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Message from Chairman of the Executive Board
สารจากประธานกรรมการบริหาร

“การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู ้ สร้างการมีส่วนร่วมและ

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพ่ือให้บุคลากร

เกดิการพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

อย่างไม่หยุดนิ่ง ป้องกันผลกระทบ

ที่อาจเกิดกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอัน

เกิดจากการด�าเนินงานของบริษัท ทั้งนี้

เพื่อเป้าหมายที่จะน�าไปสู ่องค์กรให้มี

ความแข็งแกร่งและยั่งยืนตลอดไป”

 บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหำชน) มีปรัชญำในกำรท�ำธุรกิจ
ที่จะเติบโตอย่ำงมีคุณภำพ และยั่งยืน ผลิตสินค้ำคุณภำพเพื่อคุณภำพ
ชวีติที่ดีขึ้นของประชำชน สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแลสังคมและ
สิ่งแวดล้อม บรษิทัจงึมเีป้ำหมำยระยะยำวทีจ่ะร่วมกนัสร้ำงควำมยัง่ยืน
ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ผ่ำนนโยบำยส่งเสริมควำมยั่งยืนด้วยกิจกรรม
กำรด�ำเนนิงำนทัง้หมดของบรษิทั ในกำรขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้ำหมำย
ดังกล่ำว บริษัทจึงมุ่งเน้นท่ีจะพัฒนำบุคลำกรให้มีคุณภำพ ควบคุม
ดูแลกำรด�ำเนินกิจกรรมของบริษัทอย่ำงเข้มงวดเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งมอบคุณภำพชีวิตที่ดีให้กับ
ผู้บริโภค และส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่ดีผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ ขององค์กร

 จำกกำรประเมินควำมเสี่ยงของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง และมติที่ประชุมคณะท�ำงำนส่งเสริมกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
ประจ�ำปี 2558 พบว่ำผู้บริโภค พนักงำน ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ และ
สิ่งแวดล้อมคือปัจจัยส�ำคัญตำมล�ำดับที่ส่งผลต่อควำมยั่งยืนของบริษัท 
บริษัทจึงก�ำหนดเป้ำหมำยในกำรสร้ำงควำมยั่งยืนให้สอดคล้องกับ
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัทและแผนธุรกิจของบริษัท คือ 
พัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ สร้ำงกำรมีส่วนร่วมและ
แลกเปลีย่นองค์ควำมรูเ้พือ่ให้บคุลำกรเกดิกำรพฒันำตนเองอยูต่ลอดเวลำ 
เพื่อพัฒนำคุณภำพสินค้ำและผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองควำมต้องกำร
ของผู้บริโภคอย่ำงไม่หยุดนิ่ง ป้องกันผลกระทบที่อำจเกิดกับชุมชนและ
ส่ิงแวดล้อมอันเกิดจำกกำรด�ำเนินงำนของบริษัท ท้ังนี้เพื่อเป้ำหมำยที่
จะน�ำไปสู่องค์กรให้มีควำมแข็งแกร่งและยั่งยืนตลอดไป
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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. 



Equitable Treatment 
of Shareholders

Right of 
Shareholders

Board of Directors' 
Responsibility

Disclosure and 
Transparency

Role of 
Shareholders

ความเทาเทียมของ
ผูถือหุน

สิทธิของผูถือหุน

ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

การเปดเผยขอมูล
และความโปรงใส

บทบาทผูมีสวนไดเสีย
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Philosophy
ปรัชญาองค์กร

 บริษทัจะเตบิโตอย่ำงมีคณุภำพและย่ังยนื 

และผลติสนิค้ำคณุภำพเพือ่คุณภำพชวีติทีดี่ขึน้

ของประชำชน และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้ผูถ้อืหุน้ 

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.

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
 Corporate Governance
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Vision
วิสัยทัศน์

 เป็นบริษัทชั้นน�ำในอุตสำหกรรมน�้ำมันพืชในอำเซียน 
เข้ำสู่ธุรกิจที่ เ ก่ียวข ้องเกื้อกูลท้ังในและต่ำงประเทศมี
ธรรมำภิบำล 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.

Mission
ภารกิจ

 เป็นผู้น�ำในอุตสำหกรรมน�้ำมันพืช มีผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภำพ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำท้ังในและ
ต่ำงประเทศ

 To be a leader in vegetable oil industry manufacturing 
a high quality product to answer the needs of both 
domestic and international customers.



Sustainable Development Policy
นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Sustainable Development Policy
นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 บรษิทัมพีนัธกจิส่งมอบคณุภำพชวีติทีด่ใีห้ผูบ้รโิภค พนักงำน 
ชมุชนและสิง่แวดล้อม และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ำย ผ่ำนกำรด�ำเนนิงำน 
ตั้งแต่กระบวนกำรจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนกำรผลิต จนถึงกำรส่ง
สนิค้ำถงึมอืผูบ้รโิภค เพือ่น�ำควำมยัง่ยนืให้ผูม้ส่ีวนได้เสยี อนัจะน�ำ
ไปสู่ควำมยั่งยืนขององค์กรสืบไป

ภารกิจในการสร้างความยั่งยืนขององค์กร

• ส่งมอบคุณภำพชีวิตที่ดีให้แก่ประชำชน
• ผลิตสินค้ำที่ มีคุณภำพ มีคุณค่ำทำงโภชนำกำร ด้วย

มำตรฐำนกำรผลิตทีส่ม�ำ่เสมอ มคีวำมปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค 
และตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคทุกกลุ่ม

• ส่งเสริมให้พนักงำนพัฒนำตนเอง และสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดี
ให้กับพนักงำน

• ลดกำรใช้ทรัพยำกร
• ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
• อยู่ร่วมกับชุมชนอย่ำงยั่งยืน
• สร้ำงควำมมั่งคั่งอย่ำงยั่งยืนให้ผู้ถือหุ้น

 บรษิทัสือ่สำรนโยบำยกำรพฒันำอย่ำงย่ังยนืให้พนกังำนทุกคน 
ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรทุกประเภทของบริษัท และบรรจุเรื่องนี้ใน
คู่มือกำรปฐมนิเทศของพนักงำนใหม่ เพื่อให้พนักงำนในองค์กร
มีควำมเข้ำใจและส�ำนึกในหน้ำที่ของตนในกำรรับผิดชอบในกำร
สร้ำงควำมยั่งยืนให้กับองค์กร
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คณะท�างานส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Sustainability Development Committee

ประธานกรรมการบริหาร
Chairman of Executive Board

กรรมการผู้จัดการ
Managing Director

ผู้อ�านวยการฝ่ายก�ากับการปฏิบัติงาน
และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Director, Compliance and Sustainability 
Development

ผู้จัดการแผนก
ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Manager, Sustainability Development

ผูัจัดการแผนกกิจกรรมสัมพันธ์
Manager, Corporate Event
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 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.

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. 



Community 

      ชุมชน

Consumers

 ผู้บริโภค

Shareholders,

    Regulators 

   ผู้ถือหุ้น,

 หน่วยงานก�ากบัดแูล

Employees 

 พนักงาน

Environment 

 สิ่งแวดล้อม

Trade partners,

     Creditors, Farmers

     คู่ค้า เจ้าหนี้ 

     เกษตรกร
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Stakeholders
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมควำมย่ังยนื
ได้วิเครำะห์ผูม้ส่ีวนได้เสียตำมล�ำดับควำมส�ำคญั
ทีส่มัพันธ์กบักำรประกอบธุรกจิ ดงันี้

• ผู้บริโภค ลูกค้ำ
• พนักงำน
• ชุมชนบริเวณที่ตั้งโรงงำน
• สิ่งแวดล้อม
• เกษตรกร คูค้่ำ เจ้ำหนี ้ผูถ้อืหุน้ หน่วยงำน

ที่ก�ำกับดูแล

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

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

and Regulators



ศักยภาพของ
พนักงาน

การจัดการ
สิ่งแวดลอม

คุณภาพ
สินคา

ความรับผิดชอบตอสังคม

การสื่อสาร
การตลาด

สิทธิมนุษยชน

การตอตาน
การทุจริต

ผลผลิตเมล็ดถั่วเหลือง
ภายในประเทศไมเพียงพอ

การบริหารการจัดการนํ้า

การอยู
รวมกับ
ชุมชน

0
0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

1 2 3 4

สําคัญตอ TVO

ประเด็นดานการพัฒนาอยางยั่งยืน 
Materiality Matrix

สํา
คัญ

ตอ
ผูม

ีสว
นไ

ดส
วน

เส
ีย
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 ในปี 2558 คณะท�ำงำนส่งเสรมิกำรพฒันำเพือ่
ควำมย่ังยนื ได้สรุปประเด็นทีม่ผีลจำกควำมยัง่ยนื
จำกกำรประเมินควำมเสี่ยงขององค์กรของคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ที่ได้ท�ำกำรวิเครำะห์
ควำมเสี่ยง โดยวิธี Common Risk matrix โดย
ใช้เป้ำหมำยองค์กรจำกแผนธุรกิจประจ�ำปี และ
นโยบำยกำรพฒันำเพือ่ควำมยัง่ยืน ประกอบกบัผล
กำรวิเครำะห์ควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆเช่น กำรประชมุอย่ำงมส่ีวนร่วม
กับชุมชน ข้อร้องเรียน แบบสอบถำมควำมพึง
พอใจของลูกค้ำ และกำร Audit จำกลูกค้ำและ
ซพัพลำยเออร์ พบว่ำมปีระเดน็ทีม่ผีลต่อด้ำนควำม
ยั่งยืน และเป็นประเด็นที่สอดคล้องกันทุกฝ่ำย 
ตำมบริบทขององค์กร และมีควำมสัมพันธ์กับผู้มี
ส่วนได้เสีย ดังนี้

• ศักยภำพของพนักงำน
• คุณภำพสินค้ำ
• กำรอยู่ร่วมกันกับชุมชน
• กำรจัดกำรเรื่องสิ่งแวดล้อม

 จำกประเด็นส�ำคัญ 4 เรื่องดังกล่ำว และ
หลกักำร 8 ข้อ ของคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลักทรัพย์ ที่ก�ำหนดไว้ในรำยกำร
เปิดเผยข้อมูลประจ�ำปี แบบ 56-1 เรื่องควำม
รบัผดิชอบต่อสงัคม ได้แก่ กำรประกอบกจิกำรด้วย
ควำมเป็นธรรม กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน กำรปฏิบัติต่อแรงงำน
อย่ำงเป็นธรรม ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค กำร
ดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม กำรร่วมพัฒนำชุมชนและ
สังคม และนวัตกรรม ที่ก�ำหนดแนวทำงให้บริษัท
ด�ำเนินกำรท�ำงำนตำมประเด็นต่ำงๆ บริษัทจึงได้
ก�ำหนดแผนในกำรท�ำงำนเพื่อกำรพัฒนำไปสู ่
ควำมยั่งยืน ตำมล�ำดับดังนี้

 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.

ประเด็นที่มีผลต่อความยั่งยืนของบริษัท

Materiality
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ศักยภาพของพนักงาน

เป้าหมาย

• พัฒนำศักยภำพของพนักงำนเพื่อกำรขับเคลื่อน
องค์กรไปสู่เป้ำหมำยทำงธุรกิจ

กลยุทธ์

• พัฒนำบุคลำกรและจัดเตรียมทรัพยำกรบุคคลให้
สอดคล้องกับเป้ำหมำยทำงธุรกิจ

• กำรจัดกำรองค์ควำมรู้ขององค์กร
• สร้ำงบุคลลำกรสืบทอดทำงธุรกิจ

ช่องทางที่ได้ข้อมูล

• กำรประเมินควำมเสี่ยงองค์กร
• นโยบำยบริษัท
• แผนธุรกิจ

คุณภาพสินค้า

เป้าหมาย
• สินค้ำที่ มีคุณภำพและปลอดภัยตอบสนองควำม

ต้องกำรของลูกค้ำทุกกลุ่ม
กลยุทธ์

• วิจัยและพัฒนำคุณภำพสินค้ำอย่ำงต่อเนื่อง
• รักษำมำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำ
• ให้ควำมรู้ด้ำนสุขภำพแก่ประชำชน

ช่องทางที่ได้ข้อมูล
• กำรส�ำรวจควำมต้องกำรของลูกค้ำ
• กำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำ
• กำรตรวจประเมินของลูกค้ำ

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

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
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การอยู่ร่วมกันกับชุมชน

เป้าหมาย
• อยู่ร่วมกับชุมชนอย่ำงยั่งยืน

กลยุทธ์
• ลดผลกระทบที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิตที่มีต่อชุมชน
• เพิ่มมำตรฐำนคุณภำพควำมเป็นอยู่และกำรด�ำรงชีวิต
• สนับสนุนกำรรักษำประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ช่องทางที่ได้ข้อมูล
• ข้อร้องเรียน
• กำรรบัฟังควำมคดิเหน็ในเวทกีำรประชมุร่วมกบัชมุชน
• มีส่วนร่วมและสนับสนุนกำรท�ำงำนของภำครัฐ

การจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย
• กำรจดักำรของเสยีทีเ่กดิจำกกระบวนกำรผลติ
• ใช้พลังงำนชีวมวลเพื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม

กลยุทธ์
• ส�ำรวจและประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจำก

กิจกรรมกำรด�ำเนินงำนของบริษัท
• ควบคุมกระบวนกำรผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อ
 สิง่แวดล้อม
• ใช้พลังงำนทดแทน
• สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรรักษำสิ่งแวดล้อมกับชุมชน

ช่องทางที่ได้ข้อมูล
• กำรประเมินควำมเสี่ยงขององค์กร
• ข้อร้องเรียน
• ค่ำมำตรฐำนตำมกฏหมำยที่เกี่ยวข้อง
• ต้นทุนกำรผลิต
• กำรตรวจประเมินผู้ส่งมอบ

Communities’ Well Being

Goal
• Sustainably living with communities

Strategy
• Reduce impacts from manufactur ing 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

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
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Sustainable Development Report 2015
รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ปี 2558

 รำยงำนฉบับนี้ เป ิดเผย กิจกรรมที่เกิดขึ้นใน
กระบวนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทในปีทีผ่ำนมำตำม
แบบแสดงรำยกำรข้อมลู แบบ 56-1 ของส�ำนักงำนคณะ
กรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ท้ังนีไ้ด้
เปิดเผยสำระส�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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 บรษิทัเป็นผู้ผลติและจ�ำหน่ำยสนิค้ำบรโิภค จงึมนีโยบำยทีส่่งเสรมิด้ำนสขุภำพของประชำชน ด้วยกำรรกัษำ
คณุภำพและมำตรฐำนของผลติภัณฑ์ ค้นคว้ำวจิยัเพือ่พฒันำคณุภำพผลติภณัฑ์ทีจ่ะตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้บริโภคทุกกลุ่ม และสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องสุขภำพให้กับผู้บริโภค บริษัทเชื่อมั่นว่ำ บุคลำกรของบริษัท
คือผู้ที่จะท�ำให้องค์กรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยในกำรมอบคุณภำพชีวิตที่ดีให้ผู้บริโภค บริษัทจึงมีนโยบำยในกำร
สร้ำงบุคลำกรให้เป็นผู้ใฝ่รู้ และพัฒนำตนเองทั้งในด้ำนพื้นฐำนที่เกี่ยวกับงำน และทักษะอื่นๆทั้งที่เกี่ยวข้องกับ
งำนและด้ำนอื่นๆ เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ด้วยตนเองและน�ำไปสู่กำรพัฒนำงำน เพื่อสร้ำงให้องค์กรเป็นองค์กร
แห่งกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืนต่อไป (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.

คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

People’s 
Well-Being
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 บรษิทัมพีนัธกจิทีจ่ะส่งมอบคณุภำพชวีติทีด่ใีห้พนกังำน และตระหนกัว่ำควำมส�ำเรจ็ของ
องค์กรนัน้เกดิจำกควำมสำมำรถและกำรร่วมมอืร่วมใจของพนักงำนทกุคน บรษิทัจึงให้ควำม
ส�ำคญักบักำรดแูลให้บคุคลำกรมีควำมเป็นอยูข่ัน้พืน้ฐำนทีด่แีละเหมำะสม มีคุณภำพชวิีตทีด่ี 
และสขุภำพทีแ่ขง็แรง ส่งเสริมให้มกีำรเรยีนรูแ้ละพฒันำตนเอง จดัสภำพแวดล้อมของกำรอยู่
ร่วมกัน ให้มกีำรแบ่งปันองค์ควำมรูเ้พ่ือบ่มเพำะปัญญำด้วยทศันคตเิชงิบวก มีควำมเป็นมติร 
เกือ้กลูซึง่กนัและกนั เพ่ือให้พนกังำนท�ำงำนในองค์กรอย่ำงมคีวำมสขุและมปีระสทิธภิำพอนั
จะส่งผลให้เกดิผลงำนท่ีด ีและเป็นองค์กรแห่งปัญญำต่อไป

 ด้วยหลักกำรดังกล่ำว บริษัทจึงจ้ำงงำนอย่ำงเป็นธรรม โดยยึดหลักจริยธรรม เคำรพ
สิทธิมนุษยชน ไม่เอำเปรียบพนักงำน จัดสวัสดิกำรสูงกว่ำที่กฎหมำยก�ำหนดไว้ และสร้ำง
สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนที่ถูกสุขลักษณะ มีควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนสูง มีแผนกำร
พฒันำบคุลำกรอย่ำงต่อเนือ่ง รวมทัง้จัดกจิกรรมต่ำงๆเพือ่ให้เกดิควำมร่วมมอื และส่งเสรมิ
ควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงพนักงำนและองค์กร

 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.

Potentials of Employee
ศักยภาพของพนักงาน
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Enabling responsible supply chains
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 ในกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้บริหำรและพนักงำน บริษัทจัดให้มี
กำรบรรสำน ซึ่งเป็นกำรจัดประชุมที่เน้นกำรมีส่วนร่วม ระหว่ำง
ผูบ้ริหำรระดบัสงู ฝ่ำยจัดกำร และพนกังำนระดับหวัหน้ำ เพือ่รับฟัง 
แลกเปลี่ยน และหำข้อสรุปในประเด็นควำมท้ำทำยขององค์กร โดย
ยึดแนวทำงของกำรใช้หลักสุนทรียสนทนำ (voice dialogue) มำใช้ใน
กำรบรรสำน ท�ำให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร แนวทำงกำรท�ำงำน และกำร
แก้ปัญหำที่ส�ำคัญๆ ขององค์กรร่วมกัน

วัฒนธรรมในการท�างาน

• ควำมส�ำเร็จ คือกำรท�ำงำนเพื่อของตนเองและผู้ร่วมงำน เน้นให้ทุกฝ่ำย
ประสบควำมส�ำเร็จในกำรท�ำงำนตำมเป้ำหมำยขององค์กร

• เคำรพและให้เกียรติเพื่อนร่วมงำน
• เกือ้กลู คือกำรท�ำงำนให้ส�ำเรจ็ตำมเป้ำหมำยของบรษิทัและของ

ตนเองเพือ่ให้บรรยำกำศกำรท�ำงำนเป็นไปอย่ำงมคีวำมสขุ
• มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงำนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
• เรียนรู้และเข้ำใจบทบำทหน้ำที่ผู้อื่น
• พัฒนำตนเอง และองค์กร และเพิ่มพูนควำมรู ้ในศำสตร์อื่นๆ 

นอกเหนอืจำกด้ำนวิชำชีพของตนเอง
• ยึดควำมปลอดภัยเป็นพื้นฐำนที่ส�ำคัญ ควบคู่กับควำมส�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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จำกเป้ำหมำยที่จะน�ำองค์กรไปสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ บริษัทได้ด�ำเนินกำรดังนี้

• ส�ำรวจจ�ำนวนของพนักงำนให้สอดคล้องกับแผนกำรขยำยตัวของธุรกิจและสภำพแวดล้อม
ทำงธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว

• พัฒนำพนักงำนเพื่อเตรียมควำมพร้อมให้กับบุคคลำกรส�ำหรับกำรขยำยตลำดไปใน AEC
• จัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่งงำนที่ส�ำคัญขององค์กร
• จัดท�ำโครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ในองค์กร

การจัดการองค์ความรูข้ององค์กร 

มหัศจรรย์คนพันธุ์ TVO
 บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหำชน) เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมำโดยกลุ่มตระกูล

วทิยฐำนกรณ์ เม่ือปี 2528 พนกังำนทีอ่ยู่กบัองค์กรมำเป็นเวลำนำนตัง้แต่บรษิทั
เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน จึงมีทักษะและมีควำมช�ำนำญในงำนอย่ำงมำก 

ดงันัน้ เพือ่เกดิกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกรุน่สูรุ่น่ บรษิทัจงึได้กจิกรรม
กำรจัดกำรองค์ควำมรู้ขึ้น กระตุ้นให้เกิดกำรแบ่งปันองค์ควำมรู้

ในหน้ำที่ของตนเองสู่เพื่อนร่วมงำนในองค์กร โดยน�ำเอำองค์
ควำมรู้เดิมที่เกิดจำกกำรสั่งสมประสบกำรณ์ของพนักงำนที่อยู่
กบัองค์กรมำนำน และองค์ควำมรูใ้หม่ๆ ของพนักงำนรุน่ใหม่ซ่ึง

มีควำมทันสมัยมำถ่ำยทอดให้กันและกัน

 โครงกำร TVO’ s Talent เป็นกจิกรรมทีท่กุคนในองค์กรมส่ีวนร่วม กระตุน้
ให้พนักงำนคดิ ตัง้ค�ำถำมและหำค�ำตอบด้วยตนเอง พนกังำนเกดิกำรเรยีนรู้ 

แบ่งปันองค์ควำมรู ้ตั้งค�ำถำมและหำค�ำตอบด้วยตนเองทัง้ในเรือ่งงำนและอืน่ๆ 
ส่งผลให้มีควำมกระตอืรือร้น เกดิควำมสัมพนัธ์ทีด่ ีมีควำมร่วมมือมำกขึน้ เข้ำใจงำนของ

ผูอ้ืน่ ลดข้อขัดแย้ง และเกิดควำมสุขในกำรท�ำงำน เกิดนวัตกรรมในกระบวนกำรท�ำงำน 
เกิดองค์ควำมรู้ใหม่ เพิ่มประสิทธิภำพและด้ำนผลผลิตและด้วยต้นทุนที่ลดลง เพิ่มทักษะใน
กำรน�ำเสนอรวมท้ังเรียนรู้กำรใช้เทคโนโลยีกำรสื่อสำรให้เกิดประโยชน์ เป็นโครงกำรท่ีท�ำให้
สร้ำงโอกำสให้บรษิทัพบศกัยภำพของพนกังำน รวมทั้งตัวพนักงำนที่ค้นพบว่ำมีศักยภำพของ
ตนเองที่สำมำรถท�ำอะไรได้หลำยอย่ำงที่ไม่เคยตระหนักมำก่อน

Sharing is 
Power
แบ่งปันองค์ความรู้
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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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Consumer Well-Being
คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค

กลยุทธ์ในการน�าไปสู่เป้าหมายของการ

มีคุณภาพชีวิตที่ดี

• รักษำมำตรฐำนคุณภำพผลิตภัณฑ์ ควบคุมกระบวนกำร
ผลติทกุขัน้ตอน โดยไม่มกีำรใช้ ผลติ หรอืผ่ำนกระบวนกำร
ซึ่งก่อให้เกิดไขมันทรำนส์แต่อย่ำงใด

• วิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ เพื่อคิดค้นพัฒนำคุณภำพ
สนิค้ำใหม่โดยร่วมมอืกบัสถำบนัวจิยัมหำวทิยำลยัต่ำงๆ

• ส่งพนักงำนที่เกี่ยวข้องไปดูงำนและฝึกอบรมอย่ำง
สม�่ำเสมอ เพื่อกำรผลิตสินค้ำให้มีคุณภำพที่ดีที่สุด

• ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องสุขภำพด้วยกิจกรรมดังนี้

1. บริษัทเผยแพร่บทควำมสั้นเก่ียวกับเร่ืองสุขภำพ 
ผ่ำนแฟนเพจ น�้ำมันองุ่น ห่วงใย หัวใจทุกดวง 
เพื่อให้ควำมรูท้ีถ่กูต้องเกีย่วกบัเรือ่งสขุภำพ กระตุน้
ให้ผู้บริโภคหันมำเอำใจใส่สุขภำพของตนเองและ
คนรอบข้ำง

2. Advertorial เกีย่วกบักำรบรโิภคและสขุภำพผ่ำนสือ่
สิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ทุกเดือน

Good Quality of Product
คุณภาพสินค้า

3. จดัโครงกำรเผยแพร่ควำมรูเ้กีย่วกบัเรือ่งสุขภำพใน
มหำวิทยำลัย จ�ำนวน 12 แห่ง

4. กิจกรรมให้ควำมรู ้บุคลำกรในองค์กรเพ่ือให้
สำมำรถเผยแพร่องค์ควำมรู้ให้กับครอบครัว ญำติ 
และเพือ่น ในฐำนะผูบ้รโิภคต่อไป เช่น ควำมรูเ้รือ่ง
ไขมันทรำนส์และกำรบริโภคน�้ำมัน

• ตอบสนองควำมต้องกำรของผู ้บริโภคทุกกลุ่ม ด้วย
กำรเพิ่มขนำดบรรจุภัณฑ์ และเปิดตลำดใหม่ๆ เพ่ือให้
ผู้บริโภคทุกกลุ่มได้ใช้สินค้ำของบริษัท

• บริษัทมีนโยบำยให้ควำมช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยภิบัติ 
ทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศทีบ่ริษทัมสีนิค้ำวำงขำย 
บริษัทได้บริจำคน�้ำมันให้กับประเทศสำธำรณรัฐแห่ง
สหภำพเมียนมำร์ที่ประสบอุทกภัยใน 2558 ผ่ำนสถำน
เอกอัครรำชทูตไทยในกรุงย่ำงกุ้ง

• ส ่งเสริมควำมเข้ำใจเรื่องสุขภำพให้กับผู ้บริโภคใน
ต่ำงประเทศ



ISO 22000

FSSC 22000

ISO/TS 22002-1
PAS220
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 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. Advertorial on well consumption and health via 
different print media monthly.

3. Launch Health Campaign in twelve universities.
4. 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
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Community 
Well-Being

คุณภาพของสังคม และชุมชน
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 บริษัทจัดให้กระบวนกำรด�ำเนินธุรกิจเอื้อในกำรส่งเสริม
ควำมเป็นอยู ่ของสมำชิกในสังคม และส่งเสริมกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของประชำชนให้ดีขึ้น โดยด�ำเนินกิจกรรมกำร
ด�ำเนินงำนเพื่อพัฒนำมำตรฐำนกำรด�ำรงชีวิต รวมท้ังสถำนะ
ทำงเศรษฐกจิของชมุชน ตำมนโยบำยทีจ่ะอยูร่่วมกนักบัชุมชน
อย่ำงยั่งยืน เนื่องจำกตระหนักดีว่ำกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนของ
องค์กรน้ัน ขึน้อยูก่บัควำมยัง่ยนืของชมุชนทีบ่รษิทัตัง้อยู่ จงึได้
ด�ำเนินกิจกรรมบนพื้นฐำนของกำรควบคุม ดูแลและป้องกัน
มิให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน ปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำร
ท�ำงำนเพื่อลดผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นกับชุมชนตลอดเวลำ

กรอบในการพัฒนามาตรฐานความเป็นอยู่ของชุมชน

• ส่งเสริมมำตรฐำนคุณภำพชีวิตของคนในชุมชน
• สนับสนุนกำรศึกษำของเยำวชนในชุมชนให้เติบโตเป็น

บุคลำกรที่มีคุณภำพของสังคม
• มีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำในชุมชน
• อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

 ในปีที่ผ่ำนมำบริษัทด�ำเนินกำรเพ่ือกำรอยู่ร่วมกับชุมชน
อย่ำงยั่งยืนมีดังต่อไปนี้

Living with Communities
การอยู่ร่วมกันกับชุมชน

 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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• 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.

•	 โครงการองุ่นอิ่มบุญ	เพื่อน้องอิ่มนาน

(1) บริษัทได้มอบ น�้ำมันพืช ตรำองุ่น โครงกำรอำหำร
กลำงวันเด็กให้แก่โรงเรยีน จ�ำนวน 22 โรงเรยีน ในจงัหวดั 
นครปฐมและรำชบุรี เพื่อร่วมมือกับโรงเรียนส่งเสริม
โภชนำกำรให้เยำวชนวยัเรยีนมำเป็นระยะเวลำกว่ำ 10 ปี

(2) โครงกำรมอบทนุกำรศกึษำและทุนอำหำรกลำงวนัส�ำหรบั
นกัเรยีนในโรงเรยีนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำจงัหวดันครปฐม 
จ�ำนวน 25 โรงเรียน

(3) ร่วมกิจกรรมวันเด็กกับโรงเรียนในบริเวณที่ต้ังโรงงำน
จ�ำนวน 10 โรงเรียน

•	 โครงการรักษ์ชุมชน

 เป็นโครงกำรทีบ่รษัิทมเีป้ำหมำยทีจ่ะท�ำกิจกรรมต่ำงๆกบัชมุชน
บรเิวณทีโ่รงงำนต้ังอยู ่เพือ่ยกระดบัคณุภำพชวีติของคนในท้องถิน่ให้
มคีวำมเป็นอยู่ดขีึน้รวมทัง้กำรรกัษำวฒันธรรมประเพณขีองท้องถิน่
ให้มีควำมยัง่ยนืกจิกรรมทีด่�ำเนนิกำรภำยใต้โครงกำรน้ีมีดังนี้

(1) ร่วมท�ำบุญทอดกฐินและทอดผ้ำป่ำกับวัดในเขตพื้นที่ 
15 วัด เพือ่สบืเนือ่งศำสนำและบ�ำรงุวดัซึง่เป็นศนูย์รวม
จิตใจของชุมชน

(2) ร่วมกจิกรรมตำมประเพณเีช่นกำรแข่งเรอืยำว ประจ�ำปี 
กำรร่วมโครงกำร Bike for Dad และ Bike for Mum

(3) โครงกำรเชิดชูคนท�ำดี โดยสนับสนุนกิจกรรมของ
องค์กำรศูนย์ประสำนงำนองค์กำรเอกชนในกำรมอบ
รำงวัลให้กับพระสงฆ์นักพัฒนำท่ีเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของคนในชุมชนนั้น และสร้ำงประโยชน์ให้ท้องถิ่น

(4) ส่งเสริมกำรเล่นกีฬำให้กับชุมชน ด้วยกำรสนับสนุน
อุปกรณ์กำรเล่นกฬีำต่ำงๆ ผ่ำนหน่วยงำนของชมุชน
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(5) นโยบำยรับพนักงำนในท้องที่เข้ำมำท�ำงำนเพื่อ
ส่งเสริมด้ำนอำชีพของชุมชนให้เกิดควำมยั่งยืน

(6) เข้ำร่วมเป็นสมำชิก (ที่ปรึกษำ) ของชมรมและร่วม
ประชุมตำมวำระ

(7) ขำยน�้ำมันรำคำถูกกว่ำท้องตลำดให้กับชุมชนทั้ง 
3 ต�ำบลทุกเดือน

(8) เข้ำร่วมประชมุประชำคมหมูบ้่ำน ทัง้ 3 ต�ำบลได้แก่ 
ต�ำบลไทยำวำส, ต�ำบลนครชัยศรี, ต�ำบลขุนแก้ว 
ตำมก�ำหนดกำรของแต่ละเดือน

(9) กำรติดตั้งสัญญำณไฟกระพริบเตือนกำรจรำจร
บริเวณชุมชนโรงเรียนวัดกลำงบำงแก้ว, วัดตุ๊กตำ, 
วัดประชำนำถ จ�ำนวนทั้งสิ้น 4 จุด

•	 โครงการสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน

(10) กำรมีส่วนร่วมกบัชมุชนในกำรแก้ปัญหำเร่งด่วนตัง้
คณะท�ำงำน Emergency Response Team ตลอด 24 
ชัว่โมงเพือ่เฝ้ำระวงัและแก้ปัญหำทีเ่กิดข้ึนในชมุชน

(11) ตัง้คณะท�ำงำนเพือ่พบกบัชมุชนรำยครวัเรอืน รบัฟัง
ปัญหำ ข้อร้องเรยีน และหำ แนวทำงปรบัปรงุแก้ไข 
ในกำรประชุมของชุมชนที่ร่วมกับองค์กำรบริหำร
ส่วนท้องถิน่ เป็นประจ�ำทกุเดอืน

•	 โครงการรักษ์ท่าจีน

(1) ร่วมงำนกับชมรมรักษ์แม่น�้ำท่ำจีน เพื่อดูแลรักษำ
แม่น�้ำ รวมทั้งร่วมกำรแก้ปัญหำต่ำงๆที่เกี่ยวกับ
แม่น�้ำท่ำจีน 

(2) จัดทีมเก็บผักตบชวำในแม่น�้ำท่ำจีนเป็นแผนงำน
ประจ�ำเดอืน เพือ่ให้รกัษำสภำพน�ำ้และแก้ไขปัญหำ
กำรจรำจรทำงน�้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.
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Quality
of Environment

คุณภาพสิ่งแวดล้อม
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สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ 

 บริษัทประกอบด�ำเนินกิจกำรด้วยนโยบำยที่จะ
รักษำคุณภำพของสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยำกรอย่ำง
มีคุณค่ำ ป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับ
สิ่งแวดล้อม ปรับปรุงกระบวนกำรผลิตเพื่อลดของเสีย 
พัฒนำกระบวนกำรท�ำงำนเพื่อลดอัตรำกำรใช้พลังงำน
และทรัพยำกรในกระบวนกำรผลิต เพื่อด�ำรงไว้ซึ่งสภำพ
แวดล้อมที่ยั่งยืนตลอดไป

 กำรบรหิำรจัดกำรเพือ่ให้บรรลเุป้ำหมำยของบรษิทั
ในกำรรักษำสิ่งแวดล้อม นอกจำกจะส่งผลโดยตรงกับ
สภำพแวดล้อมแล้ว บริษัทสำมำรถลดควำมสูญเสียใน
ขั้นตอนของกระบวนกำรทั้งกำรจัดซื้อ ผลิต ตลอดถึง
กำรส่งสินค้ำ ส่งผลให้กำรบริหำรจัดกำรต้นทุนกำรผลิต
มีประสิทธิภำพมำกข้ึน สร้ำงควำมเชือ่มัน่ให้กับลกูค้ำและ
ผูบ้รโิภคตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยอีกด้วย

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.

นโยบายสิ่งแวดล้อม
Environmental Policy

Environmental Management
การจัดการเรื่องส่ิงแวดล้อม
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นโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัยความปลอดภัยและ

สิ่งแวดล้อม

 บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหำชน) มีควำมห่วงใยต่อ
สขุภำพและควำมปลอดภยัของพนกังำน รวมถงึกำรด�ำเนินงำน
ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึดหลักกำรท�ำงำนให้มี
ควำมโปร่งใส มีจริยธรรม และสำมำรถตรวจสอบได้ ผู้บริหำร
จึงได้ก�ำหนดเป็นนโยบำยดังนี้

1. ผลิตสินค้ำได้มำตรฐำนตำมข้อก�ำหนด เพื่อให้ลูกค้ำ
พึงพอใจ

2. ด�ำเนนิกำรรักษำคณุภำพของสิง่แวดล้อม และกำรป้องกนั
มลพษิ ทีเ่กดิจำกวัตถดุบิกระบวนกำรผลติ กจิกรรมต่ำงๆ

3. ปฏบิตัติำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดต่ำงๆ ทีเ่กีย่วข้องกบั
กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่ำงเคร่งครัด

4. กำรใช้พลงังำนและทรพัยำกรอย่ำงมปีระสทิธภิำพ ถอืเป็น
หน้ำที่ของพนักงำนทุกคน

5. ให้กำรสนับสนุนในกำรจัดทรัพยำกร ทั้งในเรื่องบุคลำกร 
งบประมำณ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นในกำร
ปรบัปรงุ  และแก้ไขปัญหำด้ำนคุณภำพ ควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัยสิ่งแวดล้อม และสังคม ให้เพียงพอและ
เหมำะสม

6. นโยบำยคุณภำพ ควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยั สิง่แวดล้อม
 และสังคม ได้รับกำรเผยแพร่แก่พนักงำน และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย
7. ส่งเสริมให้พนักงำนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือ

โครงกำรอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยและสภำพ
แวดล้อมในกำรท�ำงำนของบริษัทฯ และมีสิทธิ์เสนอ
ควำมคิดเป็นในกำรปรบัปรงุสภำพกำรท�ำงำนและวธิกีำร
ท�ำงำนให้ปลอดภัย

8. มีกำรทบทวนและปรับปรุงนโยบำยอย่ำงต่อเนื่อง 
เพื่อให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน โดยค�ำนึงถึง
ผลกระทบของพนักงำนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Quality Policy on Occupational 

Health, Safety and Environment

 Thai Vegetable Oil Public Company Limited has a 
genuine care for its employees’ health, wellbeing, and 
safety including all stakeholders by upholding the principle 
of transparency and accountability. The executives thus 
issue the policy accordingly as followed

1. To manufacture products to the set standard to get 
customer satisfaction.

2. To maintain the good quality of environment, and 
pollution prevention from raw materials, manufacturing 
process, and other related activities.

3. To comply strictly with the existing laws and relations 
enforcing on corporate operations.

4. To use energy as well as resource efficiently is 
presumed duty of each and every employee.

5. To support solutions to issues on occupational health, 
safety, and environment by adequately allocating 
resources including human, budget, required 
equipment.

6. To publicize its policy on occupational health, 
environment, and society to all of its employees, 
and stakeholders.

7. To promote employee’s participations in occupational 
health, safety, and working environments activities or 
projects organized by the Company, and the right 
to propose ideas to improve working conditions and 
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�าเนินงานเพื่อด�ารงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่มี

คุณภาพมีดังนี้

• ควบคุมและพัฒนำระบบกำรผลิต กำรขนส่ง และ
กระบวนกำรท�ำงำน ด้วยกำรน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำ
ใช้ในกำรท�ำงำนเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสภำพแวดล้อม
ให้น้อยที่สุด

• ปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรผลิตเพื่อลดกำรใช้
พลังงำน 

• ส�ำรวจและประเมินถึงผลกระทบอำจที่เกิดขึ้นจำกกำร
ผลติน�ำมำท�ำเป็นแผนในกำรปรบัปรงุกระบวนกำรท�ำงำน 
เพื่อลดผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น

• มีหน่วยงำนรับข้อร้องเรียนในเร่ืองสิ่งแวดล้อมเพื่อ
แก้ปัญหำเร่งด่วน

• ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนท้องถิ่นในกำรรักษำ
สภำพแวดล้อมของที่ต้ังโรงงำน ตลอดจนกำรแก้ปัญหำ
ที่อำจเกิดขึ้น

บรษิทัได้จดัโครงกำรเกีย่วกบักำรให้ควำมรูเ้รือ่งกำรจดักำรขยะ
กับโรงเรียนในบริเวณรอบๆ โรงงำนต่อเนื่องขึ้นเป็นปีที่ 2 ดังนี้

• โครงกำรรักษ์โลก รักษ์ชุมชน... ขยะมีค่ำ คร้ังที่ 2 กับ
โรงเรียนวัดดอนหวำย เมื่อวันท่ี 14 ธันวำคม 2558 
เป็นโครงกำรที่ให้ควำมรู้เยำวชนเรื่องกำรจัดกำรขยะ
ผ่ำนกจิกรรม โดยได้ร่วมกบัสถำบนักำรจัดกำรบรรจภุณัฑ์ 
และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภำอุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทยเข้ำไปให้ควำมรู ้กับเยำวชนในเรื่องกำร
จดักำรกบัขยะ วสัดุรไีซเคลิ และกำรสร้ำงมลูค่ำเพิม่ให้กบั
ขยะของชุมชน มีเป้ำหมำยในกำรเข้ำไปร่วมท�ำกิจกรรม
กบัโรงเรียนในจังหวดันครปฐม เพือ่สร้ำงส�ำนกึและปลูกฝัง
กำรมีวินัยในกำรจัดกำรและคัดแยกขยะอย่ำงยั่งยืน

The best practice framework for environment 

is as followed:

• 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 pro-
cess, 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.

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
ประกำรที่ส�ำคัญอีกประกำรหนึ่งคือกำรที่ใช้เชื้อเพลิงแกลบที่ผลิตในจังหวัดนครปฐมและ
บรเิวณใกล้เคยีงน้ัน บริษทัสำมำรถลดต้นทนุในกำรผลติได้ เนือ่งจำกไม่ต้องเสยีค่ำขนส่ง และ
เป็นกำรเสรมิสร้ำงเศรษฐำนะให้กบัชมุชนบรเิวณทีต่ัง้โรงงำน ตำมนโยบำยส่งเสรมิกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืนขององค์กร

กำรน�ำเชื้อเพลิงแกลบมำใช้ในกระบวนกำรผลิตนั้น เป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้เกษตรกร
ชำวนำ ด้วยกำรน�ำวัสดุเหลือใช้จำกกำรแปรรูปข้ำวเปลือกมำใช้งำน กลำยเป็นมูลค่ำ
หมุนเวียนคืนสู่ภำคเกษตรเป็นจ�ำนวนเงินหลำยร้อยล้ำนบำทต่อปี นอกจำกจะเป็นกำรใช้
ทรพัยำกรอย่ำงมคุีณค่ำแล้ว ยงัลดกำรน�ำเข้ำเชือ้เพลงิถ่ำนหนิจำกต่ำงประเทศท�ำให้ลดกำร
สูญเสียเงินตรำออกนอกประเทศอีกด้วย

จำกแนวคิดที่ต้องกำรลดกำรปล่อยมลพิษจำกกระบวนกำรผลิตเพื่อรักษำของสิ่งแวดล้อม
และชุมชน ประกอบกับ ประเทศไทยมีพื้นที่ในกำรปลูกข้ำวมำกกว่ำ 1 ใน 10 ของประเทศ
ซ่ึงท�ำให้มีแกลบที่เป็นวัสดุเหลือใช้จำกกำรแปรรูปอันจะสำมำรถน�ำมำใช้เป็นเชื้อเพลิงใน
กำรผลิตเป็นจ�ำนวนมำก นอกจำกนั้น จังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นท่ีตั้งของฝ่ำยผลิต มีพ้ืนที่
เกษตรกรรมทีม่กีำรปลูกข้ำวเป็นจ�ำนวนมำก บรษิทัจงึได้น�ำเช้ือเพลิงแกลบมำใช้ในกำรผลติ
ไอน�ำ้เพือ่น�ำไปใช้ประโยชน์ในกระบวนกำรผลิตมำตลอดระยะเวลำกว่ำ 30 ปี ทัง้นี ้เป็นกำร
ท�ำให้ลดกำรปล่อยสำรซัลเฟอร์ลงได้ถึง 50 เท่ำ 
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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. 

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. 

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.

“การน�าเชือ้เพลงิแกลบมาใช้ในกระบวนการผลติ เป็นการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้เกษตรกร เป็นการใช้ทรัพยากร
อย่างมีคุณค่า”

“The use of husk as biomass also creates value for 
rice farmers and using resources efficiently.”



การตรวจวัดฝุน 
Smoke Opacity

คาเฉลี่ยไมเกินรอยละ 5 / 

> 5%

คามาตรฐาน / Standard

การตรวจวัดฝุน 
Smoke Opacity

คาเฉลี่ยไมเกินรอยละ 1.38

1.38%

คาปจจุบัน / Existing

การตรวจวัดฝุน (TSP) หนวย
mg/m3

< 320

271

110

กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง
Before After

คามาตรฐาน / Standard
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การลดฝุ่นที่เกิดจากกระบวนการผลิต
Target reduce dust from manufacturing process

• ขยำยขนำด Hopper รับวัตถุดิบ ให้กว้ำงและใหญ่ขึ้น 
เพือ่ให้ดดูฝุน่ได้ในปรมิำณมำกขึน้และได้ปรบัปรุงพืน้ที่
บริเวณขนถ่ำยวัตถุดิบด้วยกำรใช้แผ่นกั้นฝุ่นเพื่อไม่ให้
ฟุ้งกระจำย (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)

• ติดต้ังเครื่องจักรเพิ่มพัดลมดูดฝุ่นในระบบดูดฝุ่นเพื่อ
ให้ดูดฝุ่นได้ในปริมำณมำกขึ้น

 Install more ventilation fans in dust collection system 
to collect more dust.

• เพิ่มจ�ำนวนห้องดักฝุ ่นที่มีขนำดใหญ่กว่ำเดิม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรท�ำควำมสะอำด Flue Gas ให้สำมำรถ
ลดลงได้ 59.41%

 Increase the number of big dust chambers to increase 
cleaning capacity of Flue Gas which decrease 59.41% 
after improving

ก่อนปรับปรุง	/	Before	 หลังปรับปรุง	/	After	

ข้อร้องเรียน / เดือน
1

ข้อร้องเรียน / เดือน
0

การด�าเนินงาน

เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
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• ตดิตัง้ระบบ Automatic control Blow down ซ่ึงเป็นตวั
ควบคุมควำมกระด้ำงในหม้อก�ำเนดิไอน�ำ้อตัโนมัต ิให้อยู่
ในปริมำณที่เหมำะสมเพื่อประหยัดพลังงำนที่ใช้ในกำร
ผลติไอน�ำ้ลดกำรใช้พลงังำนเชือ้เพลงิลงได้ 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.

• ติดตั้งเคร่ือง Economizer เพื่อน�ำไอร้อนที่ปล่อยทิ้ง
ระหว่ำงกระบวนกำรผลิต มำแลกเปลี่ยนควำมร้อนกับ
น�้ำ เพื่อเพิ่มอุณหภูมิน�้ำป้อนเข้ำหม้อน�้ำให้สูงขึ้น เพื่อ
ประหยัดพลังงำนที่ใช้ในกำรผลิตไอน�้ำท�ำให้ลดกำรใช้
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.

The Company conductsactivities to 
preserve Environment as follow

• เปลีย่นหลอดไฟแสงสว่ำงในคลงัเก็บสนิค้ำ มำเป็นหลอด 
LED ซึ่งท�ำให้กำรใช้กระแสไฟฟ้ำลดลง 56% ต่อปี

 Change lightings in warehouse to LEDs which 
consume less energy 56% per year

การลดการใช้พลงังานในกระบวนการผลติ
Target reduce energy in production process

Automatic	Blowdown

Economizer

LED Lighting

Save / year

Save / year

Save / year

Save 56%

Save 4.74%

Save 0.47%



เขมขนมาก 4
Very Intense

Intense
เขมขน 3

ชัดเจน 2
Certain

เบาบาง 1
Mild

กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง

ระดับความเขมขนของกลิ่น
Sensory test Intensity level

Before After

กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง
Before After
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การลดกลิ่นที่เกิดจากกระบวนการผลิต
Target reduce smell from the production process

• ป รับป รุ งระบบดูดและดั ก จับกลิ่ นที่ เ กิ ดจำก
กระบวนกำรผลติ ด้วยกำรตดิตัง้ระบบ Wet Scrubber 
เพื่อดักจับกลิ่นที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิต

 Improve smell collection from production process 
by installing Wet Scrubber system to trap smell 
of the process.

• ติดตั้ง Air Heater เพื่อลดกลิ่นจำกกระบวนกำร
 Install air heater to reduce smell from the process.
• ใช้น�ำ้หมกัชวีภำพเพือ่ขจดักลิน่ของน�ำ้ทีใ่ช้ในกำรดกัฝุน่ 

ของตู้อบ
 Use fermented biological fluid to eradicate the 

smell of water used to trap dust of the roaster. 

• ติดตั้งระบบหล่อเย็น (cooling system) เพื่อลดอุณหภูมิ
ของน�้ำในระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย

 Install water cooling system to reduce water 
temperature of water in waste water treatment system

การลดการปล่อยกาซในอากาศ / Target reduce gas emission

• โครงกำร Green Energy กำรเปลีย่นรถโฟล์คลิฟท์ จำกรถโฟล์คลฟิท์ทีใ่ช้พลังงำนน�ำ้มันมำเป็นพลังงำน
ไฟฟ้ำ โดยเปลี่ยนไปแล้ว 13.5% ตำมสภำพและควำมเหมำะสมของลักษณะงำน

 Green Energy Project replaces all forklifts to be electric forklifts, 13.5%
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Sustainability 
   of the stakeholders

ความยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสีย

บรษิทัประกอบกจิกำรด้วย
ควำมซื่อสัตย ์สุ จริต 
มีธรรมภิบำล ด ้วย
จริยธรรมและคุณธรรมไม่
เอำเปรียบคูค้่ำและผูท้ีเ่กีย่วข้อง 
และมีกำรก�ำหนดนโยบำยของ
จริยธรรมธรุกจิ เพือ่เป็นแนวทำงในกำร
ปฏบิตัขิองทุกฝ่ำย

กรอบการด�าเนินงานของบริษัทเพื่อ

ความยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสีย มีดังนี้ 

• ด�ำเนินธุรกิจภำยใต้กรอบกติกำกำรแข่งขันที่ดี
• ไม่ท�ำลำยชื่อเสียงของผู้เกี่ยวข้อง
• ไม่เรียก รับ จ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต
• ปฏบิตัติำมกฎหมำย ข้อตกลงและเงือ่นไขสญัญำอย่ำง

เคร่งครัด
• ร่วมสร้ำงควำมยัง่ยนืทำงเศรษฐกจิให้กบัเกษตรกร โดย

เฉพำะผู้ปลูกถั่วเหลือง

คู่ค้า	 ลูกค้า	 เจ้าหนี้	 เกษตรกร	 ผู้ถือหุ้น	
และหน่วยงานที่ก�ากับดูแล

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, particu-

larly soybean farmers.

Trade Partners, Customers, Creditors, 
Farmers, Shareholders, and Regulators
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บริษัทด�าเนินกิจกรรมเพื่อความยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสีย	ดังนี้

เกษตรกร

• บริษัทมีนโยบำยรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ปลูกภำยในประเทศทั้งหมดจำกเกษตรกรชำวไทยในรำคำเป็นธรรม 
ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของกำรสร้ำงควำมย่ังยืนทำงเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรไทยด้วยกำรสร้ำงอำชีพและรำยได้ ส่งให้คุณภำพ
ชีวิตของเกษตรกรและชุมชนที่อำศัยมีควำมเป็นอยู่ดีขึ้น

• บริษัทท�ำโครงกำรผลิตถั่วเหลืองครบวงจร โดยได้ร่วมกับสมำคมผู้ผลิตน�้ำมันถั่วเหลืองและร�ำข้ำว กรมวิชำกำรเกษตร 
บริษัท สยำมคูโบต้ำคอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด บริษัท น�้ำตำลมิตรผล จ�ำกัด และ บริษัท กรีนสปอต จ�ำกัด ส่งเสริมกำรปลูก
ถัว่เหลอืงโดยเมลด็พนัธุ์ทีด่ ีในพืน้ทีน่ำและแปลงปลูกอ้อย เป็นกำรอนรุกัษ์ควำมสมบรูณ์ของดนิ และเพ่ิมรำยได้ให้เกษตรกร
ในชุมชน ด้วยกำรให้ควำมรู้กับเกษตรกรและรับซ้ือในรำคำที่ดี สร้ำงรำยได้ให้กับเกษตรกรจำกกำรปลูกถั่วเหลืองสลับกับ
พืชหลัก เพื่อให้เกิดระบบกำรผลิตอย่ำงยั่งยืน และส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนะให้กับเกษตรกร

• โครงกำรรับซือ้แกลบจำกเกษตรกรชำวนำ เพือ่น�ำมำท�ำเป็นเช้ือเพลิงในกระบวนกำรผลติ เป็นกำรสร้ำงรำยได้ทีย่ัง่ยืนให้กบัชมุชน

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�ากับดูแล

 จำกแนวคดิทีว่่ำ ควำมส�ำเรจ็ของผู้มส่ีวนได้เสยีเป็นควำมยัง่ยนืของเรำ บริษัทจงึด�ำเนนิธุรกจิมำด้วยควำมซือ่สัตย์ ไม่เอำเปรยีบ 
และรักษำควำมสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้ำ ลูกค้ำ และผู้ที่เกี่ยวข้องผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ อย่ำงสม�่ำเสมอ อำทิเช่น

• ให้ควำมรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของสินค้ำให้กับลูกค้ำ เพื่อให้มีควำมเข้ำใจในด้ำนโภชนำกำรเพื่อสำมำรถให้ควำมรู้กับลูกค้ำ
ได้อย่ำงถกูต้อง

• ให้ควำมรู้เกี่ยวกับภำพรวมของเศรษฐกิจและภำวะอุตสำหกรรมเพื่อประกอบกำรตัดสินใจในกำรท�ำธุรกิจ
• วำงระบบกำรจดักำรบรกิำรหลงักำรขำย เพือ่ตอบสนองควำมมีทีมงำนทีพ่ร้อมในกำรให้ควำมช่วยเหลือดแูล

ในเรือ่งต่ำงๆ ให้กบัลกูค้ำ
• จดัโปรแกรมเยีย่มลกูค้ำทกุไตรมำสเพือ่รบัฟังควำมคดิเหน็และข้อเสนอแนะเกีย่วกบัสนิค้ำและบรกิำร
• จัดโปรแกรมกำรน�ำตัวแทนกำรค้ำท่องเที่ยวเพื่อกระชับควำมสัมพันธ์
• บริษัทได้เปิดโอกำสให้นกัวเิครำะห์และนกัลงทนุ รวมท้ังผูถ้อืหุน้ ได้เข้ำเยีย่ม

ชมกิจกำรตลอดทั้งปีเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีในกำรบริหำรกิจกำรและ
กำรด�ำเนินกำรของบริษัท

• เข้ำร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนกับตลำดหลักทรัพย์แห่ง
 ประเทศไทยเมื่อวันที่ 20 สิงหำคม 2558
• ฝ่ำยนักลงทนุสมัพนัธ์ได้จัดให้มกีำรประชมุนกัวเิครำะห์ทกุไตรมำส
• บริษัทได้รับรำงวัล ผลประกอบกำรยอดเยี่ยมจำก
 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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

จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ยอดเยี่ยม
ในปี 2558
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