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Mสารจากประธานกรรมการบริ
essage from Chairman of the Executive Board
หาร
“การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรี ย นรู ้ สร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว มและ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อให้บุคลากร
เกิดการพัฒนาตนเองอยูต่ ลอดเวลา เพือ่
พัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ ให้
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
อย่ า งไม่ ห ยุ ด นิ่ ง ป้ อ งกั น ผลกระทบ
ที่อาจเกิดกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอัน
เกิดจากการด�ำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้
เพื่ อ เป้ า หมายที่ จ ะน� ำ ไปสู ่ อ งค์ ก รให้ มี
ความแข็งแกร่งและยั่งยืนตลอดไป”

บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) มีปรัชญาในการท�ำธุรกิจ
ที่จะเติบโตอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืน ผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อคุณภาพ
ชีวติ ที่ดีขึ้นของประชาชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแลสังคมและ
สิ่งแวดล้อม บริษทั จึงมีเป้าหมายระยะยาวทีจ่ ะร่วมกันสร้างความยัง่ ยืน
ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ผ่านนโยบายส่งเสริมความยั่งยืนด้วยกิจกรรม
การด�ำเนินงานทัง้ หมดของบริษทั ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว บริษัทจึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ควบคุม
ดูแลการด�ำเนินกิจกรรมของบริษัทอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ
ผู้บริโภค และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร
จากการประเมินความเสี่ยงของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และมติที่ประชุมคณะท�ำงานส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประจ�ำปี 2558 พบว่าผู้บริโภค พนักงาน ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ และ
สิ่งแวดล้อมคือปัจจัยส�ำคัญตามล�ำดับที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของบริษัท
บริษัทจึงก�ำหนดเป้าหมายในการสร้างความยั่งยืนให้สอดคล้องกับ
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษั ท และแผนธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท คื อ
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างการมีส่วนร่วมและ
แลกเปลีย่ นองค์ความรูเ้ พือ่ ให้บคุ ลากรเกิดการพัฒนาตนเองอยูต่ ลอดเวลา
เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคอย่างไม่หยุดนิ่ง ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดกับชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการด�ำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายที่
จะน�ำไปสู่องค์กรให้มีความแข็งแกร่งและยั่งยืนตลอดไป
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“Development to be a learning organization,
to participate and share knowledge leading
to constant self-development of its human
resources, to develop the product quality to
satisfy the consumers’ needs, and to prevent
the potential impacts on communities and the
environments from its operations. This will
ultimately lead the Organization to be a
strong and sustainable company.”

นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์
Mr.Visuth Vitayathanagorn

Thai Vegetable Oil Public Company Limited adheres to its
business ethos in growing with quality and sustainability, producing
high quality products for better quality of life, creating values
of shareholders, and caring society and environment. So the
Company has a long term gold to create sustainability through
all its corporate operations and activities. In the drive towards the
organizational mission, the Company has focused in developing
human resources, closely monitoring its operations to minimize its
impacts to communities, and the environment, in order to deliver
the quality of life for consumers through its various activities.
From the assessment of risk management committee, and the
resolution of sustainable development committee in 2015, it showed
that consumers, staff, and surrounding communities of the Company,
have impacts on corporate sustainability respectively in such order.
So, the Company sets the goal to initiate the sustainability to
correspond with its nature business and business plan, i.e. to develop
to be a learning organization, to participate and share knowledge
leading to constant self-development of its human resources, to
develop the product quality to satisfy the consumers’ needs, and to
prevent the potential impacts on communities and the environments
from its operations. This will ultimately lead Organization to be a
strong and sustainable company.
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Philosophy
ปรัชญาองค์กร
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
Corporate Governance

ความเทาเทียมของ
ผูถือหุน
Equitable Treatment
of Shareholders

บทบาทผูมีสวนไดเสีย
Role of
Shareholders

ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
Board of Directors'
Responsibility

การเปดเผยขอมูล
และความโปรงใส
Disclosure and
Transparency
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สิทธิของผูถือหุน
Right of
Shareholders

บริษทั จะเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพและยัง่ ยืน
และผลิตสินค้าคุณภาพเพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้
ของประชาชน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผถู้ อื หุน้
ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

We aim to grow with quality and
sustainability, and to manufacture a
high quality product for a better
quality of consumers, to add more
values for shareholders, and to
have social and environmental
responsibility.

Vision
วิสัยทัศน์
เป็นบริษัทชั้นน�ำในอุตสาหกรรมน�้ำมันพืชในอาเซียน
เข้าสู่ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเกื้ อ กู ล ทั้ ง ในและต่ า งประเทศมี
ธรรมาภิบาล ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
We are an Asian leading vegetable oil industry,
investing in potential related businesses in both domestic
and international level, which will contribute profit for
operational performance and to be a company of good
governance with social and environmental responsibility.

Mภารกิ
ission
จ
เป็นผู้น�ำในอุตสาหกรรมน�้ำมันพืช มีผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในและ
ต่างประเทศ
To be a leader in vegetable oil industry manufacturing
a high quality product to answer the needs of both
domestic and international customers.
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Sustainable
Development Policy
นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษทั มีพนั ธกิจส่งมอบคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี ห้ผบู้ ริโภค พนักงาน
ชุมชนและสิง่ แวดล้อม และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย ผ่านการด�ำเนินงาน
ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนถึงการส่ง
สินค้าถึงมือผูบ้ ริโภค เพือ่ น�ำความยัง่ ยืนให้ผมู้ สี ว่ นได้เสีย อันจะน�ำ
ไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรสืบไป

ภารกิจในการสร้างความยั่งยืนขององค์กร
• ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน
• ผลิ ต สิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพ มี คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการ ด้ ว ย
มาตรฐานการผลิตทีส่ ม�ำ่ เสมอ มีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค
และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม
• ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเอง และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้กับพนักงาน
• ลดการใช้ทรัพยากร
• ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
• อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน
• สร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้ผู้ถือหุ้น
บริษทั สือ่ สารนโยบายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนให้พนักงานทุกคน
ผ่านช่องทางการสื่อสารทุกประเภทของบริษัท และบรรจุเรื่องนี้ใน
คู่มือการปฐมนิเทศของพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานในองค์กร
มีความเข้าใจและส�ำนึกในหน้าที่ของตนในการรับผิดชอบในการ
สร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร
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คณะท�ำงานส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Sustainability Development Committee
The company has a mission to deliver a good quality
of life to consumers, staff, communities, the environment
and stakeholders through all its activities, from the supply
of raw materials, productions, finally finished products to
the consumers. To bring sustainability to all stakeholders,
and in turn the sustainability of organization.

ประธานกรรมการบริหาร
Chairman of Executive Board

Mission to Create Organizational Sustainability
• To deliver a good quality of life to people.
• To manufacture a high quality product with nutritional
value with best standard, in order to satisfy all
customers’ needs.
• To encourage self-development, as well as create a
better quality of life for all employees.
• To reduce the use of resources
• To reduce the impact on the environment.
• To cohabit sustainably with communities.
• To create the sustainable wealth for all shareholders
The Company communicates the sustainable
development policy to all its employees via all available
channels, and include it into our orientation program for
all new staff. This means to instill this understanding and
consciences on the duty to responsible and to create
sustainability to the company.

กรรมการผู้จัดการ
Managing Director

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงาน
และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Director, Compliance and Sustainability
Development

ผู้จัดการแผนก
ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Manager, Sustainability Development

ผูัจัดการแผนกกิจกรรมสัมพันธ์
Manager, Corporate Event
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Stakeholders
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
C

onsumers
ผู้บริโภค

E

mployees
พนักงาน

C

ommunity
ชุมชน

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการส่งเสริมความยัง่ ยืน
ได้วเิ คราะห์ผมู้ สี ว่ นได้เสียตามล�ำดับความส�ำคัญ
ทีส่ มั พันธ์กบั การประกอบธุรกิจ ดังนี้
• ผู้บริโภค ลูกค้า
• พนักงาน
• ชุมชนบริเวณที่ตั้งโรงงาน
• สิ่งแวดล้อม
• เกษตรกร คูค่ า้ เจ้าหนี้ ผูถ้ อื หุน้ หน่วยงาน
ที่ก�ำกับดูแล

E

nvironment
สิ่งแวดล้อม

S

Sustainability Committee analyzed the
order of stakeholders by their impacts to
business as following:

hareholders,
Regulators
ผู้ถือหุ้น,
หน่วยงานก�ำกับดูแล

T

rade partners,
Creditors, Farmers
คู่ค้า เจ้าหนี้
เกษตรกร
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•
•
•
•
•

Consumers and Customers
Employees
Surrounding communities of factory location
Environment
Farmers, Trade partners, Creditors, Shareholders
and Regulators

ประเด็นที่มีผลต่อความยั่งยืนของบริษัท
Materiality

ประเด็นดานการพัฒนาอยางยั่งยืน
Materiality Matrix

ในปี 2558 คณะท�ำงานส่งเสริมการพัฒนาเพือ่
ความยัง่ ยืน ได้สรุปประเด็นทีม่ ผี ลจากความยัง่ ยืน
จากการประเมินความเสี่ยงขององค์กรของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ได้ท�ำการวิเคราะห์
ความเสี่ยง โดยวิธี Common Risk matrix โดย
ใช้เป้าหมายองค์กรจากแผนธุรกิจประจ�ำปี และ
นโยบายการพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืน ประกอบกับผล
การวิ เ คราะห์ ค วามคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
ผ่านช่องทางต่างๆเช่น การประชุมอย่างมีสว่ นร่วม
กับชุมชน ข้อร้องเรียน แบบสอบถามความพึง
พอใจของลูกค้า และการ Audit จากลูกค้าและ
ซัพพลายเออร์ พบว่ามีประเด็นทีม่ ผี ลต่อด้านความ
ยั่งยืน และเป็นประเด็นที่สอดคล้องกันทุกฝ่าย
ตามบริบทขององค์กร และมีความสัมพันธ์กับผู้มี
ส่วนได้เสีย ดังนี้
•
•
•
•

ศักยภาพของพนักงาน
คุณภาพสินค้า
การอยู่ร่วมกันกับชุมชน
การจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม

จากประเด็นส�ำคัญ 4 เรื่องดังกล่าว และ
หลักการ 8 ข้อ ของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นรายการ
เปิ ด เผยข้อมูลประจ�ำปี แบบ 56-1 เรื่องความ
รับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ การประกอบกิจการด้วย
ความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงาน
อย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนและ
สังคม และนวัตกรรม ที่ก�ำหนดแนวทางให้บริษัท
ด�ำเนินการท�ำงานตามประเด็นต่างๆ บริษัทจึงได้
ก� ำ หนดแผนในการท� ำ งานเพื่ อ การพั ฒ นาไปสู ่
ความยั่งยืน ตามล�ำดับดังนี้

สําคัญตอผูมีสวนไดสวนเสีย

4.0

ศักยภาพของ
พนักงาน
การอยู คุณภาพ
รวมกับ สินคา
การจัดการ
ชุมชน
สิ่งแวดลอม

3.0

การสื่อสาร
การตลาด
สิทธิมนุษยชน

2.0

การบริหารการจัดการนํ้า
1.0

0.0

การตอตาน
การทุจริต
0

1

ความรับผิดชอบตอสังคม

ผลผลิตเมล็ดถั่วเหลือง
ภายในประเทศไมเพียงพอ

2

3

4

สําคัญตอ TVO

In 2015, Sustainability Development Committee
concluded materiality with impacts on sustainability by
assessment of Risk Management Committee as undergone
by the method of Common Risk Matrix. It bases on goals
and business plan and sustainability development plan
along with stakeholders’ expectation analysis through
different channels such as participatory meeting with
communities, complaints, satisfactory questionnaires, and
customer and supplier audits. The assessment revealed
that the materiality with impacts on sustainability, and
were agreeable by all in the organizational contexts as
well as in relations with stakeholders including
•
•
•
•

Potentials of employees
Quality of products
Communities’ well being
Environmental management

From these four key issues, and eight principles
of Security and Exchange Commission in Corporate
Disclosure Form 56-1 on Social Responsibility, i.e. good
governance, anti-corruption human right, fair treatment
to labor, responsibility to consumers, environment
preservation social and community development and
innovation, which guide the Company to follow certain
issues as followed.
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ศักยภาพของพนักงาน
เป้าหมาย

• พั ฒ นาศั ก ยภาพของพนั ก งานเพื่ อ การขั บ เคลื่ อ น
องค์กรไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจ
กลยุทธ์
• พั ฒ นาบุ ค ลากรและจั ด เตรี ย มทรั พ ยากรบุ ค คลให้
สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ
• การจัดการองค์ความรู้ขององค์กร
• สร้างบุคลลากรสืบทอดทางธุรกิจ
ช่องทางที่ได้ข้อมูล
• การประเมินความเสี่ยงองค์กร
• นโยบายบริษัท
• แผนธุรกิจ

Potentials of Employee
Goal

• Employee potential development to drive the
Organization to business goals
Strategy
• Develop and prepare human resources to be
consistent with business goals
• Organizational Knowledge Management
• Succession Plan
Channel to Information
• Organizational Risk Assessment
• Business Policy
• Business Plan
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คุณภาพสินค้า

เป้าหมาย
• สิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพและปลอดภั ย ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม
กลยุทธ์
• วิจัยและพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง
• รักษามาตรฐานการผลิตสินค้า
• ให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน
ช่องทางที่ได้ข้อมูล
• การส�ำรวจความต้องการของลูกค้า
• การส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
• การตรวจประเมินของลูกค้า

Quality of Product

Goal
• Create products of good quality and safety to
satisfy needs of all customers
Strategy
• Research and development on product quality
• Maintain manufacturing quality
• Educate public on health issues
Channel to Information
• Customer survey
• Customer satisfaction
• Customer’s audit

การอยู่ร่วมกันกับชุมชน

เป้าหมาย
• อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์
• ลดผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่มีต่อชุมชน
• เพิ่มมาตรฐานคุณภาพความเป็นอยู่และการด�ำรงชีวิต
• สนับสนุนการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ช่องทางที่ได้ข้อมูล
• ข้อร้องเรียน
• การรับฟังความคิดเห็นในเวทีการประชุมร่วมกับชุมชน
• มีส่วนร่วมและสนับสนุนการท�ำงานของภาครัฐ

Communities’ Well Being

Goal
• Sustainably living with communities
Strategy
• Reduce impacts from manufacturing on
communities
• Increase standard quality of living and livelihoods
• Support local traditions and culture conservations
Channel to Information
• Complaints
• Public hearing with communities
• Working in corporate with Governance Agency

การจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย
• การจัดการของเสียทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิต
• ใช้พลังงานชีวมวลเพื่อลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
กลยุทธ์
• ส� ำ รวจและประเมิ น ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มจาก
กิจกรรมการด�ำเนินงานของบริษัท
• ควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อม
• ใช้พลังงานทดแทน
• สร้างการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมกับชุมชน
ช่องทางที่ได้ข้อมูล
• การประเมินความเสี่ยงขององค์กร
• ข้อร้องเรียน
• ค่ามาตรฐานตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
• ต้นทุนการผลิต
• การตรวจประเมินผู้ส่งมอบ

Environmental Management

Goal
• The management of waste from manufacturing
• The implementation of biomass energy to reduce
environmental impact
Strategy
• Survey and assess environmental impact from
corporate operations
• Control manufacturing process to reduce
environmental impacts
• Use alternative energy
• Participate in environment conservation with
communities
Channel to Information
• Corporate risk assessment
• Complaints
• Legal standard environmental values or levels
• Production Cost
• Supplier’s audit

11

Sustainableรายงานการพั
Development Report 2015
ฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2558

รายงานฉบั บ นี้ เ ปิ ด เผย กิ จ กรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
กระบวนการด�ำเนินงานของบริษัทในปีทีผ่านมาตาม
แบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 ของส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นีไ้ ด้
เปิดเผยสาระส�ำคัญได้ดังนี้
This report disclosed the activities within the
corporate operations of the past year as filed in
disclosure form 56-1, in accordance with the Security
and Exchange Commission and it can be concluded
as followed
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P
eople’s
Well-Being

คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

บริษทั เป็นผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายสินค้าบริโภค จึงมีนโยบายทีส่ ง่ เสริมด้านสุขภาพของประชาชน ด้วยการรักษา
คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ค้นคว้าวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ทจี่ ะตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคทุกกลุ่ม และสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพให้กับผู้บริโภค บริษัทเชื่อมั่นว่า บุคลากรของบริษัท
คือผู้ที่จะท�ำให้องค์กรขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายในการมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้บริโภค บริษัทจึงมีนโยบายในการ
สร้างบุคลากรให้เป็นผู้ใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองทั้งในด้านพื้นฐานที่เกี่ยวกับงาน และทักษะอื่นๆทั้งที่เกี่ยวข้องกับ
งานและด้านอื่นๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและน�ำไปสู่การพัฒนางาน เพื่อสร้างให้องค์กรเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป (Learning Organization)

The Company is a manufacturer and distributor of consumer
products, we have a policy to encourage people’s good health by
maintaining its good quality and standards of the products. We
research to develop our products to satisfy customers’ need, and
create an understanding regarding health among its customers. The
Company also firmly believes that human resource is the key factor to
drive the organization towards the goal of delivering a good quality
life to consumers. So the Company has a policy to enhance its
personnel to thrive to learn and towards self-development leading
to work development. This thus makes the organization a truly
Learning Organization.
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The Wisdomองค์organization
กรแห่งปัญญา

Potentials
of Employee
ศักยภาพของพนักงาน
บริษทั มีพนั ธกิจทีจ่ ะส่งมอบคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี ห้พนักงาน และตระหนักว่าความส�ำเร็จของ
องค์กรนัน้ เกิดจากความสามารถและการร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคน บริษทั จึงให้ความ
ส�ำคัญกับการดูแลให้บคุ คลากรมีความเป็นอยูข่ นั้ พืน้ ฐานทีด่ แี ละเหมาะสม มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
และสุขภาพทีแ่ ข็งแรง ส่งเสริมให้มกี ารเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเอง จัดสภาพแวดล้อมของการอยู่
ร่วมกัน ให้มกี ารแบ่งปันองค์ความรูเ้ พือ่ บ่มเพาะปัญญาด้วยทัศนคติเชิงบวก มีความเป็นมิตร
เกือ้ กูลซึง่ กันและกัน เพือ่ ให้พนักงานท�ำงานในองค์กรอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพอัน
จะส่งผลให้เกิดผลงานทีด่ ี และเป็นองค์กรแห่งปัญญาต่อไป
ด้วยหลักการดังกล่าว บริษัทจึงจ้างงานอย่างเป็นธรรม โดยยึดหลักจริยธรรม เคารพ
สิทธิมนุษยชน ไม่เอาเปรียบพนักงาน จัดสวัสดิการสูงกว่าที่กฎหมายก�ำหนดไว้ และสร้าง
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยในการท�ำงานสูง มีแผนการ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ จัดกิจกรรมต่างๆเพือ่ ให้เกิดความร่วมมือ และส่งเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและองค์กร
The Company has a mission to deliver our people a well-being life. We realize
that the organizational success is from capacities and cooperation of staff. The
Company has a priority to take a good care of our people to have a good living
standard, a quality life, and healthy life. We encourage them to have self- learning and
self- development as well as a friendly environment to work together and stimulate
them to share of knowledge and cultivate positive attitudes to offer friendliness and
reciprocity to make happy and efficiently. This eventually results in efficiency improving
which leads to be a Wisdom Organization.
With this principle, the Company hires with fairness and the respect of ethical principle,
human right, better welfare, better and healthier working environment, high work safety,
and continuing human resource development plan, including organizing more activities to
create cooperation and good relationships among staff and with the Company.

บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) • THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
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ในการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงาน บริษัทจัดให้มี
การบรรสาน ซึ่งเป็นการจัดประชุมที่เน้นการมีส่วนร่วม ระหว่าง
ผูบ้ ริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการ และพนักงานระดับหัวหน้า เพือ่ รับฟัง
แลกเปลี่ยน และหาข้อสรุปในประเด็นความท้าทายขององค์กร โดย
ยึดแนวทางของการใช้หลักสุนทรียสนทนา (voice dialogue) มาใช้ใน
การบรรสาน ท�ำให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร แนวทางการท�ำงาน และการ
แก้ปัญหาที่ส�ำคัญๆ ขององค์กรร่วมกัน

วัฒนธรรมในการท�ำงาน
• ความส�ำเร็จ คือการท�ำงานเพื่อของตนเองและผู้ร่วมงาน เน้นให้ทุกฝ่าย
ประสบความส�ำเร็จในการท�ำงานตามเป้าหมายขององค์กร
• เคารพและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน
• เกือ้ กูล คือการท�ำงานให้สำ� เร็จตามเป้าหมายของบริษทั และของ
ตนเองเพือ่ ให้บรรยากาศการท�ำงานเป็นไปอย่างมีความสุข
• มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
• เรียนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ผู้อื่น
• พั ฒ นาตนเอง และองค์ ก ร และเพิ่ ม พู น ความรู ้ ใ นศาสตร์ อื่ น ๆ
นอกเหนือจากด้านวิชาชีพของตนเอง
• ยึดความปลอดภัยเป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญ ควบคู่กับความส�ำเร็จ
• ดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน
In communications of executives and employees, the Company creates a voice dialogue session with participants are
all top executives, management, supervisors, and staff to listen, share and find solution of any challenges. This meeting
upholds the principle of voice dialogue to create corporate cultures and working guidelines, and other key solutions to
corporate and working culture issues.

Working culture issues.
•
•
•
•
•
•
•
•

The success is working for us and others focusing on the success of all in working towards organizational goals.
Respect and honor each other
Support is to working towards corporate goals as well as own goals to have a happy working atmosphere.
Good interactions with colleagues and related parties.
Learn and understand the roles of others.
Self developing and organizational development, to learn more of other knowledge beyond own function.
Take safety as an important foundation along with success.
Take a good care of the environments and communities.
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Sharing
is
Power

แบ่งปันองค์ความรู้

จากเป้าหมายที่จะน�ำองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ บริษัทได้ด�ำเนินการดังนี้
• ส�ำรวจจ�ำนวนของพนักงานให้สอดคล้องกับแผนการขยายตัวของธุรกิจและสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
• พัฒนาพนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคคลากรส�ำหรับการขยายตลาดไปใน AEC
• จัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่งงานที่ส�ำคัญขององค์กร
• จัดท�ำโครงการการจัดการความรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้ในองค์กร

การจัดการองค์ความรูข้ ององค์กร

มหัศจรรย์คนพันธุ์ TVO

บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาโดยกลุ่มตระกูล
วิทยฐานกรณ์ เมือ่ ปี 2528 พนักงานทีอ่ ยูก่ บั องค์กรมาเป็นเวลานานตัง้ แต่บริษทั
เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน จึงมีทักษะและมีความช�ำนาญในงานอย่างมาก
ดังนัน้ เพือ่ เกิดการถ่ายทอดองค์ความรูจ้ ากรุน่ สูร่ นุ่ บริษทั จึงได้กจิ กรรม
การจัดการองค์ความรู้ขึ้น กระตุ้นให้เกิดการแบ่งปันองค์ความรู้
ในหน้าที่ของตนเองสู่เพื่อนร่วมงานในองค์กร โดยน�ำเอาองค์
ความรู้เดิมที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ของพนักงานที่อยู่
กับองค์กรมานาน และองค์ความรูใ้ หม่ๆ ของพนักงานรุน่ ใหม่ซงึ่
มีความทันสมัยมาถ่ายทอดให้กันและกัน

โครงการ TVO’ s Talent เป็นกิจกรรมทีท่ กุ คนในองค์กรมีสว่ นร่วม กระตุน้
ให้พนักงานคิด ตัง้ ค�ำถามและหาค�ำตอบด้วยตนเอง พนักงานเกิดการเรียนรู้
แบ่งปันองค์ความรู้ ตั้งค�ำถามและหาค�ำตอบด้วยตนเองทัง้ ในเรือ่ งงานและอืน่ ๆ
ส่งผลให้มีความกระตือรือร้น เกิดความสัมพันธ์ทดี่ ี มีความร่วมมือมากขึน้ เข้าใจงานของ
ผูอ้ นื่ ลดข้อขัดแย้ง และเกิดความสุขในการท�ำงาน เกิดนวัตกรรมในกระบวนการท�ำงาน
เกิดองค์ความรู้ใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพและด้านผลผลิตและด้วยต้นทุนที่ลดลง เพิ่มทักษะใน
การน�ำเสนอรวมทั้งเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารให้เกิดประโยชน์ เป็นโครงการที่ท�ำให้
สร้างโอกาสให้บริษทั พบศักยภาพของพนักงาน รวมทั้งตัวพนักงานที่ค้นพบว่ามีศักยภาพของ
ตนเองที่สามารถท�ำอะไรได้หลายอย่างที่ไม่เคยตระหนักมาก่อน
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The Company aims to become a Learning Organization, and then act accordingly as followed:
• It surveyed the number of employees to prepare human resource to correspond with the business expansion plan
and the fast changing business environment.
• Human resource developing plan has been executed for AEC market expansion.
• Succession plans are constructed for all key positions of the Company.
• Launch knowledge management campaign for sharing knowledge in
organization.

Knowledge Management

TVO’s Talent

Thai Vegetable Oil Public Company Limited is
established by Vitayathanagorn family since 1984.
Many staff who were with the Company when
it was first set up remain working here since.
So they are very skillful in working. In order to
transfer knowledge to the next generation, the
Company organizes knowledge management activities
to share knowledges among colleagues of the same
workforce; the old generation share their collected experiences,
while new knowledge from new generation is used to update all.
TVO’s Talent Project was implemented during 2015 and an activity
that all within the Organization participated. It stimulated thinking, questioning,
and researching answers by themselves. It leds to learning and sharing
knowledge among staff with enthusiasm. Questioning and finding out answers
in work and other issues gave a positive impact on relationships, cooperation,
eliminate conflicts, work innovation, and new knowledge. It ultimately increased
efficiency and productivity at lower cost, and also increased presentation skills,
new technology learning. The Projects created opportunities for the Company to
discover other potentials outside their regular functions, as well as staff to self-realize
their true potentials they never know before.
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Good Qualityคุofณภาพสิ
Product
นค้า
Consumer
Well-Being
คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค
กลยุทธ์ ในการน�ำไปสู่เป้าหมายของการ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
• รักษามาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ ควบคุมกระบวนการ
ผลิตทุกขัน้ ตอน โดยไม่มกี ารใช้ ผลิต หรือผ่านกระบวนการ
ซึ่งก่อให้เกิดไขมันทรานส์แต่อย่างใด
• วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อคิดค้นพัฒนาคุณภาพ
สินค้าใหม่โดยร่วมมือกับสถาบันวิจยั มหาวิทยาลัยต่างๆ
• ส่ ง พนั ก งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งไปดู ง านและฝึ ก อบรมอย่ า ง
สม�่ำเสมอ เพื่อการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพที่ดีที่สุด
• ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพด้วยกิจกรรมดังนี้
1.

2.
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บริษัทเผยแพร่บทความสั้นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ
ผ่านแฟนเพจ น�้ำมันองุ่น ห่วงใย หัวใจทุกดวง
เพื่อให้ความรูท้ ถี่ กู ต้องเกีย่ วกับเรือ่ งสุขภาพ กระตุน้
ให้ผู้บริโภคหันมาเอาใจใส่สุขภาพของตนเองและ
คนรอบข้าง
Advertorial เกีย่ วกับการบริโภคและสุขภาพผ่านสือ่
สิ่งพิมพ์ต่างๆ ทุกเดือน

3.
4.

จัดโครงการเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งสุขภาพใน
มหาวิทยาลัย จ�ำนวน 12 แห่ง
กิ จ กรรมให้ ค วามรู ้ บุ ค ลากรในองค์ ก รเพื่ อ ให้
สามารถเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับครอบครัว ญาติ
และเพือ่ น ในฐานะผูบ้ ริโภคต่อไป เช่น ความรูเ้ รือ่ ง
ไขมันทรานส์และการบริโภคน�้ำมัน

• ตอบสนองความต้ อ งการของผู ้ บ ริ โ ภคทุ ก กลุ ่ ม ด้ ว ย
การเพิ่มขนาดบรรจุภัณฑ์ และเปิดตลาดใหม่ๆ เพื่อให้
ผู้บริโภคทุกกลุ่มได้ใช้สินค้าของบริษัท
• บริ ษั ท มี น โยบายให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เมื่ อ เกิ ด ภั ย ภิ บั ติ
ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศทีบ่ ริษทั มีสนิ ค้าวางขาย
บริษัทได้บริจาคน�้ำมันให้กับประเทศสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ที่ประสบอุทกภัยใน 2558 ผ่านสถาน
เอกอัครราชทูตไทยในกรุงย่างกุ้ง
• ส่ ง เสริ ม ความเข้ า ใจเรื่ อ งสุ ข ภาพให้ กั บ ผู ้ บ ริ โ ภคใน
ต่างประเทศ

Strategy to Achieve A Good Quality of Life
• Maintain products’ quality standard and control every
step of the manufacturing process without using any
process or additive to create Transfat.
• Research and develop products in order to have new
products by cooperating with universities and research
institutes.
• Employees are regularly trained and join relevant
visiting program to improve to better productions
• Provide Health Information in order to have knowledge
and understanding by following activities
1.

The Company publishes short articles on health
issues via its fanpage ‘AngoonHeartClub’ to
offer an information on health and create health
awareness to its audiences and family.

2.
3.
4.

Advertorial on well consumption and health via
different print media monthly.
Launch Health Campaign in twelve universities.
Launch Health Education to employee to share
knowledge to their family, relatives and friends
such as the information about Transfat

• To satisfy the needs of all customer groups by
increasing sizes of packages, and opening up new
market to reach out new customer groups.
• The Company has a policy to donate to help relieve
disaster, domestic and international, particularly the
countries where the products are regularly sold such
as Myanmar
• Educational Health Campaign for foreign consumers

ISO 22000
ISO/TS 22002-1
PAS220

FSSC 22000
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CWell-Being
ommunity

คุณภาพของสังคม และชุมชน
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Living
with Communities
การอยู่ร่วมกันกับชุมชน
บริษัทจัดให้กระบวนการด�ำเนินธุรกิจเอื้อในการส่งเสริม
ความเป็ น อยู ่ ข องสมาชิ ก ในสังคม และส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยด�ำเนินกิจกรรมการ
ด�ำเนินงานเพื่อพัฒนามาตรฐานการด�ำรงชีวิต รวมทั้งสถานะ
ทางเศรษฐกิจของชุมชน ตามนโยบายทีจ่ ะอยูร่ ว่ มกันกับชุมชน
อย่างยั่งยืน เนื่องจากตระหนักดีว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนของ
องค์กรนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ความยัง่ ยืนของชุมชนทีบ่ ริษทั ตัง้ อยู่ จึงได้
ด�ำเนินกิจกรรมบนพื้นฐานของการควบคุม ดูแลและป้องกัน
มิให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ท�ำงานเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนตลอดเวลา

กรอบในการพัฒนามาตรฐานความเป็นอยู่ของชุมชน
• ส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
• สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในชุมชนให้เติบโตเป็น
บุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม
• มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในชุมชน
• อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ในปีที่ผ่านมาบริษัทด�ำเนินการเพื่อการอยู่ร่วมกับชุมชน
อย่างยั่งยืนมีดังต่อไปนี้

The Company provides activities to support
good living for people in community and promotes
the improvement of quality of life. This is implemented
through activities to improve better standard of living,
including community economic wealth according to the
policy; sustainably living with community. We believe
that the corporate sustainable growth relies on the
sustaining communities where the Company situates,
we operate on the basis of controlling, supervising,
and preventing impacts to communities, as well as the
continuously improvement and development of work
process to reduce the potential impacts to communities.

The framework to develop communities’ living
standard includes:
• Encourage quality of standard of living in community
• Supporting children education to be good citizen
of society
• Participating in solving community problem.
• Conserving local traditions and cultures.
In the past year, the Company took actions towards
sustainable living with communities as followed
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• โครงการองุ่นอิ่มบุญ เพื่อน้องอิ่มนาน
(1) บริษัทได้มอบ น�้ำมันพืช ตราองุ่น โครงการอาหาร
กลางวันเด็กให้แก่โรงเรียน จ�ำนวน 22 โรงเรียน ในจังหวัด
นครปฐมและราชบุรี เพื่อร่วมมือกับโรงเรียนส่งเสริม
โภชนาการให้เยาวชนวัยเรียนมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี
(2) โครงการมอบทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวันส�ำหรับ
นักเรียนในโรงเรียนเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจังหวัดนครปฐม
จ�ำนวน 25 โรงเรียน
(3) ร่วมกิจกรรมวันเด็กกับโรงเรียนในบริเวณที่ตั้งโรงงาน
จ�ำนวน 10 โรงเรียน
• โครงการรักษ์ชุมชน
เป็นโครงการทีบ่ ริษทั มีเป้าหมายทีจ่ ะท�ำกิจกรรมต่างๆกับชุมชน
บริเวณทีโ่ รงงานตัง้ อยู่ เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนในท้องถิน่ ให้
มีความเป็นอยูด่ ขี นึ้ รวมทัง้ การรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิน่
ให้มคี วามยัง่ ยืนกิจกรรมทีด่ ำ� เนินการภายใต้โครงการนีม้ ดี งั นี้
(1) ร่วมท�ำบุญทอดกฐินและทอดผ้าป่ากับวัดในเขตพื้นที่
15 วัด เพือ่ สืบเนือ่ งศาสนาและบ�ำรุงวัดซึง่ เป็นศูนย์รวม
จิตใจของชุมชน
(2) ร่วมกิจกรรมตามประเพณีเช่นการแข่งเรือยาว ประจ�ำปี
การร่วมโครงการ Bike for Dad และ Bike for Mum
(3) โครงการเชิ ด ชู ค นท� ำ ดี โดยสนั บ สนุ น กิ จ กรรมของ
องค์การศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนในการมอบ
รางวัลให้กับพระสงฆ์นักพัฒนาที่เป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของคนในชุมชนนั้น และสร้างประโยชน์ให้ท้องถิ่น
(4) ส่งเสริมการเล่นกีฬาให้กับชุมชน ด้วยการสนับสนุน
อุปกรณ์การเล่นกีฬาต่างๆ ผ่านหน่วยงานของชุมชน
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• Angoon Merit for Children Campaign
(1) The Company donated towards school
lunch projects covering 22 schools in
Nakhon Pathom and Ratchaburi to
encourage nutrition for students.
(2) Scholarships and lunch campaign for 25
more schools in Nakhon Pathom.
(3) Participate in Children Day activities with
10 schools.
• Angoon Community Campaign
This project aims to participate with communities
in activities to alleviate the quality of life as well
as to conserve tradition and culture sustainably.
The activities feature:
(1) Participate in Kathin and offering robes
ceremony with 15 neighborhood temples to
inherit religion and support temples which
have been considered as communities’
spiritual centers.
(2) Participate local traditional events such as
the annual long boat race, Bike for Dad,
and Bike for Mum.
(3) Good Citizen Honored project; is committed
by supporting Nakorn Pathom Center
of Coordination, Private Organization in
awarding a prize to monks who contribute
on community development and has been
a local spiritual leader.
(4) Promoting sport activities by giving sport
equipment through local authorities.

(5) นโยบายรับพนักงานในท้องที่เข้ามาท�ำงานเพื่อ
ส่งเสริมด้านอาชีพของชุมชนให้เกิดความยั่งยืน
(6) เข้าร่วมเป็นสมาชิก (ที่ปรึกษา) ของชมรมและร่วม
ประชุมตามวาระ
(7) ขายน�้ำมันราคาถูกกว่าท้องตลาดให้กับชุมชนทั้ง
3 ต�ำบลทุกเดือน
(8) เข้าร่วมประชุมประชาคมหมูบ่ า้ น ทัง้ 3 ต�ำบลได้แก่
ต�ำบลไทยาวาส, ต�ำบลนครชัยศรี, ต�ำบลขุนแก้ว
ตามก�ำหนดการของแต่ละเดือน
(9) การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเตือนการจราจร
บริเวณชุมชนโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว, วัดตุ๊กตา,
วัดประชานาถ จ�ำนวนทั้งสิ้น 4 จุด
• โครงการสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน
(10) การมีสว่ นร่วมกับชุมชนในการแก้ปญ
ั หาเร่งด่วนตัง้
คณะท�ำงาน Emergency Response Team ตลอด 24
ชัว่ โมงเพือ่ เฝ้าระวังและแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชน
(11) ตัง้ คณะท�ำงานเพือ่ พบกับชุมชนรายครัวเรือน รับฟัง
ปัญหา ข้อร้องเรียน และหา แนวทางปรับปรุงแก้ไข
ในการประชุมของชุมชนที่ร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิน่ เป็นประจ�ำทุกเดือน
• โครงการรักษ์ท่าจีน
(1) ร่วมงานกับชมรมรักษ์แม่น�้ำท่าจีน เพื่อดูแลรักษา
แม่น�้ำ รวมทั้งร่วมการแก้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับ
แม่น�้ำท่าจีน
(2) จัดทีมเก็บผักตบชวาในแม่น�้ำท่าจีนเป็นแผนงาน
ประจ�ำเดือน เพือ่ ให้รกั ษาสภาพน�ำ้ และแก้ไขปัญหา
การจราจรทางน�้ำ

(5) The Company has a policy to recruit members of
local communities to promote local sustainability
(6) Participate club meeting of the communities
from time to time as honorary member
(7) Selling soybean oil at discounted price to
communities ever month.
(8) Participate in community meetings of all
sub-districts: Thaiyavas, Nakhon Chai Sri, and
Khun Kaew
(9) Install 4 traffic lights for communities around
Wat Klang Bang Kaew School, Wat Tukta and
Wat Prachanart.
• Community Sustainability Project
(10) Participations and Meeting with Communities for
Emergency Matter Emergency Response Team
is initiated to monitor and response any issue
with communities on 24 hour basis.
(11) Set up a working committee to meet up with
each family in communities to hear problems and
complaints, then find the solution or improvement
along with monthly meeting with local authorities.
• Tha Chin River Conservation Project
(1) Work close with Tha Chin River Conservation Club
to conserve and offer solution of Tha Chin River
(2) Organize teams to collect hyacinth to maintain
a good quality of water and clear waterway for
traffic.

23

Q
uality
of Environment
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม
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Environmental
Management
การจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม
Environmental
Policy
นโยบายสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ
บริ ษั ท ประกอบด�ำเนิน กิจการด้วยนโยบายที่ จะ
รักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่าง
มี คุ ณ ค่ า ป้ อ งกั น และลดผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ
สิ่งแวดล้อม ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดของเสีย
พัฒนากระบวนการท�ำงานเพื่อลดอัตราการใช้พลังงาน
และทรัพยากรในกระบวนการผลิต เพื่อด�ำรงไว้ซึ่งสภาพ
แวดล้อมที่ยั่งยืนตลอดไป
การบริหารจัดการเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของบริษทั
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากจะส่งผลโดยตรงกับ
สภาพแวดล้อมแล้ว บริษัทสามารถลดความสูญเสียใน
ขั้นตอนของกระบวนการทั้งการจัดซื้อ ผลิต ตลอดถึง
การส่งสินค้า ส่งผลให้การบริหารจัดการต้นทุนการผลิต
มีประสิทธิภาพมากขึน้ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ลูกค้าและ
ผูบ้ ริโภคตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอีกด้วย

Good Quality Environment
The Company has policy to maintain a good quality of
environment and to use resources efficiently, to prevent and
reduce environmental impacts, to improve manufacturing
process to reduce wastes, to improve working processes
to reduce energy and resource usages, in order to maintain
the sustainable environment.
To achieve towards environmental goals, the Company
does not only create a positive impact on the environment,
but also reduce loss within the process of purchasing,
manufacturing, and delivery, thus in turn help better cost
efficiency, and build confidence among customers, and
consumers, as well as stakeholders.
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นโยบายคุ ณ ภาพ อาชี ว อนามั ย ความปลอดภั ย และ
สิ่งแวดล้อม
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) มีความห่วงใยต่อ
สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงการด�ำเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึดหลักการท�ำงานให้มี
ความโปร่งใส มีจริยธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ผู้บริหาร
จึงได้ก�ำหนดเป็นนโยบายดังนี้

Quality Policy on Occupational
Health, Safety and Environment

Thai Vegetable Oil Public Company Limited has a
genuine care for its employees’ health, wellbeing, and
1. ผลิตสินค้าได้มาตรฐานตามข้อก�ำหนด เพื่อให้ลูกค้า
safety including all stakeholders by upholding the principle
พึงพอใจ
of transparency and accountability. The executives thus
2. ด�ำเนินการรักษาคุณภาพของสิง่ แวดล้อม และการป้องกัน
issue the policy accordingly as followed
มลพิษ ทีเ่ กิดจากวัตถุดบิ กระบวนการผลิต กิจกรรมต่างๆ
1. To manufacture products to the set standard to get
3. ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อก�ำหนดต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
customer satisfaction.
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
2. To maintain the good quality of environment, and
4. การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็น
pollution prevention from raw materials, manufacturing
หน้าที่ของพนักงานทุกคน
process, and other related activities.
5. ให้การสนับสนุนในการจัดทรัพยากร ทั้งในเรื่องบุคลากร
3. To comply strictly with the existing laws and relations
งบประมาณ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นในการ
enforcing on corporate operations.
ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ ความปลอดภัย
4. To use energy as well as resource efficiently is
อาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม และสังคม ให้เพียงพอและ
presumed duty of each and every employee.
เหมาะสม
5. To support solutions to issues on occupational health,
6. นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย สิง่ แวดล้อม
safety, and environment by adequately allocating
และสังคม ได้รับการเผยแพร่แก่พนักงาน และผู้มีส่วนได้
resources including human, budget, required
ส่วนเสีย
equipment.
7. ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือ
6. To publicize its policy on occupational health,
โครงการอาชี ว อนามั ย ความปลอดภั ย และสภาพ
environment, and society to all of its employees,
แวดล้อมในการท�ำงานของบริษัทฯ และมีสิทธิ์เสนอ
and stakeholders.
ความคิดเป็นในการปรับปรุงสภาพการท�ำงานและวิธกี าร
7. To promote employee’s participations in occupational
ท�ำงานให้ปลอดภัย
health, safety, and working environments activities or
8. มี ก ารทบทวนและปรั บ ปรุ ง นโยบายอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
projects organized by the Company, and the right
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยค�ำนึงถึง
to propose ideas to improve working conditions and
ผลกระทบของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
processes to improve safety.
8. To review and improve the policy continuingly to
match the current situation with the consideration
on impacts to employees and stakeholders.
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กรอบการด�ำเนินงานเพื่อด�ำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่มี The best practice framework for environment
คุณภาพมีดังนี้
is as followed:
• ควบคุ ม และพั ฒ นาระบบการผลิ ต การขนส่ ง และ
กระบวนการท�ำงาน ด้วยการน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ใช้ในการท�ำงานเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ให้น้อยที่สุด
• ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นากระบวนการผลิ ต เพื่ อ ลดการใช้
พลังงาน
• ส�ำรวจและประเมินถึงผลกระทบอาจที่เกิดขึ้นจากการ
ผลิตน�ำมาท�ำเป็นแผนในการปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน
เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
• มี ห น่ ว ยงานรั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นในเรื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ
แก้ปัญหาเร่งด่วน
• ให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น ในการรั ก ษา
สภาพแวดล้อมของที่ตั้งโรงงาน ตลอดจนการแก้ปัญหา
ที่อาจเกิดขึ้น

• Control and development production and logistics
systems, and work process by implementing
technology to minimize environmental impacts.
• Improve and develop production process to reduce
energy consumption.
• Survey and assess the impacts from production process, and create plan to improve process in order to
reduce such impacts.
• Set up a unit to accept complaint on environment
issues for urgent solutions.
• Participate with local government authorities to
maintain a good environment around the factory
location and to prepare for the possible issues.

บริษทั ได้จดั โครงการเกีย่ วกับการให้ความรูเ้ รือ่ งการจัดการขยะ
กับโรงเรียนในบริเวณรอบๆ โรงงานต่อเนื่องขึ้นเป็นปีที่ 2 ดังนี้
• โครงการรักษ์โลก รักษ์ชุมชน... ขยะมีค่า ครั้งที่ 2 กับ
โรงเรียนวัดดอนหวาย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558
เป็นโครงการที่ให้ความรู้เยาวชนเรื่องการจัดการขยะ
ผ่านกิจกรรม โดยได้รว่ มกับสถาบันการจัดการบรรจุภณ
ั ฑ์
และรี ไซเคิ ล เพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทยเข้ า ไปให้ ค วามรู ้ กั บ เยาวชนในเรื่ อ งการ
จัดการกับขยะ วัสดุรไี ซเคิล และการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั
ขยะของชุมชน มีเป้าหมายในการเข้าไปร่วมท�ำกิจกรรม
กับโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม เพือ่ สร้างส�ำนึกและปลูกฝัง
การมีวินัยในการจัดการและคัดแยกขยะอย่างยั่งยืน

The Company joined with neighbor school launched
packaging management campaign 2nd year as following
• Love Earth, Love Community Campaign. The Project
educates students on packaging management via
activities that organized with Thailand Institute of
Packaging and Recycling Management for Sustainable
Environment (TIPMSE) by educating them on
packaging management, recycling materials, and
value creation from communal packaging. This aims
to organize with schools in Nakhon Pathom to create
consciences and discipline in sustainable waste
management.
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Biomass Fuel
		 เชื้อเพลิงชีวมวล

1
2
3
28

จากแนวคิดที่ต้องการลดการปล่อยมลพิษจากกระบวนการผลิตเพื่อรักษาของสิ่งแวดล้อม
และชุมชน ประกอบกับ ประเทศไทยมีพื้นที่ในการปลูกข้าวมากกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ
ซึ่งท�ำให้มีแกลบที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปอันจะสามารถน�ำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงใน
การผลิตเป็นจ�ำนวนมาก นอกจากนั้น จังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นที่ตั้งของฝ่ายผลิต มีพื้นที่
เกษตรกรรมทีม่ กี ารปลูกข้าวเป็นจ�ำนวนมาก บริษทั จึงได้นำ� เชือ้ เพลิงแกลบมาใช้ในการผลิต
ไอน�ำ้ เพือ่ น�ำไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตมาตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ทัง้ นี้ เป็นการ
ท�ำให้ลดการปล่อยสารซัลเฟอร์ลงได้ถึง 50 เท่า

การน�ำเชื้อเพลิงแกลบมาใช้ในกระบวนการผลิตนั้น เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกร
ชาวนา ด้วยการน�ำวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปข้าวเปลือกมาใช้งาน กลายเป็นมูลค่า
หมุนเวียนคืนสู่ภาคเกษตรเป็นจ�ำนวนเงินหลายร้อยล้านบาทต่อปี นอกจากจะเป็นการใช้
ทรัพยากรอย่างมีคณ
ุ ค่าแล้ว ยังลดการน�ำเข้าเชือ้ เพลิงถ่านหินจากต่างประเทศท�ำให้ลดการ
สูญเสียเงินตราออกนอกประเทศอีกด้วย

ประการที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือการที่ใช้เชื้อเพลิงแกลบที่ผลิตในจังหวัดนครปฐมและ
บริเวณใกล้เคียงนัน้ บริษทั สามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ เนือ่ งจากไม่ตอ้ งเสียค่าขนส่ง และ
เป็นการเสริมสร้างเศรษฐานะให้กบั ชุมชนบริเวณทีต่ งั้ โรงงาน ตามนโยบายส่งเสริมการพัฒนา
อย่างยั่งยืนขององค์กร

“การน�ำเชือ้ เพลิงแกลบมาใช้ ในกระบวนการผลิต เป็นการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกร เป็นการใช้ทรัพยากร
อย่างมีคุณค่า”
“The use of husk as biomass also creates value for
rice farmers and using resources efficiently.”

From the concept to reduce pollution from production process to conserve environment
and communities and the fact that Thailand has vast area, roughly 1/10 of its area,
of rice field, rice husk is a waste left from milling and ready to be used as biomass.
Besides, Nakhon Pathom, the location of the factory, has a lot of rice plantation
province. The Company decided to use husk as biomass to produce steam power
for production during the past 30 years. This reduces sulfur as much as 50 times
lower than fossil fuel.

The use of husk as biomass also creates value for rice farmers by recycling their
waste, and turns income back to agricultural sectors over hundreds of millions baht
annually. This reduces the import of coal, and thus not to lose money out of country.

Using husk from Nakorn Pathom and neighbor area also impact on logistics cost
reduction as husk is local sourcing. This helps strengthen community economy, and
to sustainable development of the Company.
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คามาตรฐาน / Standard
การตรวจวัดฝุน
Smoke Opacity

การด�ำเนินงาน
เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
การลดฝุ่นที่เกิดจากกระบวนการผลิต
Target reduce dust from manufacturing process

> 5%

• ขยายขนาด Hopper รับวัตถุดิบ ให้กว้างและใหญ่ขึ้น
เพือ่ ให้ดดู ฝุน่ ได้ในปริมาณมากขึน้ และได้ปรับปรุงพืน้ ที่
บริเวณขนถ่ายวัตถุดิบด้วยการใช้แผ่นกั้นฝุ่นเพื่อไม่ให้
ฟุ้งกระจาย (จัดท�ำ Line A)
Expand Hopper to be wider to able to suck more
dust and improve loading area with pallets to
prevent dust from ground (Line A)
• ติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มพัดลมดูดฝุ่นในระบบดูดฝุ่นเพื่อ
ให้ดูดฝุ่นได้ในปริมาณมากขึ้น
Install more ventilation fans in dust collection system
to collect more dust.

คาเฉลี่ยไมเกินรอยละ 5 /
คาปจจุบัน / Existing
การตรวจวัดฝุน
Smoke Opacity

1.38%

คาเฉลี่ยไมเกินรอยละ 1.38

ก่อนปรับปรุง / Before
ข้อร้องเรียน / เดือน
1

หลังปรับปรุง / After
ข้อร้องเรียน / เดือน
0
คามาตรฐาน / Standard
การตรวจวัดฝุน (TSP)

หนวย
mg/m3

< 320
271

• เพิ่ ม จ� ำ นวนห้ อ งดั ก ฝุ ่ น ที่ มี ข นาดใหญ่ ก ว่ า เดิ ม เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการท�ำความสะอาด Flue Gas ให้สามารถ
ลดลงได้ 59.41%
Increase the number of big dust chambers to increase
cleaning capacity of Flue Gas which decrease 59.41%
after improving
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กอนปรับปรุง
Before
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หลังปรับปรุง
After

The Company conductsactivities to
preserve Environment as follow
การลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต
Target reduce energy in production process
• ติดตัง้ ระบบ Automatic control Blow down ซึง่ เป็นตัว
ควบคุมความกระด้างในหม้อก�ำเนิดไอน�ำ้ อัตโนมัติ ให้อยู่
ในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อประหยัดพลังงานที่ใช้ในการ
ผลิตไอน�ำ้ ลดการใช้พลังงานเชือ้ เพลิงลงได้ 0.47% ต่อปี
Install Automatic Control Blowdown System which
control the hardness of water inside the boiler at
the optimal level to save energy in producing steam
0.47% per year.

Save / year

Save 0.47%

Automatic Blowdown

Save / year
• ติดตั้งเครื่อง Economizer เพื่อน�ำไอร้อนที่ปล่อยทิ้ง
ระหว่างกระบวนการผลิต มาแลกเปลี่ยนความร้อนกับ
น�้ำ เพื่อเพิ่มอุณหภูมิน�้ำป้อนเข้าหม้อน�้ำให้สูงขึ้น เพื่อ
ประหยัดพลังงานที่ใช้ในการผลิตไอน�้ำท�ำให้ลดการใช้
เชื้อเพลิงลง 4.74% ต่อปี
Install Economizer which recycle waste heat during
production process to warm water before feeding
to boiler, in turn help save energy in steam making
4.74% per year.

Save 4.74%

Economizer

Save / year
• เปลีย่ นหลอดไฟแสงสว่างในคลังเก็บสินค้า มาเป็นหลอด
LED ซึ่งท�ำให้การใช้กระแสไฟฟ้าลดลง 56% ต่อปี
Change lightings in warehouse to LEDs which
consume less energy 56% per year

Save 56%

LED Lighting
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เขมขนมาก 4
Very Intense

ระดับความเขมขนของกลิ่น
Sensory test Intensity level

เขมขน 3
Intense
ชัดเจน 2
Certain
เบาบาง 1
Mild
กอนปรับปรุง
Before

หลังปรับปรุง
After

การลดกลิ่นที่เกิดจากกระบวนการผลิต
Target reduce smell from the production process
• ปรั บ ปรุ ง ระบบดู ด และดั ก จั บ กลิ่ น ที่ เ กิ ด จาก
กระบวนการผลิต ด้วยการติดตัง้ ระบบ Wet Scrubber
เพื่อดักจับกลิ่นที่เกิดจากกระบวนการผลิต
Improve smell collection from production process
by installing Wet Scrubber system to trap smell
of the process.

• ติดตั้งระบบหล่อเย็น (cooling system) เพื่อลดอุณหภูมิ
ของน�้ำในระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
Install water cooling system to reduce water
temperature of water in waste water treatment system

• ติดตั้ง Air Heater เพื่อลดกลิ่นจากกระบวนการ
Install air heater to reduce smell from the process.
• ใช้นำ�้ หมักชีวภาพเพือ่ ขจัดกลิน่ ของน�ำ้ ทีใ่ ช้ในการดักฝุน่
ของตู้อบ
Use fermented biological fluid to eradicate the
smell of water used to trap dust of the roaster.

กอนปรับปรุง
Before

การลดการปล่อยกาซในอากาศ / Target reduce gas emission

หลังปรับปรุง
After

• โครงการ Green Energy การเปลีย่ นรถโฟล์คลิฟท์ จากรถโฟล์คลิฟท์ทใี่ ช้พลังงานน�ำ้ มันมาเป็นพลังงาน
ไฟฟ้า โดยเปลี่ยนไปแล้ว 13.5% ตามสภาพและความเหมาะสมของลักษณะงาน
Green Energy Project replaces all forklifts to be electric forklifts, 13.5%
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Sustainability
of the stakeholders

ความยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสีย

Trade Partners, Customers, Creditors,
Farmers, Shareholders, and Regulators

คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ เกษตรกร ผู้ถือหุ้น
และหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล

บริษทั ประกอบกิจการด้วย
ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
มี ธ รรมภิ บ าล ด้ ว ย
จริยธรรมและคุณธรรมไม่
เอาเปรียบคูค่ า้ และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
และมี ก ารก� ำ หนดนโยบายของ
จริยธรรมธุรกิจ เพือ่ เป็นแนวทางในการ
ปฏิบตั ขิ องทุกฝ่าย

กรอบการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท เพื่ อ
ความยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสีย มีดังนี้
•
•
•
•

ด�ำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของผู้เกี่ยวข้อง
ไม่เรียก รับ จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อตกลงและเงือ่ นไขสัญญาอย่าง
เคร่งครัด
• ร่วมสร้างความยัง่ ยืนทางเศรษฐกิจให้กบั เกษตรกร โดย
เฉพาะผู้ปลูกถั่วเหลือง

The Company has conducted its
business with honesty, good governance,
and ethics, and without exploiting any trading
partners or related parties. The business ethics
is issued to be a working guidance for all.

The operational framework for stakeholders’
sustainability feature as follow:
• Conduct business under good and competitive ethic.
• Shall not destroy a good reputation of related parties.
• Shall not demand nor pay any dishonest or corrupt
benefit nor any form of gain.
• Shall comply with the relevant law, agreements,
and conditions of contracts.
• Create a sustainable economic to farmers, particularly soybean farmers.
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บริษัทด�ำเนินกิจกรรมเพื่อความยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้
เกษตรกร
• บริษัทมีนโยบายรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ปลูกภายในประเทศทั้งหมดจากเกษตรกรชาวไทยในราคาเป็นธรรม
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรไทยด้วยการสร้างอาชีพและรายได้ ส่งให้คุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกรและชุมชนที่อาศัยมีความเป็นอยู่ดีขึ้น
• บริษัทท�ำโครงการผลิตถั่วเหลืองครบวงจร โดยได้ร่วมกับสมาคมผู้ผลิตน�้ำมันถั่วเหลืองและร�ำข้าว กรมวิชาการเกษตร
บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด บริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด และ บริษัท กรีนสปอต จ�ำกัด ส่งเสริมการปลูก
ถัว่ เหลืองโดยเมล็ดพันธ์ทุ ดี่ ี ในพืน้ ทีน่ าและแปลงปลูกอ้อย เป็นการอนุรกั ษ์ความสมบูรณ์ของดิน และเพิม่ รายได้ให้เกษตรกร
ในชุมชน ด้วยการให้ความรู้กับเกษตรกรและรับซื้อในราคาที่ดี สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรจากการปลูกถั่วเหลืองสลับกับ
พืชหลัก เพื่อให้เกิดระบบการผลิตอย่างยั่งยืน และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานะให้กับเกษตรกร
• โครงการรับซือ้ แกลบจากเกษตรกรชาวนา เพือ่ น�ำมาท�ำเป็นเชือ้ เพลิงในกระบวนการผลิต เป็นการสร้างรายได้ทยี่ งั่ ยืนให้กบั ชุมชน

Activities for stakeholders’ sustainability:
Farmer
• The Company has a policy to purchase domestic soybean as raw materials from Thai farmer at fair price. This is
a part of building an economic sustainability for Thai farmers by supporting their professions and incomes, and in
turn improving livelihoods of farmer communities.
• The Company in cooperate with Soybean and Rice Bran Oil Manufacturer Association, Department of Agriculture,
Siam Kubota Corporation, Mitr Phol Sugar Company Limited, and Green Spot Company Limited, had a campaign
promoting to soybean plant in rice fields and sugar cane field as an alternative crop to replenish soil and create
more income for farmers. The campaign educates farmers and offers attractive purchasing price, ultimately, it is
improving their incomes and enhance sustainable plantation system of soybean.
• Rice Husk Purchase project is implemented as energy for manufacturing process and meant to be additional and
sustained income for communities.
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ลูกค้า คู่ค้า ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้นและหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล
จากแนวคิดทีว่ า่ ความส�ำเร็จของผูม้ สี ว่ นได้เสียเป็นความยัง่ ยืนของเรา บริษทั จึงด�ำเนินธุรกิจมาด้วยความซือ่ สัตย์ ไม่เอาเปรียบ
และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ อาทิเช่น
• ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของสินค้าให้กับลูกค้า เพื่อให้มีความเข้าใจในด้านโภชนาการเพื่อสามารถให้ความรู้กับลูกค้า
ได้อย่างถูกต้อง
• ให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมของเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมเพื่อประกอบการตัดสินใจในการท�ำธุรกิจ
• วางระบบการจัดการบริการหลังการขาย เพือ่ ตอบสนองความมีทมี งานทีพ่ ร้อมในการให้ความช่วยเหลือดูแล
ในเรือ่ งต่างๆ ให้กบั ลูกค้า
• จัดโปรแกรมเยีย่ มลูกค้าทุกไตรมาสเพือ่ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับสินค้าและบริการ
• จัดโปรแกรมการน�ำตัวแทนการค้าท่องเที่ยวเพื่อกระชับความสัมพันธ์
• บริษทั ได้เปิดโอกาสให้นกั วิเคราะห์และนักลงทุน รวมทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ได้เข้าเยีย่ ม
ชมกิจการตลอดทั้งปีเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในการบริหารกิจการและ
การด�ำเนินการของบริษัท
• เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558
• ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้จดั ให้มกี ารประชุมนักวิเคราะห์ทกุ ไตรมาส
• บริ ษั ท ได้ รั บ รางวัล ผลประกอบการยอดเยี่ยมจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2558
Customers, Trade Partners, Debtors, Creditors, and
Regulators
From the concept “the success of stakeholders are our
sustainability”, the Company has conducted its business with honesty,
fairness, and maintaining good relations with trade partners, customers,
and related parties through various activities including:
• Educate customers on product knowledge in order to create nutritional
understanding and education customers correctly.
• Provide an information for business decision to customer by organizing seminar
regarding economy and industrial outlook every year.
• Set up sales service system and a team to facilitate upon any requests with readiness for
customer service.
• Customers Visiting program is set up quarterly to listen to opinions and suggestions on products and
services.
• Strengthen relationships with customers by tour programs.
• Open house for analysts and investors as well as shareholders to visit the business all year round for better
understanding of corporate management and operations.
• Participate Opportunities day with the Stock Exchange of Thailand to provide necessary information to investors.
• Investor Relations Division holds a quarterly meeting with analysts.
• The Company won SET awards 2015.
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บริษัทได้รับรางวัล ผลประกอบการ
จากตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทย

ยอดเยี่ ย ม
ในปี 2558
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