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บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานเพื่อความยั่งยืน 2557

Organization’s

philosophy
ปรัชญาองค์กร

"

บริษัทจะเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน และผลิตสินค้า
คุณภาพเพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ของประชาชน และสร้างมูลค่าเพิม่
ให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
The company will be a sustainable growth organization.
We have manufactured a high quality product for the
better quality life of consumers. And also we have creating
to value added for our shareholders, including to responsibility
to community social and environmental.

"
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สารจากประธานกรรมการบริหาร
Message from Chairman of the Exccutive Board
นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ 
 Mr.Visuth Vitayathanagorn

บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ท�ำธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต มีความรับ
ผิดชอบต่อผู้บริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อม
บนปรัชญาทีว่ า่ บริษทั จะเติบโตอย่างมีคณุ ภาพ
และยั่งยืนผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
ดังนั้น

Thai Vegetable Oil Public Company
Limited conducts its business with
integrity and responsibility to consumer,
social and environment, due to the
company’s philosophy : We will be
a sustainable growth company who
produces high quality products
for better life of people and geneates
value added to shareholders with
บริษทั มีเป้าหมายทีร่ ว่ มสร้างความยัง่ ยืน responsibility to society and environment.
ให้เกิดขึน้ ในสังคมไทย จากการทีบ่ ริษทั เป็น
ผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายสินค้าส�ำหรับบริโภค จึงมี
The Company aim to contribute
นโยบายให้ความส�ำคัญเรือ่ งสุขภาพ อันเป็น sustainability to Thai society. As we
ปัจจัยในการด�ำรงชีวติ ขัน้ พืน้ ฐานของประชากร produce and distribute consumption
บริษัทยึดมั่นในการส่งมอบคุณภาพชีวิต goods, we focus on policy to promote
ที่ดี ให้กับผู้บริโภคและด�ำเนินกิจการด้วย a good health which is a fundamental
ความระมั ด ระวั ง เอาใจใส่ ใ นทุ ก ขั้ น ตอน factor of living by deliver quality of life
โดยผ่ า นกระบวนการผลิ ต และสิ น ค้ า ที่ มี to everyone. Commitment to deliver
ควาปลอดภัย มีประโยชน์ตอ่ ร่างกาย เนือ่ งจาก quality of life is proceeded with care
ตระหนักดีวา่ ประเทศไทยจะมีความก้าวหน้า and fair attention through our products
อย่างยั่งยืนได้นั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพชีวิต which is high benefit to health. Due to the
ของคนในสังคม อันประกอบด้วย การมีสขุ ภาพ fact that, sustainable society depends
ร่างกายแข็งแรง ภายใต้สงิ่ แวดล้อมทีส่ ะอาด on quality of healthy people and good
และสังคมที่ปลอดภัย   
environment and society.
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บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานเพื่อความยั่งยืน 2557

Organization’s

philosophy
ปรัชญาองค์กร

บริษัทจะเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน และผลิตสินค้า
คุณภาพเพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ของประชาชน และสร้างมูลค่าเพิม่
ให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
The company will be a sustainable growth organization.
We have manufactured a high quality product for the
better quality life of consumers. And also we have creating
to value added for our shareholders, including to responsibility
to community social and environmental.

Vision
วิสัยทัศน์

เป็นบริษทั ชัน้ น�ำในอุตสาหกรรมน�ำ้ มันพืชในอาเซียน เข้าสูธ่ รุ กิจทีเ่ กีย่ วข้องเกือ้ กูลทัง้ ในและ
ต่างประเทศ มีธรรมาภิบาล ร่วมดูแลสังคมและสิง่ แวดล้อม

TVO, a leading business's oils manufacturer in ASEAN. The company
has investing into continually business-related both local and aboard.
We have good corporate governance policies and had contributed to responsibility
for community social and environment.
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TVO, is a leader in the vegetable oil Industrial.
We have high quality products response to demands
of customer’s both local and aboard.

Mission
ภารกิจ

เป็นผูน้ ำ� ในอุตสาหกรรมน�ำ้ มันพืช มีผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
การส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีประกอบด้วย
• ผลิตสินค้าทีม่ คี ณุ ภาพ มีคณุ ค่าทางโภชนาการ ด้วยมาตรฐาน
การผลิตทีม่ คี วามปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค และตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคทุกกลุ่ม
• ลดการใช้ทรัพยากรสิน้ เปลือง ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
และอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน
• สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน
• สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น

To deliver the better quality life are consist as follows:
• The company has focused to production and quality
products, which our products has high nutrition,
manufacturing standard have safety to consumers
and to response to demands of all consumer groups.
• The company has a policy to reduce environmental
impacts, and we can join of living with local community
• The company has committed to creating quality
of employees' life a better.
• The company has committed to created value
added for our shareholders.
The company has communicated to employees
about the development sustainable organization
policy. The company has explicated at the meeting
and explained to use about employees's manual in
the orientation. They have to understand about the
organization culture and environment in the workplace
and feel of duty, responsibility to manufacturing
processes until to delivery for the better life of
consumers and social.

บริษัทสื่อสารนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับพนักงาน
ด้วยการชีแ้ จงในทีป่ ระชุมทุกคณะ และผ่านคูม่ อื การปฐมนิเทศ
ของพนักงาน ทัง้ นี้ บริษทั สร้างวัฒนธรรมองค์กร สภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน ให้มกี ลไกทีส่ ร้างความเข้าใจ และส�ำนึกในหน้าที่
ของตนในความรับผิดชอบต่อการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีผ่าน
การผลิตสินค้าสูผ่ บู้ ริโภค และสังคม
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Sustainable Development Policy
นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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บริษัทมีพันธะกิจส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีต่อผู้บริโภค ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผ่านกิจกรรม
การด�ำเนินงาน ตัง้ แต่กระบวนการจัดซือ้ วัตถุดบิ กระบวนการผลิต จนถึงการส่งสินค้าถึงมือผูบ้ ริโภค ด้วยความรับผิดชอบ
และทุ่มเทด้วยความตั้งใจที่จะมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย อันจะน�ำไปสู่ความยั่งยืน
ขององค์กร		
The company commits to bring the quality of life to customers, community, environment and stakeholders
through operating activities starting from raw material procurement, production process to delivery of product
to customer with devotion and responsibility to bring the quality life for benefit of stakeholders and sustainability
to the Company.
Bringing quality of life by;
ภารกิจการส่งมอบคุณภาพชีวติ ทีด่ มี ดี งั ต่อไปนี  ้
• Create quality product with high nutrition, safety
• ผลิตสินค้าทีม่ คี ณุ ภาพ มีคณุ ค่าทางโภชนาการ ด้วยมาตรฐาน
การผลิต ทีม่ คี วามปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค และตอบสนองความ 		 standard, to response all kind of consumers’ needs,
• Reduce utility of resource, environmental impacts to
ต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม
• ลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 		 live sustainably with community,
• Create quality of life to employee,
และอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน
• Created value added to shareholders.
• สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน
• สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น
The company has communicated employees all about the
sustainability
policy, during the orientation meeting, we also
บริษัทเปิดเผยรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2557 ใน
build culture of organization and well environmental workplace
แบบ 56-1 และบนเว็บไซท์ของบริษัท
to contribute mechanism which create conscious of duty
บริษัทสื่อสารนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับพนักงาน and responsibility in bringing the quality of life to consumers
ด้วยการชีแ้ จงในทีป่ ระชุม และผ่านคูม่ อื การปฐมนิเทศของพนักงาน   and community through our products.
สร้างวัฒนธรรมองค์กร สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เพื่อสร้าง
ความเข้าใจ และส�ำนึกในหน้าที่ของตนในความรับผิดชอบต่อ
การส่งมอบคุณภาพชีวติ ทีด่ ผี า่ นการผลิตสินค้าสูผ่ บู้ ริโภค และสังคม
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Consumer

ผู้มีส่วนได้เสีย

สิ่งแวดล้อม

บริษัทแบ่งกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยยึ ด หลั ก การเรื่ อ งความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของ
ส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตามลักษณะการประกอบธุรกิจที่สัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้เสียดังต่อไปนี้คือ
• ผูบ้ ริโภค : ลูกค้า  
• คู่ค้า เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้น หน่วยงานที่ก�ำกับดูแล  :
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และการต่อต้าน
ทุจริตคอรัปชัน่   
• พนักงาน : การปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็นธรรม การ
เคารพสิทธิมนุษยชน และนวัตกรรม
• ชุมชน : สังคม
• สิง่ แวดล้อม : สิง่ แวดล้อม  

Environment

ผู้มีส่วนได้เสีย

คู่ค้า

Community

Stakeholders

ชุมชน
Partners
Fair & Integrity
Business Conduct

ผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้บริโภค

นโยบาย
•   สินค้ามีคณุ ภาพ
•   มีความ ปลอดภัย
•    ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค
    ทุกกลุม่

สิ่งแวดล้อม

•   ลดการใช้ทรัพยากร และลดผล
    กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ชุมชนและสังคม

•   อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

คู่ค้า เกษตรกรคู่แข่ง
ลูกค้า
ผู้ถือหุ้น

• ประกอบกิจการด้วยความสุจริต
ไม่เอาเปรียบ
• ความส�ำเร็จของผู้มีส่วนได้เสีย
เป็นความยั่งยืนของบริษัท

พนักงาน

• พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ
พนักงาน
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ผู้บริโภค

พนักงาน
Employee

กลยุทธ์
• วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
•
• ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
•
• ควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเข้มงวด •
• เพิ่มขนาดสินค้าเพื่อตอบสนองความ     •
   ต้องการผู้บริโภค
• ส�ำรวจและประเมินผลกระทบต่อสิ่ง    •
แวดล้อมจากกิจกรรมการด�ำเนินงานของบริษทั •
• ควบคุมกระบวนการผลิตเพือ่ ลดผลกระ
ทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงาน •
• จั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานเพื่ อ แก้ ป ั ญ หาเร่ ง
ด่วนที่เกิดจากผลกระทบในกิจกรรมการ
ด�ำเนินงาน
• เพิ่มมาตรฐานคุณภาพความเป็นอยู่ •
และการด�ำรงชีวิต
•
• สนั บ สนุ น การรั ก ษาประเพณี แ ละ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
•
• ด�ำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาการ
แข่งขันที่ดี
• ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของผู้เกี่ยวข้อง
• ไม่เรียก รับ จ่ายผลประโยชน์ใดๆ
ที่ไม่สุจริต
• ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อตกลงและ
เงื่อนไขสัญญาอย่างเคร่งครัด
• จัดสภาพแวดล้อมที่ดีในการท�ำงาน
• พัฒนาบุคลากร
• ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของสิทธิมนุษยชน
• สุขภาพที่ดีของพนักงาน

•
•
•
•

ช่องทาง
ข้อร้องเรียน
ส่วนแบ่งการตลาด
มาตรฐานการผลิต
ความพึงพอใจของลูกค้า
ข้อร้องเรียน
ค่ามาตรฐานตามกฏ
หมายที่เกี่ยวข้อง
ค่าใช้จ่ายที่ลดลง

ข้อร้องเรียน
การรับฟังความคิดเห็น
ในเวทีการประชุมร่วม
กับชุมชน
เข้าร่วมประชุมกับภาครัฐ
ข้อร้องเรียน
ข้อตกลง
ประชุมผู้ถือหุ้น
ประชุมนักวิเคราะห์

• กิจกรรมของพนักงาน
• กรณีพิพาทแรงงาน
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Stakeholder
The company has divided of prioritized to stakeholder’s
relationship from the nature of business as follows:
		 • Consumers
		 • Partners, Customers, Creditors and Shareholders.
Stakeholders
Consumer

Environment

Community and
Society

Policy

			
			
		 •
			
		 •

(The operation with fairness & Integrity Business
Conduct / Anti-Corruption)
Employees. (To treat all employees fairly/labor and
Human Right / Innovation)
Community social & Environment
Strategy

• Quality products,

• Research and development
• Used of modern technology
• Process control of strictly
production
• Increasing the size of product to
respond to consumers demand
• Safety product, response to demands • The explore and evaluate to the
of consumer’s groups.
environmental impacts from the
company's operational activities.
• Process control of production
to reduce environmental impacts
and reduce to used of energy
• Set up the departments for
solve the importunately
problem of environmental
impacts from the company's
operational activities

• Joined of living with local community • Raising the standard of quality
for sustainable together
of well being and quality of
life, support to maintain to
traditions and local culture
• Have to operate with integrity, do not • Operating of business is under
Partners
the rules of good competition
(agriculturist, Competitors, exploit, Because of the success of all
• Do not destroy the reputation
stakeholders was a sustainable
Customers)
of who's relevant
organization
Shareholder
• Operate with integrity do not exploit • Do not request or paid to a
benefit which dishonest
the success of all concerned parties
to the sustainability of the company. • Compliance with the law,
The Agreement and conditions
to promise of the strictly
• Set the favorable environment
of work
Employees
• The Promotion to development to lead • Set the favorable environment
of the better quality of life of employees
of work
• Personnel development have
to compliance to provision of
Human Right

Channel
• The Complaints
• Market share
• Manufacturing Standards
• Customer Satisfaction
• The Complaints
• The associated legal standard.
• Decreased costs

• The Complaints
• Public Hearing with community
• Participate with Goverment
Meeting
• The Complaints
• Agreements / contracts
• Shareholders Meeting
• Analyst Conference

• The employees activity
• Labor disputes activities
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รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ปี 2557
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Consumer Well-Being
คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค

This sustainable development report was reveal in
รายงานฉบับนี้เปิดเผยตามแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ accordance form 56-1 of The Securities and Exchange
ทั้งนี้ได้เปิดเผยกิจกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการด�ำเนินงานของบริษัท Commission. The company had a revealed to activities to
occurred in company's operations in the past year and we
ในปีทีผ่านมา สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
had the essences to summarized as follows:

บริษทั มีความมุง่ มันในการผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีคณ
ุ ค่าทาง
The company had committed to production to quality
โภชนาการสูง และมีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค มีการวิจยั พัฒนา
เพือ่ คุณภาพสินค้าทีด่ ขี นึ้ ตลอดเวลา ด้วยการใช้กระบวนการผลิตที่ products, which our products has to high nutrition by pass to
innovative technology systems and have certified the
ปลอดภัย
quality safety standard system for consumers. The company has
บริ ษั ท มี ขั้ น ตอนการผลิ ต สิ น ค้ า ที่ ค� ำ นึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพ ตั้ ง แต่ researched and development to quality of products all the time.
การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ควบคุมกระบวนการ
The company has to take into account the manufacturing
ผลิตเพือ่ ให้มคี วามปลอดภัยในการบริโภค  มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ
และตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม มีระบบการจัดส่ง procedures, quality of products by we have selected the raw
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่ ให้สนิ ค้าถึงมือผูบ้ ริโภคและผูใ้ ช้ดว้ ยความสดใหม่ material of quality standards. We have process to a manufacturing
มีการวิจัยและพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่องจนบริษัทได้รับ control to provide safety to the consumption, our products has
การรับรองมาตรฐานต่างๆด้านคุณภาพของสินค้าและความปลอดภัย to high nutrition and can to response to demands of consumer’s
ในการผลิต ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับความไว้วางใจจาก groups. We have effective to delivery systems to provide a
fresh products to consumers and the users. The company has
ผู้บริโภคจนมียอดขายเป็นอันดับหนึ่งทุกตัว  
researched and development of quality of products to
continually and The company's received Certification standard
กลยุทธ์การส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้บริโภค
of quality of products and safety to manufacturing, As a result
• วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
the company's products has received the trust from customers
• ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
and the company's products of all have sold ranked a number one.
• ควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเข้มงวด
• เพิ่มขนาดสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภค
The Strategies to deliver better quality of life for
consumers

•
•
•
•
		

Research and development of Products
Used the modern of Technology of production.
Process control of strictly production.
Create various size of products to respond to
consumers demand.
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HACCP

ISO 17025

Pressure Steam

Awards

ISO/TS 2202-1
PAS220

ISO 22000
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GMP หลักเกณฑ์วิธีการทีดีในการผลิต
( Good Manufacturing Practice) เป็น
มาตรฐานที่ เ กี่ ย วกั บ หลั ก ปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นการ
บริหารความปลอดภัยในการผลิตอาหารใน
กระบวนการผลิต
HACCP (การวิเคราะห์จุดอันตรายและ
จุดวิกฤตที่ต้องควบคุม) เป็นระบบมาตรฐาน
และข้อก�ำหนดส�ำหรับระดับความปลอดภัย
โดยการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติ ใน
การผลิตครอบคลุมทุกขั้นตอนของการผลิต
อาหารเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัย
จากการปนเปื้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ISO 17205 (Calibration Laboratory)
มาตรฐานเรื่องความสามารถของห้องปฏิบัติ
การทดสอบและสอบเทียบ เพื่อวัดคุณภาพ
ของสินค้าให้มีความถูกต้องแม่นย�ำตามหลัก
วิชาการ
ISO 9001 มาตรฐานรับรองกระบวนการ
ผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค
กระบวนการผลิตที่ใช้ pressure steam
		
รางวัลความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้อง
ปฎิ บั ติ การทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข
ระดับเงินปี 2556
เครือ่ งหมาย HALAL คือมาตรฐานรับรอง
การผลิตทีถ่ กู ต้องตามหลักบัญญัตขิ องศาสนา
อิสลาม
เครือ่ งหมาย OU คือมาตรฐานการรับรอง
การผลิตอาหารที่ถูกต้องตามศาสนาคริสต์
นิกาย ออร์โธดอกซ์
ISO/TS 2202-1 PAS220 ( Prerequisite
program on Food Safety System) มาตรฐาน
การจัดการความปลอดภัยด้านอาหารในการผลิต
อาหาร
ISO 22000 Food Safety Management
system (ระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย
ของอาหารทัง้ ห่วงโซ่ของการส่งมอบสินค้า) ท�ำให้
เพิม่ โอกาสในการขายสินค้า ลดค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดจาก
กระบวนการตรวจรับสินค้า
FSSC Food Safety System Certification
(ระบบการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย)

THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED.
Sustainable Development Report 2014

GMP (Good Manufacturing Practice) is
a good practice in food production, a quality
assurance system has been operating in food
production to ensure the safety of consumers
and insuring the principles of GMP coverage
from the location of the establishment.
HACCP (Hazard Analysis Critical Control
Point) is the hazard analysis. And Critical Control
Point Used as To specifically assess and control
hazards that are likely to occur in food products.
The effectiveness Ensuring the safety of food
products for consumers.
ISO 17205 (Calibration laboratories) is
standard in more specific in requirements for
competence. And it applies directly to those
organizations that produce testing and calibration
results.
ISO 91000 is a quality management system
standards for manufacture of products. And The
focus on the response to customer demand .
		
Award of prominent laboratory
HALAL is The certification authority and
permission to use the Halal certification is the
authority of Islamic organizations
OU is The certified Kosher Food Standards
Jewish (Kosher Dietary Law) a kosher from the
Orthodox Union. Certification mark is a standard
for food production, according to the Christian
Orthodox.
ISO/TS 2202- 1 PAS220 (Prerequisite
program on Food Safety System) Management
System Standards form safety food for manufacture
of products.
ISO 22000 Food Safety Management is an
international standard that defines the requirements
of a food safety management system for food
safety and hygiene covering all organizations in
the food chain from “farm to fork”. The make
increases your chances of selling and to reduced
of expense from stocktaking.
FSSC Food Safety System Certification
(Food Safety Management System provide
a framework for effectively managing your
organization's food safety responsibilities.

HACCP

ISO 17205

Awards Laboratory

ISO/TS 2202-1
PAS220

ISO 22000
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Quality of

Environment
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัทประกอบด�ำเนินกิจการด้วยนโยบายที่มุ่งมั่นในการรักษา
คุณภาพของสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า การ
ป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม และลดของ
เสียอันเกิดจากการประกอบการ พัฒนากระบวนการท�ำงานเพื่อลด
อัตราการใช้พลังงานและทรัพยากรในกระบวนการผลิต เพือ่ ด�ำรงไว้
ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนตลอดไป
ทั้งนี้ การบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากจะส่งผลโดยตรงกับสภาพแวดล้อมแล้ว
ยังท�ำให้บริษทั ได้ลดความสูญเสียในขัน้ ตอนของกระบวนการทัง้ การ
จัดซือ้ ผลิต ตลอดถึงการส่งสินค้า สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ลูกค้าและ
ผู้บริโภคตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอีกด้วย

กรอบการด�ำเนินงานเพื่อด�ำรงไว้ซึ่งสิ่ง
แวดล้อมที่มีคุณภาพมีดังนี้

มาตรฐานการรับรองระบบด้านสิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน

• ควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน พัฒนาระบบการผลิต
การขนส่ง และกระบวนการท�ำงาน ด้วยการน�ำเอาใช้เทคโนโลยีทที่ นั
สมัยมาใช้ในการท�ำงานเพือ่ ให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมให้นอ้ ยทีส่ ดุ
• ปรับปรุงและ พัฒนากระบวนการผลิตเพือ่ ลดการใช้พลังงาน
• จัดให้มกี ารส�ำรวจและประเมินถึงผลกระทบอาจทีเ่ กิดขึน้ จาก
การด�ำเนินงานเพือ่ น�ำมาท�ำเป็นแผนในการปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน
เพือ่ ลดผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้
• จัดตัง้ หน่วยงานในการรับข้อร้องเรียนในเรือ่ งสิง่ แวดล้อม เพือ่
แก้ปญั หาเร่งด่วนทีเ่ กิดจากการด�ำเนินงาน
• ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นในการรักษาสภาพ
แวดล้อมของทีต่ งั้ โรงงาน ตลอดจนการแก้ปญั หาทีเ่ ร่งด่วนของชุมชน

• บริษทั ได้รบั การรับรองระบบ ISO 14001 และได้รบั การรับรอง
ในปี 2543
• บริษทั ได้เครือ่ งหมาย คาร์บอน ฟรุตพรินต์ ลดการปล่อยกาซ
คาร์บอน เป็นรายแรกของอุตสาหกรรมผูผ้ ลิตในประเทศไทย.
• บริษทั ได้รบั การรับรองมาตรฐานการระบบการจัดการพลังงาน
ตามมาตรฐาน ISO 50001จากกระทรวงพลังงาน โครงการประหยัด
และจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมอาหารในปี 2557
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The strategy to maintain the
environment ;
• We have manufacture to procedures and to development
to production system, shipping, work process. We have a
taking modern technology to use in factory. It’s cause lesser
impact to environment.
• We have improvement and development of manufacture
processes to reduce energy consumption.
• We have provide for the survey and evaluation to
effect may occur and we have the plan for the improve for work
processes to reduces to effect in the future.
• We have set up the department to received complaints
on environmental impacts issues and have to solve the pressing
problems.
• We have cooperated with local authorities to maintain
the
environment
of the plant and to solve pressing problems.
The Company operates has committed to maintain the
environmental quality and used to useful of valuable resources
by the preventing and reducing the environmental impact Environmental and Energy
would occur and reduce the waste arising from the operations. Management System Standard
The company has develop of work process to reduce
energy rates and reduce the use of resources in manufacturing
process maintain to ensure sustainable environmental forever.
• The company obtained certified ISO 14001 Environment
The management to achieve company's goals to main- Certification and Certified in the year 2543 (2000).
tain environmental. In addition, It’s have to directly affect
• The company has a certification of carbon footprint carbon
environment impacts. Also. It’s make the company had to reduction. We are the first manufacturer of Thai industries.
cut losses in the process of the whole process of purchasing,
• The company obtained certified for Energy Management
manufacturing, the shipping and can to confidence to customers, System Standard ISO 50001 from The Department of Energy.
consumers and all stakeholders.
And Energy Management and Saving Project in food industry in
recent year, 2014.
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บริษทั ด�ำเนินพัฒนาระบบการผลิตเพือ่ ลดการใช้พลังงาน ทรัพยากร
สิ้นเปลือง และการปล่อยกาซในอากาศ ดังนี้
• โครงการ Environmental Recycle ได้แก่ การใช้พลังงานจาก
ไอน�ำ้ ทดแทนพลังงานจากน�ำ้ มันเตา ซึง่ เป็นการประหยัดพลังงาน
ลดผลกระทบเรือ่ งของเสียทีป่ ล่อยในอากาศ และลดต้นทุนการผลิต
• โครงการใช้แกลบมาเป็นเชือ้ เพลิงแทนพลังงานสิน้ เปลือง เพือ่
ลดควันทีเ่ กิดจากเชือ้ เพลิง และลดต้นทุนในการผลิต ในขณะเดียวกัน
เป็นการเพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจให้กบั เกษตรกรในการทีบ่ ริษทั รับซือ้
แกลบมาจากกลุม่ เกษตรกร
• โครงการอนุรกั ษ์พลังงานด้วยการลดการใช้แสงสว่างในส�ำนักงาน
ด้วยการเปลี่ยนหลอดไฟเพื่อประหยัดพลังงานและโคมไฟ ท�ำให้
สามารถประหยัดพลังงานได้ถงึ 30 % และลดจ�ำนวนหลอดเพือ่ ลด
การใช้กำ� ลังไฟฟ้าได้ถงึ 50 %
• โครงการลดการใช้กระดาษจากกล่องบรรจุน�้ำมันบริโภค  
สามารถลดการใช้กระดาษได้ถงึ 3.8 %เมือ่ เทียบกับก่อนด�ำเนินการ
โครงการ
• โครงการการน�ำน�ำ้ เสียทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิตทัง้ หมดมา
เข้าระบบการบ�ำบัดน�ำ้ เสียเพือ่ น�ำไปใช้ในการสเปรย์ดกั ฝุน่ จากปล่อง
Boiler ที่ใช้ในกระบวนการผลิตของบริษทั ซึง่ เป็นการน�ำกลับมาใช้
เต็ม 100%
• โครงการให้ความรูเ้ ยาวชนเรือ่ งการจัดการขยะผ่าน กิจกรรม
รักษ์โลก รักษ์ชมุ ชน... ขยะมีคา่ โดยได้รว่ มกับสถาบันการจัดการ
บรรจุภณั ฑ์ เข้าไปให้ความรูก้ บั เยาวชนในเรือ่ งการจัดการกับขยะ วัสดุ
รีไซเคิล และการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ขยะของชุมชน มีเป้าหมายใน
การเข้าไปร่วมท�ำกิจกรรมกับโรงเรียนในโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม
เพือ่ สร้างส�ำนึกและปลูกฝังการมีวนิ ยั ในการจัดการขยะอย่างยัง่ ยืน  2557
• โครงการลดปริมาณฝุน่ ละอองในอากาศ ในปี 2557 บริษทั
ปรับปรุงระบบการผลิตท�ำให้สามารถลดปริมาณฝุ่นละออง (Total
suspense particulate) ทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิตลงได้มากกว่า
เกณฑ์ทกี่ ฎหมาย
ในปี 2558 บริษทั มีแผนการด�ำเนินงานเพือ่ การรักษาสิง่ แวดล้อมดังนี้  
• ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพือ่ ลดการใช้เชือ้ เพลิงในการผลิต
หม้อไอน�ำ ้ เพือ่ จะท�ำให้ลดอุณหภูมขิ องกาซไอเสียทีป่ ล่อยออกสูอ่ ากาศ
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The company operates to development of manufacturing systems for reduce energy, to resources consumable and release
the gas as follows:
• The project of Environment recycling such as to used
renewable steam energy from bunker oil energy. This project
is saves energy to reduce the impact of waste in the air and
reduce production cost.
• This Project uses rice husk as fuel instead of energy
consumable. To reduce the smoke caused by the fuel and
reduce production cost. Meanwhile, The economic have to
value added to the farmers, at the company has purchased
the rice husk from agriculturist group.
• The Project of Renewable Energy with reducing the use
of lighting in the work place by changing the light bulbs to save
energy and lamps. It's can enables energy savings up to 30%
and reduce the number of tubes to reduce power consumption
to 50%.
• The Project of economizes paper from to used packaging
the consumption oil box. It's can red_uce paper usage by up
to 3.8% compared to before proceeding the projects.
• The Project of wastewater treatment system is a project
to bring the waste water from the all production process to wastewater
treatment system were to used to spray the dust from
boiler chimney trap. It's used in the production process of the
company, which is brought back to a full use 100% recycled.
• The Project to educate Juvenile through the activities
" Love world, Love community..... and the garbage valuable"
We join in cooperation with Thailand Institute of Packaging
and Recycling Management for Sustainable Environment. We
have educated juvenile with regard to management to garbage,
materials recycling and creating value added to local community's waste. The goal is to participate in school's activities
and the school around in Nakon Pathom to province to create
consciousness and instill the discipline in managing waste
recycling management for sustainable environment.
• The Project to reducing dust in the air. The company
has improve to production system and makes it possible to reduce
The amount of dust (Total suspense particulate) resulting from
to the manufacturing process and can reduce than criteria of
The Law assign,
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Community Well-Being

คุณภาพของสังคม และชุมชน
บริษัทสร้างกระบวนการด�ำเนินธุรกิจ The company has created business
ทีเ่ อือ้ ในการส่งเสริมความเป็นอยูข่ องสมาชิก processes to contributing to promoting to
ในสังคม และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวติ well Being of members to the society and
ของประชาชนให้ดขี นึ้ โดยด�ำเนินกิจกรรมการ promote to development of the quality of
ด�ำเนินงานเพือ่ พัฒนามาตรฐานการด�ำรงชีวติ life of people for the better. The company’s
รวมทั้ ง สถานะทางเศรษฐกิ จ ของชุ ม ชน   operation to development of Living Standards,
ตามนโยบายที่จะอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่าง including The Economic status of the
ยัง่ ยืน เนือ่ งจากตระหนักดีวา่ การเติบโตอย่าง community according, the policy to
ยัง่ ยืนขององค์กรนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ความยัง่ ยืนของ coexist a sustainable community. Because,
ชุมชนทีบ่ ริษทั ตัง้ อยู  ่ จึงได้ดำ� เนินกิจกรรมบน The Company has to realize the
พืน้ ฐานของการควบคุม ดูแลและป้องกันมิให้ sustainability growth organization based
เกิดผลกระทบต่อชุมชน ปรับปรุงและพัฒนา on the sustainability of the environment
กระบวนการท�ำงานเพื่อลดผลกระทบที่อาจ in which it's a located. So, The operation on
the basis of control, to care and to prevent
เกิดขึน้ กับชุมชนตลอดเวลา
affect to the community, and to improve
กรอบในการพัฒนามาตรฐานความเป็นอยู่ and development the working process
to reduce to the potential impact on the
ของชุมชน
• ส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพชีวติ ของคน community all time.
ในชุมชน
• สนับสนุนการพัฒนาเยาวชนให้เติบโต The framework of the development of the
living standard of the community.
เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม
• The participation in the improvement
• มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในชุมชน
• อนุรกั ษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิน่ of public utilities of local community in a
around the factory area.
• The support to development of
Juvenile are growth to be a quality
personnel of society
• The conservation to tradition and
the local culture.
• The participation in solving the
problems in the community.
• The promote to the standard of
quality life of people in community
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บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานเพื่อความยั่งยืน 2557

โครงการที่บริษัทด�ำเนินการเพื่อการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน
มีดังต่อไปนี้
• โครงการองุน่ อิม่ บุญ เพือ่ น้องอิม่ นาน
		 (ก) บริษทั ได้มอบ น�ำ้ มันพืช ตราองุน่ โครงการอาหารกลาง
วันเด็กให้แก่โรงเรียน จ�ำนวน 22 โรงเรียน ในจังหวัด นครปฐม
และราชบุรี เพื่อร่วมมือกับโรงเรียนส่งเสริมโภชนาการให้เยาวชน
วัยเรียนมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี
(ข) โครงการมอบทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวันส�ำหรับ
นักเรียนในโรงเรียนเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจังหวัดนครปฐม จ�ำนวน  25
โรงเรียน
(ค) สนับสนุนการโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ
วัดพระปฐมเจดีย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เพื่อปลูกฝังเยาวชนในด้านจริยธรรมและคุณธรรม
• โครงการรักษ์ชุมชน
เป็นโครงการที่บริษัทมีเป้าหมายที่จะท�ำกิจกรรมต่างๆกับ
ชุมชนบริเวณที่โรงงานตั้งอยู่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน
ท้องถิ่นให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นรวมทั้งการรักษาวัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนกิจกรรมที่ด�ำเนินการภายใต้โครงการ
นี้มีดังนี้
(ก) มอบและติดตั้งเครื่องกรองน�้ำให้กับหมู่บ้านยายห้อง ต.
ไทยาวาส อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นชุมชนบริเวณ
ที่ตั้งโรงงานเพื่อให้ชุมชนมีน�้ำดื่มที่สะอาด
(ข) ร่วมท�ำบุญทอดกฐินและทอดผ้าป่ากับวัดในเขตพืน้ ที่ 15 วัด
เพื่อสืบเนื่องศาสนาและบ�ำรุงวัดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน
(ค) ติดตัง้ ไฟส่องสว่างให้ตอม่อสะพานข้ามแม่นำ�้ นครชัยศรี
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรทางน�้ำของแม่น�้ำท่าจีน
(ง) รับพนักงานในท้องทีเ่ ข้ามาท�ำงานเพือ่ ส่งเสริมให้ชมุ ชน
มีความยั่งยืน
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The company’s projects are operated to coexist to a
sustainable communities are the as following:
• The project “Blessed grapes So I’m along time” The company
has given oil products “ngoon” the school in the children's lunch
program school is a number 22 schools at Nakhon Pathom Province
and Ratchaburi Province for a period of 10 years and To cooperate
with to The school Promoting nutrition and health of children
and youth in the school age.
• The project “Ordingtion becoming novice”
• The project “Love...local community” It’s a project that
The Company has a goal to do activities to local community
in the surrounding area the factory’s location. To ENHANCE
the quality of life's Thai people in local to be the better well
being and to maintain Thai tradition and culture local community
to be the sustainable. The activities to actuation under this
project are as follows:
		 1. To delivers and install a water filter to local community
			 in the surrounding area the factory’s location to has
			 to drinking of clean water in the area.
2. To participated a Kathin ceremony to donations to
			 the temple.
		 3. Light Installation to illuminate the Nakhon
			 Chai Si River. for commuter's satety
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• โครงการรักษ์ท่าจีน
(ก) ร่วมงานกับชมรมรักษ์แม่นำ�้ ท่าจีน เพือ่ ดูแลรักษาแม่นำ 
�้
รวมทั้งร่วมการแก้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับแม่น�้ำท่าจีน
(ข) จัดทีมเก็บผักตบชวาในแม่นำ�้ ท่าจีนเป็นแผนงานประจ�ำ
เดือน เพื่อให้รักษาสภาพน�้ำและแก้ไขปัญหาการจราจรทางน�้ำ
(ค) จัดกิจกรรม น�้ำและสันติภาพ เพื่อให้ความรู้ในการดูแล
และรักษาแม่น�้ำ ให้กับชุมชนและโรงเรียนที่ตั้งบริเวณแม่น�้ำท่าจีน  
  (ง) ส่งตัวแทนไปร่วมกับชุมชนในการแก้ปญั หาต่างๆทีเ่ กีย่ วกับ
แม่นำ�้ ท่าจีนรวมทัง้ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเพื่อแก้ปัญหา จัด
เก็บผักตบชวาในแม่น�้ำท่าจีนเพื่อรักษาสภาพน�ำ้ และแก้ปัญหาการ
จราจรทางน�้ำ
• โครงการสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน
(ก) โครงการแก้ปญั หาสิง่ กีดขวางทางเดินน�ำ้ ในแม่นำ�้ ท่าจีน  
เพื่อแก้ปัญหาการจราจรทางน�้ำ  จากการที่พื้นที่จังหวัดนครปฐม
ประสบภัยน�้ำท่วมในปี 2556 บริษัทจึงได้ร่วมกับ ศูนย์ประสาน
งานองค์การเอกชนจังหวัดนครปฐม  และจังหวัดนครปฐม ท�ำการ
ส�ำรวจแม่น�้ำนครชัยศรีเพื่อวิเคราะห์ปัญหาน�้ำท่วมขังพื้นที่ ใน
จังหวัดนครปฐม วัตถุสิ่งกีดขวางทางเดินน�้ำในแม่น�้ำนครชัยศรี
และมีผลส�ำรวจสันนิษฐานว่า อาจมีสงิ่ กีดขวางทางเดินใต้นำ�้ บริเวณ
สะพานสะพานโพธิแ์ ก้วทีอ่ าจส่งผลให้การไหลของแม่นำ�้ ไม่สามารถ
เป็นไปอย่างรวดเร็วซึง่ มีผล ท�ำให้เกิดการท่วมขัง และมีความเสียหาย
โดยเฉพาะกับพืน้ ทีก่ ารเกษตรและชุมชนได้รบั ความเดือดร้อน จึงได้
ให้ความร่วมมือกับภาครัฐเพื่อด�ำเนินการแก้ปัญหา คาดว่าจะแล้ว
เสร็จในปี 2560
(ข) การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาเร่งด่วน
- ตั้งคณะท�ำงาน Emergency Response Team ตลอด
24 ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
- ตั้งคณะท�ำงานเพื่อพบกับชุมชนรายครัวเรือน รับฟัง
ปัญหา ข้อร้องเรียน และหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข ในการประชุม
ของชุมชนที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

		 4. Hire employees come to work to promote community
revenue.
• The project “Love...Tha Chin”
		 - The sending authorities to joined to community for
			 solve problem and others related to the Tha Chin river.
		 - We are the leader the meeting to solve the problems.
		 - To the eliminated to water hyacinth in Tha Chin river
			 to maintain the water conditions and the solve
			 problems to water traffic.
		 - To have activities to provided the knowledge to
			 maintain to river to community and school lived at
around to the Tha Chin river in year 2013.
• The projects to the sustainable for community to solve
		 the problems to obstruction and water traffic in
Tha Chin River. In the year 2013, the area of Nakhon Pathom
province was the flood. The Company has joined to the Centre
of Coordination private organization of Nakhon Pathom
Province and to a surveyed to Nakhon Chaisi River for analyzes
the flooding a problem of water locked up to area in Nakhon
Pathom Province and a survey results and assumed that
might have the biliary obstructions the area around of under
Phokaew Bridge which may result in the flow of The River is
not fast cause of the flooding of water locked up in area and
have the damage to especially of agriculture area and the
communities have suffered. So, This Project is to cooperate
with The Government to perform to solve the problems and
to expect to be completed in the year 2017.
• To participation with the community to solve to
pressing problems.The company has organizes to Emergency
Response Team working 24 hours a day to surveillance and
solve the problem that occur in the community. To set the
working group to meet with the community on the stage,
include participating to the meeting local community and to
approached the community of The Household, to listen to the
problems, complaints to find the way to propose amendments.
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บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานเพื่อความยั่งยืน 2557

บริษัทประกอบกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีธรรมภิบาล  
ด้วยจริยธรรมและคุณธรรมไม่เอาเปรียบคูค่ า้ และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง  และ
มีการก�ำหนดนโยบายของจริยธรรมธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติของทุกฝ่าย
The Company has operates with Honesty, Good governance,
ethics and morality, do not to exploited to partners and those
Involved. The company has the policy about business ethics
to Guide of The practice of all concerned parties.

Sustainability of the
stakeholders.
ความยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสีย

คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ เกษตรกร ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล
(การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และการต่อต้านคอรัปชั่น)
Partners, Customers, Creditors, Agriculturist and Shareholders.
(The operation with fairness & Integrity Business Conduct / Anti-Corruption)

กรอบการด�ำเนินงานของบริษทั เพือ่ ความยัง่ ยืนของ
ผู้มีส่วนได้เสีย มีดังนี้
• ด�ำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันทีด่ ี
• ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของผู้เกี่ยวข้อง
• ไม่เรียก รับ จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริต
• ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อตกลงและเงื่อนไข
สัญญาอย่างเคร่งครัด
• ร่วมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้กับ
เกษตรกร โดยเฉพาะผู้ปลูกถั่วเหลือง
บริษทั ด�ำเนินกิจกรรมเพือ่ ความยัง่ ยืนของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ดังนี้
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เกษตรกร
• บริษทั มีนโยบายรับซือ้ เมล็ดถัว่ เหลืองซึง่ เป็น
วัตถุดบิ ทีป่ ลูกภายในประเทศทัง้ หมดจากเกษตรกร
ชาวไทยในราคาเป็นธรรม ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของการสร้าง
ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรไทยด้วย
การสร้างอาชีพและรายได้ ส่งให้คุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรและชุมชนที่อาศัยมีความเป็นอยู่ดีขึ้น
• บริษัทท�ำโครงการผลิตถั่วเหลืองครบวงจร
โดยได้รว่ มกับสมาคมผูผ้ ลิตน�ำ้ มันถัว่ เหลืองและร�ำข้าว
กรมวิชาการเกษตร บริษทั สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชัน่
จ�ำกัด บริษัทน�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด และ บริษัท
กรี น สปอต จ� ำ กั ด ส่ ง เสริ ม การปลู ก ถั่ ว เหลื อ ง

โดยเมล็ดพันธ์ที่ดี ในพื้นที่นาและแปลงปลูกอ้อย
เป็นการอนุรักษ์ความสมบูรณ์ของดิน และเพิ่ม
รายได้ให้เกษตรกรในชุมชน ด้วยการให้ความรู้กับ
เกษตรกรและ รับซื้อในราคาที่ดี สร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรจากการปลูกถั่วเหลืองสลับกับพืชหลัก
เพื่อให้เกิดระบบการผลิตอย่างยั่งยืน และส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานะให้กับเกษตรกร
• โครงการรับซื้อแกลบจากเกษตรกรชาวนา
เพื่ อ น� ำ มาท� ำ เป็ น เชื้ อ เพลิ ง ในกระบวนการผลิ ต
เป็นการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชน
ลูกค้า คู่ค้า ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้นและหน่วยงาน
ที่ก�ำกับดูแล
จากแนวคิดทีว่ า่ ความส�ำเร็จของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
เป็นความยั่งยืนของเรา บริษัทจึงด�ำเนินธุรกิจมา
ด้วยความซื่อสัตย์ ไม่เอาเปรียบ และรักษาความ
สัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องผ่าน
กิจกรรมต่างๆอย่างสม�่ำเสมอ อาทิเช่น
• ให้ความรูเ้ กีย่ วกับคุณสมบัตขิ องสินค้าให้กบั
ลูกค้า เพื่อให้มีความเข้าใจในด้านโภชนาการเพื่อ
สามารถให้ความรู้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
• ให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมของเศรษฐกิจ
และภาวะอุตสาหกรรมเพือ่ ประกอบการตัดสินใจใน
การท�ำธุรกิจ
• วางระบบการจัดการบริการหลังการขาย
เพื่อตอบสนองความมีทีมงานที่พร้อมในการให้
ความช่วยเหลือดูแลในเรื่องต่างๆ ให้กับลูกค้า
• จัดโปรแกรมเยีย่ มลูกค้าทุกไตรมาสเพือ่ รับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับสินค้าและบริการ
• จัดโปรแกรมการน�ำตัวแทนการค้าท่องเทีย่ ว
เพื่อกระชับความสัมพันธ์
• บริษัทได้เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์และนัก
ลงทุน รวมทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ได้เข้าเยีย่ มชมกิจการตลอด
ทัง้ ปีเพือ่ สร้างความเข้าใจอันดีในการบริหารกิจการ
และการด�ำเนินการของบริษัท
• ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ได้จัดให้มีการประชุม
นักวิเคราะห์ทุกไตรมาส
• บริษทั ได้รบั รางวัล ผลประกอบการยอดเยีย่ ม
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ.
2556 และ 2554
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Sustainability of the agriculturists.
• The Company's policies the
purchase to raw materials of soybeans
from hotbed area within the country of all
from Thai agriculturist in the price is fair.
Which is part of creating sustainability
of economy to Thai agriculturist, by the
creating occupation and income, to the
quality of life's Thai agriculturist and local
communities are a better of living.
• The Company has project of
produce to soybeans a full range, by
the combination with The Association
The Company operates under the of soybean oil and rice, Department
framework for sustainability of the of Agriculture, Siam Kubota Corporation
co., ltd., Mitr Phol Sugar Company
stakeholders as follow:
• The business conduct under the
compliance with competition law.
• Do not destroy the reputation of
who's relevant.
• Do not request or paid to a benefit
which dishonest.
• Compliance with the law,
The Agreement and conditions to promise
of the strictly.
• To participation to creating
sustainability of economy to agriculturist,
the particularly to farmers of soybeans.

Limited, and Green Spot Company
Limited. We have the promotion to planting of
the good seeds of soybean in the space
farmer's field and sugarcane plantations.
It's conserve to integrity of the soil and
to increase the income to agriculturists,
include to educating to agriculturists and
got the purchased in good prices. It’s
creating revenue for agriculturists from
the soybean planting to alternating the
planting of the main crops to achieve a
sustainable production systems and the
promote socio-economic, to agriculturists.
• The project has get to purchase
the rice husk from farmers for to used as
fuel in the production process; it's created
to sustainable income to the community.
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The sustainability of customer client
debtor creditors shareholders and regulatory agency.
The concept that, the success of the
stakeholders was the sustainable organization. The Company's operate with
integrity do not exploit and to maintain
the relationship to the clients, customer
and all concerned parties through various
activities to regularly, such as:
• To provide knowledge about
features of products to customer in order
to have understanding of nutrition and to
able to provided knowledge to correctly
for customers.
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• To provide the knowledge to bout the
overall economic and Industry outlook to
assemble of the decision in the business.
• The management system for the
availability of team staff to responses to
customers and to after sales service.
• To arrange the program to customer
visit to receive opinions and suggestions
about our products and services the
every quarter.
• The implementing programs to
commercial agents to strengthen
relationships.
• The company has opened an
opportunity for analysts and investors,

including shareholders. They can visited
the business throughout the year for
create to understanding to the management
and The Company's operations.
• The Investor Relations has
provided an analyst a meeting every
quarter.
• To the cooperate “Opportunity
Day” organized by the Stock Exchange
of Thailand.
• Best performance Award of 2013
and 2011 from SET.
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การต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 25
มีนาคม 2558 มีมติให้บริษัทสมัครเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์
ในการต่อต้านคอรัปชั่น กับโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective
Action) ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านคอรัปชั่น ขณะนี้ก�ำลัง
อยูใ่ นระหว่างการด�ำเนินการ นอกจากนี้ บริษทั เปิดช่องทางให้มกี าร
แจ้งเบาะแส โดยมีขนั้ ตอนการแจ้งและวิธกี ารพิจารณาข้อร้องเรียน
รวมทั้งการคุ้มครองผู้แจ้ง ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายลงโทษพนักงาน
ที่ทุจริต โดยไม่มีการประนีประนอมใดๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้
และจากการที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผลิตจากเมล็ดถั่วเหลือง
ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรนั้น บริษัทมีนโยบายรับซื้อวัตถุดิบ
ที่ผลิตภายในประเทศทั้งหมดจากเกษตรกรไทย   จึงเป็นโอกาสที่
บริษทั ได้มสี ว่ นในการสร้างความยัง่ ยืนทางเศรษฐกิจให้กบั เกษตรกร
ในสังคมไทยโดยตรง ท�ำให้เกิดการสร้างงานและมีรายได้อย่างต่อ
เนือ่ ง เป็นส่วนหนึง่ ของการสร้างความเติบโตอย่างยัง่ ยืน ท�ำให้เกิด
พลังในชุมชนส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น
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Anti-corruption
The Company has joined to announce to ideologies the
project an anti corruption in March 2015. In addition, the
company has a channels of way inform and complaints about
the clues of corruption, which there are procedure of inform
and the considered to the complaints as well as the protecting
to whom is informant the clues. The Company has a policy
to penalties for the employee’s fraud, to without any conciliation
on this.
The Company's products are manufactured from
soybeans, which to be agricultural production as a result,
The Company's policies the purchase to raw materials of
soybeans from hotbed area within the country of all from Thai
agriculturist. It's a opportunity for The Company has involved
to created a sustainable economy to the agriculturist in directly
Thai society. It's made to have creating to continuously job
and income, as part of creating to sustainable growth, to be
the power of community to resulting the better a quality of
life's community.
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The Wisdom organization
องค์กรแห่งปัญญา

บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)  THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED

"การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน"
"The treat all employees fairly and to respect human rights"
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TVO

"เชื่อมั่นในคุศัณกยภาพของมนุ
ค่าและ
ษย์ "
พั น ธะกิ จ ส่ ง มอบคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ใ ห้
พนักงาน เกิดจากความเชือ่ มัน่ ในคุณค่าและ
ศักยภาพของมนุษย์ และตระหนักว่าความ
ส�ำเร็จขององค์กรนั้นเกิดจากความสามารถ
และการร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคน
บริษัทจึงให้ความส�ำคัญกับการดูแลรักษา
บุ ค คลากรให้ มี ความเป็ น อยู ่ ขั้ น พื้ น ฐาน
ที่ดีและเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
สุขภาพที่แข็งแรง ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง จัดสภาพแวดล้อมของ
การอยูร่ ว่ มกันในองค์กรให้มกี ารแบ่งปันองค์
ความรู้เพื่อบ่มเพาะปัญญาด้วยทัศนคติเชิง
บวก มีความเป็นมิตร เกื้อกูลซึ่งกันและกัน
เพือ่ ให้พนักงานท�ำงานในองค์กรอย่างมีความสุข
และมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้เกิดผลงาน
ที่ดี และเป็นองค์กรแห่งปัญญาต่อไป
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ด้วยหลักการดังกล่าว บริษัทจึงจ้าง
งานอย่างเป็นธรรม โดยยึดหลักจริยธรรม
เคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เอาเปรียบพนักงาน
จัดสวัสดิการให้มากกว่าทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้
และสร้างสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ถูก
สุขลักษณะ มีความปลอดภัยในการท�ำงานสูง
มี แ ผนการพั ฒ นาบุ ค ลากรอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
รวมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดความ
ร่ ว มมื อ และส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี
ระหว่างพนักงานและองค์กร
ในปี 2557 บริ ษั ท จั ด เวที บ รรสาน
ซึ่งเป็นการจัดประชุมที่เน้นการมีส่วนร่วม
ระหว่างผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการ และ
พนักงานระดับหัวหน้า เพือ่ รับฟัง แลกเปลีย่ น
และหาข้อสรุปในประเด็นความท้าทายของ
องค์ กร โดยยึ ด แนวทางของการใช้ ห ลั ก

สุนทรียสนทนา (voice dialogue) มาใช้ใน
การบรรสาน ท�ำให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร
แนวทางการท� ำ งาน และการแก้ ป ั ญ หา
ที่ส�ำคัญๆ ขององค์กรร่วมกัน
วัฒนธรรมในการท�ำงาน
• ความส� ำ เร็ จ คื อ การท� ำ งานเพื่ อ
ของตนเองและผู้ร่วมงาน เน้นให้ทุกฝ่าย
ประสพความส�ำเร็จในการท�ำงานตามเป้า
หมายขององค์กร
• เคารพและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน
• เกื้อกูล คือการท�ำงานให้ส�ำเร็จตาม
เป้าหมายของบริษัทและของตนเองเพื่อให้
บรรยากาศการท�ำงานเป็นไปอย่างมีความสุข
• มีปฏิสมั พันธ์ทดี่ กี บั เพือ่ นร่วมงานและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
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• เรียนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ผู้อื่น
• พัฒนาตนเอง และองค์กร และเพิม่ พูน
ความรูใ้ นศาสตร์อนื่ ๆนอกเหนือจากด้านวิชาชีพ
ของตนเอง
• ยึดความปลอดภัยเป็นพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญ
ควบคู่กับความส�ำเร็จ
• ดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน
บริษัทส่งมอบคุณภาพชีวิตให้พนักงานเพื่อ
น�ำไปสูอ่ งค์กรแห่งปัญญาผ่านกิจกรรมต่างๆ
ดังต่อไปนี้
คุณภาพชีวิต
• สวัสดิการ
• สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
• กิจกรรมรักษ์สุขภาพ เช่น (แอโรบิค,
การรณรงค์ ให้ ขี่ จั ก รยานมาท� ำ งาน,
ตรวจสุขภาพประจ�ำปี)
• กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ เช่น
กิจกรรมน�ำเทีย่ ว, กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์
องค์กรแห่งปัญญา
• การจัดเสวนา ระหว่างผู้บริหารระดับ
สูงและพนักงาน ในปี 2557
• การน�ำระบบ KM มาเพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ น�ำไปสู่ความรู้ใหม่
• การพัฒนาพนักงานองค์กรทุกระดับ
สิทธิมนุษยชน
• บริษัทไม่มีแรงงานเด็ก
• ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
• ปัจจุบนั มีการจ้างงานของคนพิการใน
องค์กร 6 คน ซึ่งยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กฎหมาย
ก�ำหนด ในการนี้ บริษัทได้ส่งเงินสมทบ
ตามสั ด ส่ ว นที่ ก ฎหมายก� ำ หนดแล้ ว และ
มี น โยบายที่ เ พิ่ ม การจ้ า งงานคนพิ ก าร
ในจ�ำนวนที่กฎหมายก�ำหนดไว้
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The mission statement to deliver better
quality of life for employees, arise from
the conviction in the value and human
potential and realize that the organization's success resulting from the ability
and collaboration of all employees. The
Company has a emphasize to care and
maintain the personnel have a well being
a good fundamental and the good quality
of life and strong health to promote to
learning and self development. The organization’s environment management
to coexistence to provide for knowledge
sharing and wisdom to nurture a positive attitude has a friendly, supportive
to each other, in order to employees
have happily and effectively to work
in the organization, it result in a good
performance and It's an organization of
next wisdom.
With the principles as above, therefore, the company has fairly employment
based on ethical principles, respect
for human right and do not exploit
employees and to provision of welfare
more than specified in law. And create
an environmental conditions in work
place has hygienically, the high safety
in working, has to continuously to plan
to development to employees. Including, arranging as various activities, to
achieve to cooperation and to promote
good relations between employees and
organization.
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In year, 2014 The Company has
arrange the organized stage Brrsan,
is the management innovation, the
arrange stage is the discussion between
the senior executives, the management
department and staff's head level, to
listen, exchanged the opinion and the
inferences on issues the organization's
challenges. By adhering to the guidelines
of used in the main aesthetic discussion
(voice dialogue), it's cause the
organization culture, the way of working and major solving problems of the
collaborative organization.
Work culture
• The work to the success of
themselves and colleagues. And to make
all parties success in working according
to the organization's goals.
• Have the respect and honor your
colleagues.
• The supportive working to success
to accomplish the goals of the company
and yourself, to the working atmosphere
is going on work happy.
• Have a good interaction to your
colleagues.
• Learn and understand the roles of
duty of others.
• Develop to yourself and the
organization and enhance to knowledge
in other knowledge to addition to your
profession.

• The iconography the safety is an
important a fundamental to the success.
• Take care environmental and
community.
The Company delivers quality of life for
lead the organization of wisdom through
to various activities as follow:
The Quality of life
• The welfare.
• The environmental conditions in
work place.
• The Seminar meeting between the
executives and employees.
• Healthy Care Activity. (Aerobic,
campaign to cycling to work campaign,
the annual health check)
• The promote to relationship activity
such as: tour for New Year day.
The organization of Wisdom
• The arrange to discussion
between the senior executive and
employees in year, 2014 Win Team
• The implementing KM systems to
encourage the exchange of knowledge,
which to leads the new knowledge.
• Have the plan to develop to
employees of all level.
Human rights
• The Company do not Vilolate
Child labor.
• Do not have human rights violations.
• The employment of people with
the disabilities in organization according
to the proportion of law.

