น ๆ ระบ.ุ.............................................................................................................................................................................................................................

 4.  กรุณาแสดงความคิดเห็นต่อรายงานความยั่งยืน ปี 2562

ความคิดเห็นต่อรายงานความยั่งยืน ปี 2562
ระดับคะแนน

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด

ภาพรวมรายงานความยั่งยืนฉบับนี้มีความสมบูรณ์ตรงกับ
สิ่งที่ท่านต้องการทราบ

    

การน�าเสนอเนื้อหาที่เข้าใจง่าย และน่าสนใจ     

เนื้อหาในรายงานความยั่งยืนมีความน่าเชื่อถือ     

รายงานความยั่งยืนมีขนาด และรูปเล่มที่เหมาะสม     

ความพึงพอใจต่อรายงานความยั่งยืนโดยรวม     

 5. ท่านคิดว่าประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ถูกรายงานอย่างครบถ้วนในรายงานความยั่งยืนหรือไม่
   ครบถ้วน  ไม่ครบถ้วน   อื่นๆ  
   ระบุประเด็นที่ควรเพิ่มเติม............................................................................................................................................................................................

 6. ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่น ๆ
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็น
ผ่านช่องทางออนไลน์ 

โดยการสแกน QR Code 

รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 256256





รายงานความยั่งยืน 2562

Toward
a Sustainable

Future

บร�ษัท น้ำมันพ�ชไทย จำกัด (มหาชน)
หนังสือเล�มนี้พ�มพ�ด�วย

หมึก Soy Ink ปลอดสารพ�ษ
เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม

บร�ษัท น้ำมันพ�ชไทย จำกัด (มหาชน)

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท�าพระ-ตากสิน) 
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท� : 0 2477 9020  โทรสาร : 0 2477 8022 


