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In Remembrance of His Majesty
King Bhumibol Adulyadej

We wish to express our grief at the passing
of our beloved King. May he rest in peace.
Thai Vegetable Oil Public Company Limited



บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน) มีปรัชญ�ในก�รทำ�ธุรกิจท่ี  
จะเติบโตอย่�งมีคุณภ�พ มั่นคง และยั่งยืน ผลิตสินค้�คุณภ�พ
เพ่ือคุณภ�พชีวิตที่ดีข้ึนของประช�ชน สร้�งมูลค่�เพ่ิมให้ 
ผูถ้อืหุน้ รว่มดแูลสงัคมและส่ิงแวดล้อม บริษัทมคีว�มภ�คภูมใิจที่
ไดม้ส่ีวนรว่มในก�รสร้�งคว�มย่ังยนืใหสั้งคมไทยม�ตลอดเวล�  
50 ป ีดว้ยก�รส่งเสรมิใหป้ระช�ชนและผูบ้รโิภคมคีณุภ�พชวิีต
ที่ดี เป็นประช�กรที่มีคุณภ�พของสังคม และส�ม�รถพ่ึงพ�
ตนเองได้ ผ่�นสินค้�ที่มีคุณภ�พและก�รดำ�เนินง�นของบริษัท
 
ปี 2560 เป็นว�ระครบ 50 ปี แห่งก�รก่อต้ังบริษัท น้ำ�มันพืชไทย 
จำ�กัด (มห�ชน) บริษัทได้จัดกิจกรรมและโครงก�รต่�งๆ  ที่
เปน็ประโยชนต์อ่สังคมไทย โดยมุง่เนน้กจิกรรมทีส่ร้�งสรรคใ์ห้
เกิดคว�มเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย ให้ใช้ชีวิตอย่�งพอเพียง มี 
คว�มสุข และส�ม�รถพึ่งพ�ตนเองได้อย่�งยั่งยืน

บริษัทมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้าง
ความยั่งยืนให้สังคมไทยมาตลอดเวลา 50 ปี

นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์
ประธ�นกรรมก�รบริห�ร
Mr.Visuth Vitayathanagorn
CHAIRMAN OF THE EXECUTIVE BOARD

MESSAGE FROM CHAIRMAN  
OF THE EXECUTIVE BOARD
สารจากประธานกรรมการบริหาร

“
“
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Thai Vegetable Oil Public Company Limited has 
a philosophy to operate the business to grow 
with high quality,stability and sustainability by  
providing quality products for better life people well  
being, adding values for shareholders and taking 
care of society and environment. The company 
is proud of being a part in creating sustainability 
for Thai society for the past 50 years by promoting  
people and consumers to have good quality and 
to be quality population of the society that they 
have self-reliance through quality products and  
operations of the Company

Year 2017 is the 50th anniversary of the establishment 
of Thai Vegetable Oil Public Company Limited.  
The company arranged many projects beneficial to 
Thai society  emphasized activities to create changes 
in Thai society where people can live their lives 
with sufficiency,  happiness and self-reliance in 
sustainable way.

The company is proud of being a part in creating  
sustainability for Thai society for the past 
50 years.

“
“
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
POLICY
นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปรับแผนให้สอดคล้องกับเป้�หม�ยและแผนธุรกิจประจำ�ปีของ
บริษัท

บริษัท มีคว�มภ�คภูมิใจที่ได้เป็นผู้มอบคุณภ�พชีวิตที่ดีให้แก่
ผู้บริโภค ด้วยก�รสร้�งคว�มย่ังยืนให้สังคม โดยมีเป้�หม�ย
ดังต่อไปนี้ 

• ผลิตสินค้�ที่มีคุณภ�พ มีคุณค่�ท�งโภชน�ก�ร ด้วย
ม�ตรฐ�นก�รผลิตที่สม่ำ�เสมอ มีคว�มปลอดภัยต่อผู้
บรโิภค  และตอบสนองคว�มต้องก�รของผูบ้รโิภคทกุกลุม่ 

• ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
• อยู่ร่วมกับชุมชนอย่�งยั่งยืน
• และสร้�งคว�มมั่งคั่งอย่�งยั่งยืนให้ผู้ถือหุ้น 
• ส่งเสริมให้พนักง�นพัฒน�ตนเอง เพ่ือให้เกิดคว�มรู้  

คว�มส�ม�รถ กระตุ้นให้มีส่วนร่วมและก�รแลกเปล่ียน
องค์คว�มรู้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�น 

คณะทำ�ง�นส่งเสริมก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน
• ประธ�นกรรมก�รบริห�ร
• กรรมก�รผู้จัดก�ร
• รองกรรมก�รผู้จัดก�รฝ่�ยผลิต
• ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยกำ�กับก�รปฏิบัติง�นและส่งเสริมก�ร

พัฒน�อย่�งยั่งยืน
• ผู้จัดก�รแผนกส่งเสริมก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน
• ผู้จัดก�รแผนกกิจกรรมพิเศษ

นิยามของผู้มีส่วนได้เสีย
ที่ประชุมคณะกรรมก�รส่งเสริมคว�มย่ังยืนได้วิเคร�ะห์ผู้มี
ส่วนได้เสียต�มลำ�ดับคว�มสำ�คัญที่สัมพันธ์กับก�รประกอบ
ธุรกิจ ดังนี้

• ผู้บริโภค
• พนักง�น
• ชุมชนบริเวณที่ตั้งโรงง�น
• สิ่งแวดล้อม
• คู่ค้� เจ้�หนี้ ผู้ถือหุ้น หน่วยง�นที่กำ�กับดูแล

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน) มีคว�มรับผิดชอบต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึดหลักก�รทำ�ง�นให้มีคว�มโปร่งใส  
มีจริยธรรม และส�ม�รถตรวจสอบได้ ผู้บริห�รจึงได้กำ�หนด
เป็นนโยบ�ยดังนี้

ปรัชญาองค์กร
บริษัทจะเติบโตอย่�งมีคุณภ�พ มั่นคงและย่ังยืน ผลิตสินค้�
คุณภ�พเพ่ือคุณภ�พชีวิตท่ีดีข้ึนของประช�ชน สร้�งมูลค่�เพ่ิม
ให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์
เป็นบริษัทชั้นนำ�ในอุตส�หกรรมน้ำ�มันพืชในอ�เซียน เข้�สู่
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลทั้งในและต่�งประเทศ มีธรรม�ภิบ�ล  
ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
ภารกิจ
เป็นผู้นำ�ในอุตส�หกรรมน้ำ�มันพืช มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภ�พ เพื่อ
ตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ทั้งในและต่�งประเทศ

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
บริษัทมีพันธกิจส่งมอบคุณภ�พชีวิตที่ดีให้ผู้บริโภค พนักง�น 
ชุมชนและส่ิงแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ย ผ่�นก�ร
ดำ�เนินง�น ตั้งแต่กระบวนก�รจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนก�รผลิต 
จนถงึก�รส่งสนิค้�ถงึมอืผูบ้รโิภค  เพ่ือนำ�คว�มย่ังยนืใหผู้ม้สีว่น
ได้เสีย อันจะนำ�ไปสู่คว�มยั่งยืนขององค์กรต่อไป

จ�กก�รประเมินคว�มเสี่ยงของที่ประชุมคณะกรรมก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยง และมติท่ีประชุมคณะทำ�ง�นส่งเสริมก�รพัฒน�
อย่�งยั่งยืนประจำ�ปี 2559 มีข้อสรุปว่�   ประเด็นที่สำ�คัญต�ม
ลำ�ดับที่ส่งผลต่อคว�มยั่งยืนของบริษัท คือ  สินค้� ผู้บริโภค 
ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ และสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงยังคงกำ�หนด 
เป้�หม�ยในก�รสร้�งคว�มย่ังยืนต่อเนื่องจ�กปีที่ผ่�นม� และ

ประชาชน 
(People Employee 
Agriculturer)

สินค�า 
Productสิ�งแวดล�อม 

Environment

ชุมชน  
Community

ความภาคภูมิใจเรา 

TVO’s PRIDE
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ผู�บร�โภค
Consumer

Employee
พนักงาน

ชุมชน
บร�เวณที่ตั้งโรงงาน

Community

สิ�งแวดล�อม
Environment

คู�ค�า เจ�าหนี้ 
ผู�ถือหุ�น 

หน�วยงานที่
กำกับดูแล

Trade partner, 
creditor, shareholder 

and regulator

Philosophy
The Company will grow with quality,stability  
sustainability and produce goods for better 
life quality of people and increase values for  
shareholder with corporate social and environmental 
responsibility.

Vision
To be a leading company in vegetable oil industry 
in ASEAN, to enter the business in supportive 
way domestically and internationally with good 
governance and to take care of society and  
environment.

Mission
Being the leader in vegetable oil industry with 
quality products to respond needs of both domestic 
and international customers.

Policy of Sustainable Development
The Company has mission to deliver good life 
quality to consumers, employees, community and 
environment all stakeholders through operations 
from process of material purchase, production 
process to product delivery to consumers which 
will be leading to sustainability for stakeholders 
and sustainability of the organization.

According to risk assessment of the risk manage-
ment committee’s meeting and the resolution of  
sustainable development promotion committee year 
2016 had a conclusion that essential issues by 
order that affected sustainability of the company 
were products, consumers, community in which 
the company is located and environment.  
The Company continues defining targets of creating 
sustainability from previous year and adjust the 
plan to be consistent with the target and annual 
business plan of the Company.

The company is proud of being a part that 
gives good life quality to consumers by bringing  
sustainability to the society with following targets

• Producing quality products with nutritional 
values, constant production standard, and 
safety for consumers to respond needs of every 
consumer group.

• Reducing environmental impact
• Living with the community in sustainable way
• Creating Sustainable wealth for shareholders
• Promot ing employees to have se l f- 

development to have knowledge and ability 
and stimulating them to participate and  
exchange knowledge for higher work efficiency.

Sustainable development promotion Team
• Chairman of the Executive Board
• Managing Director
• Executive Vice President Production division
• Director of Compliance and Sustainability  

Development division
• Sustainability Development manager
• Corporate Event manager

Stakeholder
• The meeting of Sustainability Development 

committee analyzed stakeholders by order of 
priority related to business operations as follows
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นโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

1. ผลิตสินค้าได้มาตรฐานตามข้อกำาหนด เพ่ือให้ลูกค้าพึง
พอใจ

2. ดำาเนินการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม และการป้องกัน
มลพิษทีเ่กดิจากวัตถดุบิ กระบวนการ  ผลิต กจิกรรมตา่งๆ

3. ปฏิบตัติามกฎหมายและข้อกำาหนดตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ดำาเนินธุรกิจของบริษัท อย่างเคร่งครัด

4. การใชพ้ลังงานและทรพัยากรอย่างมปีระสทิธิภาพ ถอืเปน็
หน้าที่ของพนักงานทุกคน

5. ให้การสนับสนุนในการจัดทรัพยากร ทั้งในเรื่องบุคลากร 
งบประมาณ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำาเป็นในการ
ปรบัปรงุและแกไ้ขปญัหาดา้นสุขภาพ ความปลอดภัยอาชวี
อนามัย สิ่งแวดล้อม และสังคม ให้เพียงพอและเหมาะสม

6. นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม
และสังคม ได้รับการเผยแพร่แก่ พนักงาน และผู้มีส่วน
ได้เสีย

7. ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือ
โครงการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำางานของบริษัท และมีสิทธิเสนอความคิดเห็น
ในการปรับปรุงสภาพการทำางานและวิธีการทำางานให้
ปลอดภัย

8. มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยคำานึงถึงผลกระทบ
ของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประเด็นที่มีผลต่อความยั่งยืนของบริษัท
ในปี 2559 จากคณะทำางานส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 
ได้สรุปประเด็นที่มีผลจากความย่ังยืนจากการประเมินความ
เสี่ยงขององค์กรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ได้
ทำาการวิเคราะห์ความเส่ียง โดยวิธี Common Risk matrix 
โดยใช้เป้าหมายองค์กรจากแผนธุรกิจประจำาปี และนโยบาย
การพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน ประกอบกับผลการวิเคราะห์ความ
คาดหวัง ความสนใจ และความกังวล ของคณะทำางานส่งเสริม
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ บริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น การประชุมอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน ข้อร้องเรียน 
แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า และการตรวจสอบจาก
ลูกค้าและคู่ค้า พบว่ามีประเด็นที่มีผลต่อด้านความยั่งยืน และ
เปน็ประเดน็ทีส่อดคล้องกนัทกุฝา่ย ตามบรบิทขององค์กร และ
มีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

• คุณภาพสินค้า
• สิ่งแวดล้อม
• ชุมชนและสังคม
• พนักงาน 

จากประเด็นสำาคัญ 4 เรื่องดังกล่าว และหลักการ 8 ข้อ 
ของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ 
กำาหนดไว้ในรายการเปิดเผยข้อมูลประจำาปี แบบ 56-1 เรื่อง  
ความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ การประกอบกิจการ ด้วย
ความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจรติคอร์รัปชั่น การเคารพ
สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับ
ผิดชอบต่อผู้บริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนา
ชุมชนและสังคม และ นวัตกรรม ที่กำาหนดแนวทางให้บริษัท
ดำาเนนิการทำางานตามประเดน็ตา่งๆ บรษิทัจงึไดก้ำาหนดแผนใน 
การทำางานเพื่อการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน ตามลำาดับดังนี้
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• Consumer
• Employee
• Community where the factory is located
• Environment
• Trade partner, creditor, shareholder and  

regulator

Thai Vegetable Oil Public Company Limited is  
responsible for stakeholders by holding the principles 
of transparent, ethical and auditable working.  
The board determines policy as follows

Occupational health, safety and environment 
policy

1. Manufacturing products according to specified 
standard to satisfy customers

2. Maintaining environment quality and preventing 
pollution from raw materials, processes and 
activities

3. Complying with law and regulations about business 
operation of the company strictly

4. Utilizing energy and resources effectively and 
it’s regarded as duty of everybody

5. Supporting resource management in terms of 
personnel, budget, tools and equipment which 
necessary for improving and resolving health 
issues, safety, occupational health, environment 
and society sufficiently and appropriately.

6. The policy of safety, occupational health,  
environment and society is published to  
employees and stakeholders.

7. Promoting every employee to participate in  
activities or the program of occupational health, 
safety and work environment of the company 
and to have rights in  giving opinions about 
working improvement and safe operations

8. Reviewing and revising the policy continually to 
fit current situation by recognizing of impacts 
on employees and stakeholders.

Materiality affecting company’s sustainability
In 2016, the sustainable development promotion 
team summarized issues caused by sustainability  
from assessing organizational risks of the risk 
management committee. It analyzed risks with 
method of Common Risk Matrix based on targets 
of the organization from annual business plan 
and sustainable development policy together with 
the result of analyzing expectation, interest and  
concerns of company’s sustainability development 
team, and  stakeholders through various channels 
such as participatory meeting with the community, 
complaints, customers’ satisfaction survey and 
inspection from customers and trade partners.  
It was found that there were some issues affecting 
sustainability and they were interrelated among 
divisions according to the organization’s context 
and related to stakeholders as follows.

• Product quality
• Environment
• Community and society
• Employees

According to 4 essential materiality and 8 principles 
of Securities and Exchange Commission specified 
in the annual disclosure list Form 56-1 pertaining 
to corporate social responsibility such as business 
operation with fairness, anti - corruption, respect 
to human right, fair treatment to labors, responsibility  
for consumers, environmental maintenance,  
community and society development and  
innovation. It was defined for the company to  
operate in various issues and thus, it defines the 
work plan for sustainable development as follows

7    SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 2016 _                                             
                                   รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2559             



ประเด็น เป้าหมาย กลยุทธ์ ช่องทางที่ได้ข้อมูล

สินค้� 1. สินค้�ที่มีคุณภ�พและมีคว�ม
ปลอดภัย

• วิจัยและพัฒน�คุณภ�พ
สินค้�อย่�งต่อเนื่อง

• รักษ�ม�ตรฐ�นก�รผลิต
สินค้�

• สำ�รวจคว�มต้องก�รของลูกค้�
• คว�มพึงพอใจของลูกค้�
• ก�รตรวจประเมินผู้ส่งมอบ

พนักง�น/ผู้บริโภค 1. พัฒน�พนักง�นเพื่อก�รขับ
เคลื่อนองค์กรไปสู่เป้�หม�ย
ท�งธุรกิจ

2. ส่งเสริมคุณภ�พชีวิตของ
      ประช�ชน 

3. ส่งเสริมจริยธรรม
4. ให้คว�มรู้ที่ถูกต้องเรื่อง

สุขภ�พที่ดี

• พัฒน�พนักง�นให้มีคว�ม
รู้สอดคล้องกับเป้�หม�ย
ท�งธุรกิจ

• ก�รจัดก�รองค์คว�มรู้
ขององค์กร

• สร้�งบุคล�กรสืบทอด
ท�งธุรกิจ

• จัดสวัสดิก�รที่ดีให้
พนักง�น

• ให้คว�มรู้ด้�นสุขภ�พแก่
ประช�ชน

• ก�รประเมินคว�มเสี่ยงองค์กร
• นโยบ�ยบริษัท
• แผนธุรกิจ
• แผนพัฒน�บุคคล�กรของบริษัท

ชุมชน 1. อยู่ร่วมกับชุมชนอย่�งยั่งยืน

2. ส่งเสริมให้ลดก�รใช้ส�รเคมี
ในชีวิตประจำ�วัน

• ลดผลกระทบที่เกิดจ�ก
กระบวนก�รผลิตที่มีต่อ
ชุมชน

• เพิ่มม�ตรฐ�นคุณภ�พ
คว�มเป็นอยู่และก�ร
ดำ�รงชีวิต

• สนับสนุนก�รรักษ�
ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

• ข้อร้องเรียน
• ก�รรับฟังคว�มคิดเห็นในเวทีก�รประชุมร่วมกับ

ชุมชน
• เข้�ร่วมประชุมกับภ�ครัฐ

สิ่งแวดล้อม 1. พัฒน�กระบวนก�รผลิตเพื่อ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

2. ก�รจัดก�รของเสียที่เกิดจ�ก
กระบวนก�รผลิต

3. เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณโรงง�น

• สำ�รวจและประเมินผล 
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมจ�ก
กิจกรรมก�รดำ�เนินง�น
ของบริษัท

• ควบคุมกระบวนก�รผลิต
เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อม

• ใช้พลังง�นทดแทน
• สร้�งก�รมีส่วนร่วมใน

ก�รรักษ�สิ่งแวดล้อมกับ
ชุมชน

• ก�รนำ�ของเสียที่ได้จ�ก
กระบวนก�รผลิตม�
บำ�บัดเพื่อนำ�ไปใช้ใน 
กระบวนก�รผลิตอีกครั้ง

• ลดก�รใช้ส�รเคมีในชีวิต
ประจำ�วันของชุมชน

• ก�รประเมินคว�มเสี่ยงขององค์กร
• ข้อร้องเรียน

• ค่�ม�ตรฐ�นต�มกฏหม�ยที่เกี่ยวข้อง
• ต้นทุน/ค่�ใช้จ่�ย
• ก�รตรวจประเมินผู้ส่งมอบ
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Issue Target Strategy Data Obtaining Channel 

Product 1. Quality and safe product • Continual Research 
and development for 
product quality

• Production standard 
maintenance

• Survey customer’s need
• Customer’s satisfaction
• Assessment of deliverer

Consumer /Employee 1. Employees Training Policy 
to drive the organization 
to achieve the business 
goal

2. Promote life quality of 
people 

3. Promote morality and 
virtue

4. Giving knowledge about 
good health 

• Training employees 
to have knowledge in 
consistence with 

      business goal
• The Organization 

knowledge management 
• Appoint personnel to 

succession planning
• Provide good welfares 

for employees 
• Educate people about 

health 

• Organization’s risk assessment
• Company’s policy 
• Business plan
• Employee development plan of the company 

Community 1. Living with the community 
sustainably 

2. Promote chemical  
reduction in daily life

• Reduce impacts 
caused by production 
process on the  
community

• Increase standard of 
livelihood and living

• Support local tradition 
and culture 

      maintenance 

• Complaints
• Stakeholder hearing
• Meeting with government agency

Environment 1. Improve production  
process to reduce  
environmental impact 

2. Manage wastes from  
production process 

3. Increase green area in the 
factory 

• Survey and assess 
environmental impact 
from business operation 
of the company

• Control production 
process to mitigate 
environmental impact 

• Use renewable energy 
• Create participation in 

maintaining environment 
with the community

• Wastes treatment from 
production process to 
be reused in production 
process

• Reduce chemical use 
in daily life of people 

• Organization’s risk assessment 
• Complaint 

• Standard values as specified by law 
• Cost/ expense 
• Assessment of deliverer 
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT

REPORT YEAR 2016
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2559

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2559
รายงานฉบับน้ีเปิดเผย กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการดำาเนินงาน
ของบริษัทในปีทีผ่านมาตามแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 
56-1 ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ได้เปิดเผย สรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

The Pride of Our Product  
บริษัทมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้มอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่
ประชาชนผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
• ผลิตสินค้าคุณภาพและมีมาตรฐาน ค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนา

คณุภาพผลติภัณฑท์ีป่ลอดภัย และเปน็ประโยชนต์อ่รา่งกาย 
• ส่งเสริมด้านสุขภาพของประชาชนเพ่ิมความรู้ความเข้าใจ

ในเรื่องสุขภาพให้กับผู้บริโภค 
• ส่งเสริมจริยธรรมในเด็กปฐมวัย 
• ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อให้

สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
 
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
1. ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพด้วยกิจกรรมดังนี้

• เผยแพรบ่ทความส้ันเกีย่วกบัเรือ่งสุขภาพ ผา่นแฟนเพจ 
น้ำามนัองุน่ หว่งใย หวัใจทกุดวง เพือ่ใหค้วามรู้ทีถู่กตอ้ง
เกีย่วกบัเรือ่งสขุภาพ กระตุน้ใหผู้บ้รโิภคหนัมาเอาใจใส่
สุขภาพของตนเองและคนรอบข้าง

• advertorial เกี่ยวกับความรู้ที่ถูกต้องของน้ำามันถั่ว
เหลือง และน้ำามันมะกอก ผ่านส่ือออนไลน์ และ

นิตยสารด้านสุขภาพ 
• จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับเรื่องสุขภาพใน 

โรงเรียน ระดับ อนุบาลและชั้นประถม รวมทั้งระดับ
อุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัย

• Hospital Road Show จดักจิกรรมเผยแพรค่วามรูเ้กีย่ว
กับน้ำามันถั่วเหลืองในโรงพยาบาลต่างๆ

• จัดกิจกรรม (MED Marathon) วิ่งมาราธอน ร่วมกับ 
สมาคมนิสิตนักศึกษาแพทย์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของประชาชน

2.   ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ วินัยในเด็กปฐมวัย ระดับ 
อนุบาล - ประถมต้น ด้วยการทำา สื่อการเรียนการสอน ผ่าน
กิจกรรม School Visit ในโรงเรียนท้ังรัฐและเอกชน ทั่วประเทศ 
จำานวน 200 โรงเรียนทั่วประเทศ ผ่านละครเวทีหุ่น  เรื่อง รู้จัก
มีระเบียบวินัยในตัวเองหน่อย สิ ป๊อก 
 
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนเพ่ือให้เกิดปัญญา
และดำาเนินชีวิตตามแนวพระราชดำาริ ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเรื่อง 
ความพอเพียง และจากการที่บริษัทมีแนวคิดและปรัชญา ใน
เรื่องการส่งเสริมประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเองได้
อย่างยั่งยืนนั้น บริษัทจึงได้ให้การสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับ
ศึกษาและการเรียนรู้ ของประชาชน ดังต่อไปนี้

• สนับสนุน โครงการคนกล้าคืนถ่ิน  เป็นโครงการที่
สำานักงานคนกล้าคืนถิ่นร่วมกับกองทัพบก สถาบัน
ปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำาริ สถาบัน
เศรษฐกิจพอเพียง และเครือข่ายอื่นๆ ที่จัดเวทีการ
เรียนรู้ มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อ ให้คนหันมา 
ทดลองใช้ชีวิตและพัฒนาตนเองบนวิถีเกษตรยั่งยืน 
เรยีนรูก้ารเปล่ียนแปลงตนเอง เพ่ือปรับใชก้บัหลกัการ
ทำาเกษตร ใชช้วิีตอย่างพอเพียงและ พ่ึงตนเองไดอ้ย่าง
ยั่งยืน  ด้วยวิถีเกษตรพึ่งตนเอง ปัจจุบันมีคนเข้าร่วม
โครงการ จำานวน กว่า 2000 คนทั่วประเทศ 

• สมทบทุนการศึกษาเพ่ือการพัฒนาการเรียนการ
สอนของคณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• สนบัสนนุโครงการประชมุวิชาการประจำาป ีของสถาบนั
จิตตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

The Pride of Our Product
ความภูมิใจ...ได้เป็นผู้มอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
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Sustainable development Report year 2016
This report discloses activities in operation  
process of the Company in previous year according 
to data disclosure form 56 - 1 of Securities and 
Exchange Commission. Nevertheless, it is disclosed 
with following subject matters.

The Pride of Our Product  

The company is proud of being apart in providing 
good life quality for people through quality products 
• Producing quality and standard products 

with research and development for safe and 
health-beneficial products 

• Promoting people’s health by increasing 
knowledge and understanding about health 
for consumers

• Promoting morality for primary ages children
• Promoting development of people’s livelihood 

that they can be sustainably self-reliant

People’s life quality promotion Activity 
1. Giving knowledge and understanding about 
health with following activities

• Propagating short article about health 
through fan page “A-Ngoon care for your 
heart” to give correct information about 
health and to stimulate consumers to care 

The Pride of Our Product about their health and others
• Advertorial information of soybean oil 

and olive oil through online media and 
health-related journals.

• Arranging the program to give knowledge 
about health in primary schools and universities

• Hospital Road Show: propagating knowledge 
about soybean oil in hospitals 

• Arranging MED Marathon together with 
medical student association under The 
Royal Patronage of her Majesty the Queen 
to promote people health care

2. Implanting morality, virtue and discipline for 
kindergarten and primary students by providing 
instructional media the puppet show named “Pok, 
Be Discipline” through the activity “School Visit” 
in 200 public and private schools

3. Encourage people self-leaning to enlight  
a wisdom and to live their lives in accordance with 
the concept of King Bhumibol Adulyadej about 
sufficiency. As the Company has a concept and 
philosophy about promoting people to have good 
life quality and to be self-reliant in sustainable 
way, it supports projects about studying and 
learning of people as follows 

• Supporting the program “Digital Farmers”. 
It is a program that Konklakuentin office 
cooperates with Royal Thai Army,      Pid 
Thong Lang Phra Foundation under Royal 
Initiative discovery foundation, Sufficiency 
Economy Initiative and other networks that 
arrange learning meeting for 3 consecutive 
years with purpose to let people live and 
develop themselves based on sustainable 
agriculture principles. Furthermore they 
can learn how to change their lives by 
adapting with agricultural principles and  
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บริษัทมีเป้าหมายให้พนักงานทำางานในองค์กรอย่างมีความสุข มี
ทัศนคติเชิงบวก มีความเป็นมิตรเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน และมีการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ดังน้ัน จึงได้จัดสวัสดิการ
ให้บุคลากรมีความเป็นอยู่ข้ันพ้ืนฐานอย่างเหมาะสม มีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดี และส่งเสริมสุขภาพท่ีแข็งแรง และเกิดการแบ่งปันองค์ความรู้เพ่ือ 
บ่มเพาะปัญญา  เกิดผลงานท่ีดี  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อันจะส่ง
ผลให้เกิดประสิทธิภาพในการทำางานในท่ีสุด 

เพ่ือสร้างบรรยากาศและวิธีการทำางานร่วมกันอย่างมีความสุข และ
ทำาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดขององค์กร พนักงานจึงได้ร่วมกันกำาหนด
วัฒนธรรมในการทำางานข้ึน ดังต่อไปน้ี 

• ความสำาเร็จ คือการทำางานเพ่ือของตนเองและผู้ร่วมงาน
เน้นให้ทุกฝ่ายประสบความสำาเร็จในการทำางานตาม
เป้าหมายขององค์กร

• เคารพและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน 
• เกื้อกูล คือการทำางานให้สำาเร็จตามเป้าหมายของ

บรษิทัและของตนเองเพ่ือใหบ้รรยากาศการทำางานเปน็
ไปอย่างมีความสุข

• มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
• เรียนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ผู้อื่น
• พัฒนาตนเอง และองค์กร เพ่ิมพูนความรู้ในศาสตร์

อื่นๆ นอกเหนือจากด้านวิชาชีพของตนเอง

• ยึดความปลอดภัยเป็นพื้นฐานที่สำาคัญ ควบคู่กับความ
สำาเร็จ

• ดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน
• ค่านิยมที่จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมกับการคอร์รัปชั่นใน

ทุกรูปแบบ

พัฒนาตน พัฒนางาน
 
การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

• พัฒนาพนกังานเพ่ือเตรยีมความพรอ้มใหก้บับคุคลากร 
เพ่ือใหส้อดคล้องกบัแผนการขยายตวัของธุรกจิสำาหรบั
การขยายตลาดไปใน AEC และสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  ซึ่งพนักงานเข้า
ร่วมหลักสูตรต่างๆที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกและ
หลกัสูตรทีจ่ดัภายในองคก์ร รวมการสอนงานและการ
พัฒนาทักษะโดยการถ่ายทอดของหัวหน้างาน

• จัดทำาแผนสืบทอดตำาแหน่งงานที่สำาคัญขององค์กร 
เพ่ือเปน็การถ่ายทอดความรูข้องบคุคลทีจ่ะการสบืทอด
การบริหารงานขององค์กร 

• โครงการ TVO : WIN TEAM  คือโครงการพัฒนา
พนักงานเพ่ือสร้างสรรค์นโยบาย แนวทาง วิธีการ
ทำางานที่ดี สร้างบรรยากาศในการทำางานที่ดีและการ
เรยีนรูร้ว่มกนั  มคีวามตระหนกัในคณุคา่ซึง่กนัและกนั 

• โครงการ TVO:KM  (Knowledge Management) 
จัดการองค์ความรู้ขององค์กร สร้างเวทีแห่งการ

 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหัวหน้างานและผู้ใต้ 
 บงัคบับญัชาอยา่งตอ่เนือ่งโดยใชวิ้ธีการเสวนาบรรสาน 

The Pride of Our People 
• Happy / มีความสุข  
• Positive Thinking and Helpful / คิดบวก เกื้อกูล
• Self - Development / พัฒนาตน 
• Work development / พัฒนางาน
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living with self-sufficiency and self-reliance 
in sustainable way. Currently, more than 
2000 people all over the country participate 
in this program.

• Contributing scholarship to developing  
instructions of Faculty of Learning Sciences 
and Education, Thammasart University. 

• Supporting annual academic conference of 
Contemplative Education center, Mahidol 
University. 

The Pride of Our People
The company aims to enable the employees 
to work in the organization happily with good 
attitude and generosity along with learning and 
self-development all the time. Therefore, the 
company provides basic welfares for personnel 
suitably with good life quality and strong heath 
along with creating knowledge share to culture 
wisdom, to have good performance and to be 
learning organization that will lead to work  
efficiency. 

To create happy working environment and  
methods with highest efficiency of the organization, 
the employees mutually determine working  
culture as follows 

• Success is to work for themselves and 
coworkers emphasis on mutual success 
of every department consistence with  
organizational goal

• Respect and honor colleagues  
• Helpful is to work to achieve the goal of 

the company and themselves for happy 
work environment 

• Have good interaction with colleagues and 
relevant people 

• Learn and understand roles of other people 
• Develop themselves and organization by 

increasing knowledge in other fields apart 
from their own profession 

• Hold on principle of safety together with 
success 

• Maintain environment and community 
• Value not involving in every kind of  

corruption.

Self-development, Work Development 
Developing the organization to be a learning 
organization 

• Developing employees and to be preparing 
them in accordance with the business 
expansion plan, to be expanded to AEC 
and to fit business condition that is  
rapidly changing. Employees attended the 
courses provided by external institutes and 
in-house course along with training and 
developing skills by transmission of the 
leader and supervisors. 

• Making a succession plan for essential 
position in the organization to transmit 
knowledge of people that will inherit  
management of the organization 

• TVO : WIN TEAM Program is provided to 
develop employees to create good policy, 
approaches and work methods and to 
create good work environment and mutual 
learning with realization of reciprocal value 

• TVO KM Program (Knowledge Management) 
    is to manage knowledge of the organization 
    and to arrange a meeting for knowledge   
    exchange between supervisor and  
    subordinates continually by implementing 
    the method of seminar. 
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รายงานจำานวนชั่วโมงในการพัฒนาพนักงานในองค์กร

จำนวนชั่วโมงการฝ�กอบรม
จำนวนชั่วโมงการฝ�กอบรมพนักงานทั้งหมด

จำนวนชั่วโมงการฝ�กอบรม
ของผู�บริหารระดับสูง
คน/ป�

ชั่วโมง

ชั่วโมง
หน�วย : ชั่วโมง

ชั่วโมง ชั่วโมง41.36

2559

16,770.00

จำนวนชั่วโมงการฝ�กอบรม
ของผู�จัดการขึ้นไป
คน/ป�

46.95
จำนวนชั่วโมงการฝ�กอบรม
ของพนักงาน
คน/ป�

124.05

จำนวนชั่วโมงการฝ�กอบรม
จำนวนชั่วโมงการฝ�กอบรมพนักงานทั้งหมด

จำนวนชั่วโมงการฝ�กอบรม
ของผู�บริหารระดับสูง
คน/ป�

ชั่วโมง

ชั่วโมง
หน�วย : ชั่วโมง

ชั่วโมง ชั่วโมง

46.63

2558

10,086.00

จำนวนชั่วโมงการฝ�กอบรม
ของผู�จัดการขึ้นไป
คน/ป�

12.17

จำนวนชั่วโมงการฝ�กอบรม
ของพนักงาน
คน/ป�

48.12

จำนวนชั่วโมงการฝ�กอบรม
จำนวนชั่วโมงการฝ�กอบรมพนักงานทั้งหมด

จำนวนชั่วโมงการฝ�กอบรม
ของผู�บริหารระดับสูง
คน/ป�

ชั่วโมง

ชั่วโมง
หน�วย : ชั่วโมง

ชั่วโมง ชั่วโมง

32.80

2557

5,983.00

จำนวนชั่วโมงการฝ�กอบรม
ของผู�จัดการขึ้นไป
คน/ป�

29.48

จำนวนชั่วโมงการฝ�กอบรม
ของพนักงาน
คน/ป�

74.60
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Report of hour for employee development in the organization 

Hour of Training / Year
Total Hour of Employee Training

Hour of Training for 
chief executive / person

Hour of Training for 
manager and 
above / person

Hour of Training for 
employee / person

Hours

Hours
Unit : Hours

Hours Hours41.36

2016

16,770.00

46.95 124.05

Hour of Training / Year
Total Hour of Employee Training

Hour of Training for 
chief executive / person

Hour of Training for 
manager and 
above / person

Hour of Training for 
employee / person

Hours

Hours
Unit : Hours

Hours Hours

2015

Hour of Training / Year
Total Hour of Employee Training

Hour of Training for 
chief executive / person

Hour of Training for 
manager and 
above / person

Hour of Training for 
employee / person

Hours

Hours
Unit : Hours

Hours Hours

2014

10,086.00

46.63 12.17 48.12

5,983.00

32.80 29.48 74.60
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โครงการ Happy work Happy me

ในปี 2559 บริษัทได้จัดกิจกรรมตลอดทั้งปี เพื่อส่งเสริมให้
พนักงานมีความสุข คิดบวก มีความเกื้อกูลและเป็นที่มุ่งมั่นใน
การพัฒนาตนเอง ดังนี้ 

• กจิกรรมรวมพลังแหง่ความภักด ีถวายสัตย์ปฏิญานตน 
เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  

• กิจกรรม Keep Calm and be One Team เป็นการ
จัดกิจกรรม team building ประจำาปี เรียนรู้ 
การทำางานเป็นทีม

• กิจกรรม TVO คิดบวก จัดกิจกรรมสัมมนาเรื่อง  
Positive Thinking  

• กจิกรรม  TVO ทำาดเีพือ่พ่อหลวง จดักจิกรรมสอยดาว
การกุศลเพื่อมอบเงินแก่มูลนิธิชัยพัฒนา

• กิจกรรมสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย 
• กิจกรรมอร่อยง่ายได้สุขภาพกับน้ำามันถั่วเหลือง 

ตราองุ่น by Chef Book มาทำาอาหารสุขภาพ  ด้วย
เมนูใหม่ให้กับพนักงาน เพ่ือกลางวันให้ส่งเสริมด้าน
โภชนาการ
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Happy work Happy me 

In 2016, the Company arranged activities all year long 
to promote employees to be happy and positive with 
generosity and determination in self-development as 
follows 

• Activity “power of royalty” by taking an oath 
of allegiance for nation, religion and monarchy   

• Activity “Keep Calm and be One Team” is 
about annual team building of the company by 
working and learning about effective and good 
team building and teamwork.

• Activity TVO Positive thinking by arranging a 
seminar on “Positive Thinking” 

• Activity TVO Merit for the King by arranging the 
charity casting lots  and contributing money to 
Chaipattana Foundation 

• Activity “Songkran Festival” to inherit Thai 
tradition

• Activity “Tasty and Healthy with A-Ngoon by 
Chef Book” was about cooking healthy food 
with new menus for employees to promote 
nutritional values.
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บริษัท รักษาคุณภาพของส่ิงแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่าง
รู้คุณค่า ป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับส่ิงแวดล้อม 
พัฒนากระบวนการผลิตเพ่ือลดของเสีย ลดอัตราการใช้
พลังงานและทรัพยากรในกระบวนการผลิต เพ่ือดำารงไว้ซึ่ง 
สภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนตลอดไป

การบรหิารจดัการเพ่ือใหบ้รรลุเปา้หมายของบรษิทัในการรกัษา
ส่ิงแวดล้อม นอกจากจะส่งผลโดยตรงกับสภาพแวดล้อมแล้ว 
บริษัทสามารถลดความสูญเสียตลอดกระบวนการ ทั้งการจัด
ซือ้ การผลิต ตลอดถงึการส่งสินคา้ ส่งผลใหส้ามารถการบรหิาร
จดัการตน้ทนุการผลิตได้อยา่งมปีระสิทธิภาพมากข้ึน สรา้งความ
เชือ่มัน่ใหก้บัลูกค้าและผู้บรโิภคตลอดจนผูท้ีม่ส่ีวนไดเ้สียทกุฝา่ย

กรอบการดำาเนินงานเพื่อดำารงไว้ซ่ึงสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพมี
ดังนี้
• ควบคุมและพัฒนาระบบการผลิต การขนส่ง และ

กระบวนการทำางาน ด้วยการนำาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ใช้ในการทำางานเพ่ือให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ให้น้อยที่สุด 

• ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการผลิตเพ่ือลดการใช้
พลังงานอย่างต่อเนื่อง 

• สำารวจและประเมนิถงึผลกระทบอาจทีเ่กดิขึน้จากการผลติ
นำามาทำาเป็นแผนในการปรับปรุงกระบวนการทำางาน เพื่อ
ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

• มีหน่วยงานชุมชนสัมพันธ์เพ่ือจัดการในเรื่องสิ่งแวดล้อม
ที่เร่งด่วน

• ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นในการรักษาสภาพ
แวดล้อมของที่ตั้งโรงงาน ตลอดจนการแก้ปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้น

The Pride of Sustainable  
Environment
ความภูมิใจ...ในการดำารงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนตลอดไป

XXXg
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The Pride of Good  
Environment 

The company maintains quality of environment and uses 
resources worthily to prevent and mitigate environmental 
impact, develop production process to reduce wastes, 
and reduce energy and resource use in production 
process to maintain sustainable environment.

To achieve the target of the company in maintaining 
environment not only directly affects environment but 
it also enable the company to reduce losses in the 
process as well as purchasing, producing and delivering 
products. This leads to more effective production cost 
management to ensure the customers and consumers 
along with all stakeholders. 

Framework of maintaining quality environment is as 
follows 

• Controlling and developing production system, 
transport and work process by implementing 
modern technology in works to reduce most 
environmental impacts

• Improving and developing production process 
to reduce fuel use continually 

• Surveying and assessing potential impacts from 
production to make a work process improvement 
plan to reduce possible impacts 

• Having a community relation department to 
manage environmental issues urgently 

• Cooperating with local agency to maintain 
environment of the factory along with solving 
problems 
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โครงการต่อเน่ืองในกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมมีดังนี้

• โครงการ Environmental Recycle ได้แก่ การใช้
พลังงานจากไอน้ำาทดแทนพลังงานจากน้ำามันเตา ซึ่ง
เป็นการประหยัดพลังงาน ลดผลกระทบเรื่องของเสีย
ที่ปล่อยในอากาศ และลดต้นทุนการผลิต

• โครงการใช้แกลบมาเป็นเชื้อเพลิงแทนพลังงานส้ิน
เปลอืง เพ่ือมลภาวะในอากาศทีเ่กดิจากเชือ้เพลิง และ
ลดต้นทุนในการผลิต ในขณะเดียวกันเป็นการเพ่ิม
มลูคา่ทางเศรษฐกจิใหก้บัเกษตรกรทีข่ายแกลบซึง่เปน็
ของเหลือใช้อีกด้วย

• โครงการการนำาน้ำาเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต
ทั้งหมดมาเข้าระบบการบำาบัดน้ำาเสียเพ่ือนำาไปใช้ใน 
การสเปรย์ดักฝุ่นจากปล่อง Boiler ที่ใชใ้นกระบวนการ
ผลิตของบริษัท ซึ่งเป็นการนำากลับมาใช้เต็ม 100%

• โครงการ Automatic Control Blow Down คือการ
ติดตั้งระบบเพ่ือลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในการ
ผลิตไอน้ำาเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต ด้วยการควบคุม 
ความกระด้างในหม้อกำาเนิดไอน้ำาให้อยู่ในปริมาณที่
เหมาะสม เพ่ือประหยัดการใช้พลังงานในการผลิตไอน้ำา

• โครงการติดตั้ง เครื่อง enconomizer เพิ่ม ซึ่งเป็น
ระบบการประหยัดพลังงานด้วยการนำาไอร้อนที่เกิด
จากระบบการผลิต มาแลกเปล่ียนความร้อนกับน้ำา
เป็นการเพ่ิมอุณหภูมิในความร้อนให้หม้อไอน้ำาสูงขึ้น 
ทำาให้ลดการใช้พลังงานในการผลิตไอน้ำาลง

• โครงการลดการใช้กระแสไฟฟ้าในการให้แสงสว่างใน
ระบบผลิต ด้วยการเปล่ียนเป็นหลอด LED ซึ่งทำาให้
การใช้กระแสไฟฟ้าลดลง 

 ปี 2558 save 56%
 ปี 2559 Save 10 %
• โครงการ Green Energy ของบริษัท
   โดยการเปล่ียนรถโฟล์คลิฟท์ จากใช้น้ำามันมาเป็น 
     รถโฟคลิฟท์ไฟฟ้า
• บริษัทใช้แกลบ ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

สร้างมูลค่าโดยการนำามาเป็นเชื้อ เพลิงที่ ใช้ ใน
กระบวนการผลิตทำาให้ลดการปล่อยกาซซัลเฟอร์ซึ่ง
ทำาให้เกิดฝนกรดเป็นปริมาณสูงมากต่อปี และ ลด
การนำาเขา้เชือ้เพลงิถ่านหนิจากตา่งประเทศในปหีนึง่ๆ
เป็นมูลค่าหลายร้อยล้านบาท นอกจากนี้ยังเป็นการ
สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรปีหนึ่งหลายล้านบาท
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Continual Project in production process to mitigate 
environmental impact are as follows 

• The Environmental Recycle project using energy 
from steam instead of fuel oil. It is to save 
energy and reduces impacts of wastes emitted 
into air and reduces production cost. 

• The project of using rice hulls as fuel to replace 
consumable fuels to reduce air pollution from 
fuel and reduce production cost. Meanwhile, it 
is to increase economic value for farmers that 
sell rice hulls. 

• The project of treating wastewater from all 
production process to be used in spraying to 
capture dust from Boiler funnel in production 
process of the company and it is 100% reuse.

• The program of Automatic Control Blow Down 
which is installing the system to reduce fuel use 
in steam production by controlling hardness in 
boilers to be in suitable level to save power 
use for steam production 

• The program of installing more economizer 
which is the power saving system by turning hot 
vapor in production system to exchange heat 
and water to increase temperature in the boiler 
that can reduce power used in steam production 

• The program of reducing electricity in lighting 
system in production system by changing to use 
LED bulbs that can reduce power use 

         Year 2015 save 56%
         Year 2016 Save 10 %

• Green Energy Program of the Company  
          By changing forklift from oil-consumption forklift 
         to electric forklift 

• The company uses rice hulls, agricultural  
leftovers, to increase value by turning them as 
fuels in production process that can reduce the 
emission of sulfur gas as a cause of acid rain 
and reduce the import of coals from foreign 
countries with value of hundred million Baht. 
It addition, it is to create income for farmers 
in number of millions Baht/year
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ในปี 2559 บริษัทได้พัฒนาระบบการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมดังนี้

เรื่อง โครงการ เป้าหมาย

ฝุ่น • สร้�งห้องดักฝุ่นเพิ่มขึ้นเพื่อลดลดฝุ่นที่เกิดจ�กก�รผลิตไอน้ำ�ส่งผล
ให้ก�รปล่อยฝุ่นละอองในอ�ก�ศน้อยลง

• ปลูกต้นไม้บริเวณโรงง�น เพื่อทำ�ก�รดูดซับฝุ่นและลดคว�มร้อนใน
อ�ก�ศ

• ลดค่�ฝุ่นละอองได้ต่ำ�กว่� 100mg/3
• ลดปริม�ณไอน้ำ�ในอ�ก�ศ

กลิ่น • ปรับปรุงประสิทธิภ�พของระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย ด้วยก�รติดตั้งเครื่องจักร
เพิ่มเติม และเปลี่ยนปั้มเติมอ�ก�ศจ�ก Root Blower เป็น Screw 
Blower เพื่อลดอุณหภูมิในบ่อบำ�บัด ทำ�ให้เกิดประสิทธิภ�พสูงขึ้น มี
คว�มเสถียรม�กขึ้น

• ใช้น้ำ�หมักชีวภ�พในกระบวนก�รบำ�บัดน้ำ�ที่เกิดจ�กกระบวนก�รผลิต
เพื่อขจัดกลิ่น

• ป้องกันก�รเกิดกลิ่นจ�กบ่อบำ�บัด
• ลดก�รใช้พลังง�นไฟฟ้�ที่ใช้ในระบบบำ�บัดน้ำ�
• ลดค่�ใช้จ่�ยในก�รกำ�จัดตะกอนในบ่อบำ�บัด 

และนำ�ไปใช้ประโยชน์ในก�รผสมปุ๋ย
• เพิ่มประสิทธิภ�พในก�รผลิต
• เพิ่มคุณภ�พของน้ำ�ที่ปล่อยสู่ส�ธ�รณะ

พลังง�น • ติดตั้งระบบ Automatic control Blow down ในส�ยก�รผลิตเพิ่มเพื่อ 
ควบคุมคว�มกระด้�งของน้ำ�ในหม้อกำ�เนิดไอน้ำ�อัตโนมัติ ให้อยู่ใน
ปริม�ณที่เหม�ะสมเพื่อประหยัดพลังง�นที่ใช้ในก�รผลิตไอน้ำ�

• ติดตั้งระบบ  Reverse Osmosis เพื่อปรับปรุงคุณภ�พน้ำ�ที่ใช้ใน
กระบวนก�รผลิต

• ติดตั้งเครื่อง Economizer เพื่อนำ�ไอร้อนที่ปล่อยทิ้งระหว่�ง
กระบวนก�รผลิตม�แลกเปลี่ยนคว�มร้อนกับน้ำ�เพื่อเพิ่มอุณหภูมิน้ำ�สูง
ขึ้น ทำ�ให้ประหยัดเชื้อเพลิงที่ใช้ในก�รผลิตไอน้ำ�ม�ใช้ในกระบวนก�ร
ผลิต

• เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่�งในส�ยก�รผลิตม�เป็นหลอด LED ซึ่งทำ�ให้
ลดก�รใช้กระแสไฟฟ้�ลงจ�กก�รใช้โคมไฟแบบเดิม และมีอ�ยุใช้ง�น
น�นกว่�เดิมหนึ่งเท่�ตัวและให้แสงสว่�ง

• ลดพลังง�นที่ใช้ในก�รผลิต
• ลดปริม�ณก�รปล่อยน้ำ�สู่ภ�ยนอกได้ 90% 
• ลดก�รใช้พลังง�นลง
• ลดต้นทุน 
• เพิ่มประสิทธิภ�พในก�รผลิต ทำ�ให้คุณภ�พ

สินค้�ดีขึ้น 
• ลดก�รใช้พลังง�น

Environmental Recycle

forklift

enconomizer

Boiler
Automatic Control Blow Down

Reverse Osmosis 

ภาพแสดงโครงการต�อเน��องในกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต�อสิ�งแวดล�อม
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Environmental Recycle

forklift

enconomizer

Boiler
Automatic Control Blow Down

Reverse Osmosis 

ภาพแสดงโครงการต�อเน��องในกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต�อสิ�งแวดล�อม

In 2016, the Company improve the production process to preserve environmental works as follows 

Topic Program Target 

Dust • Building setting chamber to reduce dust caused by steam 
production resulting in less dust emission

• Planting trees around the factory to absorb dusts and reduce 
heat in the air

• Reduce dust to be lower than 100mg/3
• Reduce air steam 

Scent • Improving efficiency of water treatment system by installing 
additional machines and changing air pump from Root Blower 
to Screw Blower to reduce temperature in treatment pit 
resulting on more efficiency with more stability

• Using fermented liquids in water treatment system from  
production process to eliminate undesirable scent

• Prevent undesirable scent from  
treatment pit 

• Reduce electricity energy use for water 
treatment system 

• Decrease expenses for disposing  
sediments in treatment put and utilizing 
them as fertilizer 

• Increase production efficiency 
• Elevate quality of water drained to 

public water source

Power • Installing Automatic control Blow down in production line to 
control water’s hardness in automatic boiler to be in suitable 
quantity to save energy for steam production 

• Installing Reverse Osmosis system to improve water quality 
used in production process 

• Installing Economizer to bring hot vapor during production to 
exchange heat and water to increase temperature in order to 
save energy used for steam production in production process

• Changing lighting bulbs in production line to be LED reducing 
power use from original lamps and it has doubled useful life 
and luminance 

• Reduce power in production 
• Reduce the quantity of water drained to 

external sources up to 90% usage 
• Increase production efficiency for better 

quality product 
• Reduce power usage
• Reduce cost
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บริษัทมีความภาคภูมิ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริม 
ความเป็นอยู่ของสมาชิกในสังคม ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน เพ่ือสรา้งมาตรฐานการดำารงชวีติ รวมทัง้สถานะ
ทางเศรษฐกิจของชุมชน ตามนโยบายที่จะอยู่ร่วมกันกับชุมชน
อย่างยั่งยืน เพราะการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรย่อมขึ้นอยู่
กับความย่ังยืนของชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่  จึงได้ดำาเนินกิจกรรม
บนพื้นฐานของการควบคุม ดูแลและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชน ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำางานเพ่ือลดผลก
ระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนตลอดเวลา

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน

• ส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
• ส่งเสริมให้ชุมชนใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวพระราช

ดำารัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช

• สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในชุมชนให้เติบโตเป็น
บุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม

• มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในชุมชน
• อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ในปีที่ผ่านมาบริษัทดำาเนินการเพ่ือการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่าง
ยั่งยืนมีดังต่อไปนี้

The Pride of Well Being 
Community 
ความภูมิใจ....ส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 

1.  โครงการองุ่นอิ่มบุญ เพื่อน้องอิ่มนาน

ก. บรษิทัไดม้อบ น้ำามนัพืช ตราองุน่ใหก้บัโครงการอาหารกลาง
วันเด็กให้แก่โรงเรียน จำานวน 19 โรงเรียน ในจังหวัด นครปฐม
และกรุงเทพมหานคร เพ่ือร่วมมือกับโรงเรียนในการส่งเสริม
โภชนาการให้เยาวชนวัยเรียนอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา
กว่า 10 ปี

ข.   โครงการมอบทนุการศกึษา สำาหรับนกัเรียนในโรงเรยีนเขต
พื้นที่การศึกษาจังหวัดนครปฐม จำานวน 9 โรงเรียน

ค.  มอบทนุอาหารกลางวันสำาหรบันกัเรยีนในโรงเรยีนเขตพ้ืนที่
การศึกษาจังหวัดนครปฐม จำานวน 4 โรงเรียน

ง.  จดักจิกรรมวันเดก็กบัโรงเรยีนในบรเิวณทีต่ัง้โรงงานจำานวน 
1 โรงเรยีน และสนบัสนนุกิจกรรมดว้ยการมอบของขวัญจำานวน 
41 โรงเรียน

จ.  จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับ ชุมชนบ้านยายห้อง อำาเภอ
นครชัยศรี นครปฐมซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณโรงงาน

ฉ.  สนับสนุนกิจกรรม OPEN HOUSE ของ โรงเรียน เพิ่ม
วิทยา  อำาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมทางการศึกษาของโรงเรียน

2.  โครงการรักษ์ชุมชน

เปน็โครงการทีบ่รษิทัมเีปา้หมายทีจ่ะทำากจิกรรมตา่งๆกบัชมุชน
บรเิวณทีโ่รงงานตัง้อยู่ เพ่ือยกระดบัคณุภาพชวิีตของคนในทอ้ง
ถิ่นให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นรวมทั้งการรักษาวัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน กิจกรรมที่ดำาเนินการภายใต้
โครงการนี้มีดังนี้

ก.  ร่วมทำาบุญทอดกฐินและทอดผ้าป่ากับวัดในเขตพื้นที่  6 วัด 
เพ่ือสืบเนือ่งศาสนาและบำารงุวัดซึง่เปน็ศนูยร์วมจติใจของชมุชน

ข.  โครงการส่งเสริมการทำาความดี โดยยกย่องเชิดชูบุคคลที่
ประกอบคณุงามความด ีดว้ยการสนบัสนนุกจิกรรมขององคก์าร
ศูนย์ประสานงานองค์การเอกชน ในการถวายตาลปัตรให้กับ
พระสงฆ์นักพัฒนาที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน และ
สร้างประโยชน์ให้ท้องถ่ิน ในปีนี้ บริษัทได้ถวายตาลปัตรให้
พระสงค์ 3 รูป คือ
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The company is proud of being a part in  
promoting well-being of members in the society by  
developing life quality of people to create standard of  
living along with economic condition in the community in  
accordance with the policy that it will live with the  
community sustainably. This is because sustainable growth 
of the organization depends on sustainability of the  
community where the factory is located. Hence, it operates  
activities based on controlling, maintaining and  
preventing impacts on the community as well as  
improving and developing work process that may  
happen to the community all the time.

Promoting life quality for well-being of the community
 

• Promoting life quality standard for people in 
the community

• Promoting the community to live sufficiency 
according to the concept of King Bhumibol 
Adulyadej 

• Supporting education of youths in the community to 
grow as quality personnel in the society 

• Participating in solving problems in the  
community 

• Conserving local traditions and cultures 

In 2016, the company operated activities to co-exist 
with the community sustainably as follows

1.  Program “A-Ngoon, full of merit for being full of 
children”
A. The company gives A-Ngoon vegetable oil 
in lunch program for students in 19 schools in  
Nakhonpathom and Bangkok Province to cooperate 
with the schools to promote good nutrition for  
students continually more than 10 years.

B. The program of scholarship for students in 9 schools 
under Nakhonpathom educational service area

C. Lunch scholarship for students in 4 schools under 
Nakhonpathom Educational service area

D. Arranging the activity on children day around the 
location of the factory for 1 school and supporting the 
activity to give presents in 41 schools

E. Arranging activity on children day for Banyaihong 
the neighbor Community in Nakhon Chaisri District, 
Nakhonpathom Province where the factory is located 

F. Supporting OPEN HOUSE activity of Permwittaya 
School in Nakhon Chaisri District to support educational 
activities if the school 

2.  Community Conservation Program 

It is a program with target to do activities with the 
community where the factory is located to improve life 
quality of local people to have better livelihood and to 
maintain cultures and traditions sustainably. Activities 
under this program include

A. Making merit and presenting lobes to monks in 6 
temples to succeed and maintain the temples where 
are the center of mindfulness of the community 

B. The program of promoting good deeds by admiring 
and praising people who contribute good deeds by  
supporting activities of the private organization  
coordination center in offering the talipot fan to 
monks that develop and contribute benefitial to the  
community. In this year, the company did activities 
with 3 temples including
 
- Phra Ajarn (Tao) Wat Maisupradit tharam,  
  Nakhonchaisri District
- Nakhonpathom Province 
- Phra Dhrammamongkol, Wat Phochai, Nongkhai Province 
- Phra Rat Chantamoli, Wat Buraphaspittayaram,  
  Chanthaburi Province 

The Pride of Well Being 
Community 
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- พระอาจารย์ (เตา่) วัดใหมสุ่ประดษิฐาราม อำาเภอ นครชยัศร ี   
  จังหวัดนครปฐม
- พระธรรมมงคล วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย
- พระราชจันทโมลี วัดบูรพาพิทยาราม จันทบุรี

ค.  โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ 99 รูป ที่วัด
พระปฐมเจดีย์ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสนับสนุนด้าน
พุทธศาสนา และสนับสนุนให้เยาวชนได้รับการอบรมขัดเกลา
ทางจิตใจ และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน

ง.  ส่งเสริมการเล่นกีฬาชุมชน ด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์การ
เล่นกีฬาต่างๆผ่านหน่วยงานของชุมชน เช่น ชมรมวู้ดบอล 
อำาเภอนครชัยศรี  นครปฐม
 
จ.  นโยบายรับพนักงานในท้องที่เข้ามาทำางานเพื่อส่งเสริมด้าน
อาชีพของชุมชนให้เกิดความยั่งยืน
 
ฉ. โครงการขายน้ำามันราคาถูกกว่าท้องตลาดให้กับชุมชนทั้ง 4 
ตำาบล ทุกเดือน

ช.  สนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในชุมชน มาใช้ในการจัด
กิจกรรม เช่น การซื้ออาหารว่างที่ผลิตโดยกลุ่มเกษตรอินทรีย์
ปลอดสารเพื่อใช้ในการประชุม สัมมนา จัดเลี้ยงของบริษัท 

ซ.  บริษัทจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ถวายเป็นพระ
ราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาล ที่ 9 ด้วยการ มอบน้ำามันตราองุ่น เลี้ยงอาหารกลางวัน 
และมอบทุนสนับสนุนการดำาเนินงาน ให้แก่ผู้สูงอาหารที่ศูนย์
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เมื่อวันที่ 22 
เดือนพฤศจิกายน 2559 

ฌ.  ติดตั้งไฟจราจรกระพริบ จำานวน 4 จุด บริเวณชุมชน
 
ญ.  มอบถังพลาสติก จำานวน 200 ถัง เพื่อนำาไปเป็นถังขยะ  
และใช้ในการประกอบแพ ให้กับวัดกลางคูเวียง อำาเภอ
นครชัยศรี นครปฐม

ฎ.  โครงการกำาจัดยุงให้ชุมชน โดยพ่นยากำาจัดยุงให้ชุมชน
บริเวณรอบๆ โรงงานตลอดทั้งปี

    ฏ. โครงการขุดลอกคูคลองให้พื้นที่ในชุมชน เพื่อให้การ
ระบายน้ำาเป็นไปอย่างปกติ

3.  โครงการรักษ์ท่าจีน

ก.  ร่วมกับชุมชน และชมรมรักษ์แม่น้ำาท่าจีน เพื่อดูแลรักษา
แม่น้ำา รวมทั้งร่วมการแก้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับแม่น้ำาท่าจีน

ข.  จดัทมีเกบ็ผกัตบชวาในแมน่้ำาทา่จนีเปน็แผนงานประจำาเดอืน 
เพื่อให้รักษาสภาพน้ำาและแก้ไขปัญหาการจราจรทางน้ำา

ค.  สนับสนุน คลองสวย น้ำาใส ท้องที่ท้องถิ่น ร่วมใจพัฒนา 
ของกรมการสัตว์ทหารบกนครปฐมและร่วมจัดกิจกรรม 
การสาธิตทำาปุ๋ยผักตบชวา แจกปุ๋ยจากผักตบ และเก็บผักตบชวา 
ให้กับชุมชน 
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C. The program of ordaining 99 novices as glorification 
at Phra Pathomchedi to dedicate merit to His Majesty 
the King Bhumibol Adulyadej to contribute to Buddhism 
and support youths to be mentally trained and implanted 
and to fulfill their free time during holiday.

D. Promoting sports in the community with sports  
equipment through community institute such as Wood 
ball Club in Nakhonchaisri District, Nakhonpathom 
Province

E.  The policy of recruiting local employees to promote 
occupation of the community with sustainability
 
F. The program of selling oil with lower price than 
marketplace in 4 sub-district in every month

G. Supporting the use of products manufactured in 
the community to do activities such as buying appetizers 
produced from organic farmers to be used in the  
meeting, seminar and party of the Company

H. The Company arranged an activity to dedicate merit 
to His Majesty the King Bhumibol Adulyadej, King Rama 
IX, by delivering A-Ngoon Oil, providing lunch and 
granting funds for operations for elders people nursing 
home at Bangkae Social Welfare Development Center 
on 22 November 2016.

I. Installing blinking lights for 4 points around the 
community

J. Giving 200 plastic tanks to be used as garbage bin 
and to invent a raft for Wat Klangkhuwiang, Nakhon 
Chaisri District, Nakhonpathom Province

K.  The program of eliminating mosquito for the community 
by spraying mosquito agent around the community and 
factory all year long.

L.  The program of dredging up the canals in the  
community for normal drainage 

3.  Thachin Conservation Program 

A. Cooperating with the community and Thachin  
Conservation club to maintain the river and solve  
problems about Thachin River

B. Providing a team to collect water hyacinth in Thachin 
River in monthly basis so as to maintain water condition 
and solve problems of water traffic

C. Supporting beautiful canal with clear water and  
collaborative development of Royal Thai Army Veterinary 
and Remount Department in Nakhonpathom Province 
to arrange an activity of demonstrating the methods of  
producing water hyacinth composts along with distributing 
water hyacinth composts and collecting water hyacinth.
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4.  โครงการสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน

ก.  การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาเร่งด่วน
ตัง้คณะทำางาน Emergency Response Team ตลอด 24 ชัว่โมง
เพื่อเฝ้าระวังและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน

ข.  ตั้งคณะทำางาน พัฒนาชุมชน  โดยมีกำาหนดการพบกับ
ชุมชนรายครัวเรือน รับฟังปัญหา ข้อร้องเรียน และหาแนวทาง
เพื่อแก้ไข ปรับปรุง ในการประชุมของชุมชนที่ร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น เป็นประจำาทุกเดือน ทั้งน้ีเข้าร่วมประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน ทั้ง 3 ตำาบล ได้แก่ ตำาบลไทยาวาส ตำาบล
นครชัยศรี ตำาบลขุนแก้ว อำาเภอนครชัยศรี นครปฐม 
 
ค.  ส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชน โดยการจัดโครงการพอเพียง
เล้ียงชพี ทีน้่อมนำาเอาแนวพระราชดำาร ิ เศรษฐกจิพอเพียง ของ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช 
รัชกาลที่ 9 มาใช้ในการดำาเนินชีวิตประจำาวัน 

• จดัอบรมใหช้มุชนบริเวณโรงงานทำาน้ำายาล้างจานจาก
โดยนำาวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน  คือ เปลือกสัปรด 
น้ำาหมักชีวภาพ ข้ีเถ้า  ซึ่งเป็นส่วนผสมจากสารเคมี
น้อยกว่าทั่วไป  ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้ชุมชนในท้อง
ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ประหยัดค่าใช้จ่าย และใน
ขณะเดยีวกนัไดล้ดการใชส้ารเคมใีนชวิีตประจำาวัน ทัง้
ยังได้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
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4.  Program of Community Sustainability Creation
 
A.  Participating with the community to solve emergency 
problems by appointing the Emergency Response Team 
to have 24-hour surveillance to monitor and solve the 
problems in the community

B. Setting the team to develop the community by  
scheduling the time to visit households in the community, 
accept issues and complaints and find the solutions 
in the meeting of the community together with local 
administration organization in monthly basis. However, 
the company attended the meeting of village in 3 
sub-districts including Thayawas Sub-district, Nakhon 
Chaisri Sub-district and Khunkaew Sub-district in  
Nakhon Chaisri District, Nakhonpathom Province

C.  Promoting knowledge for the community by arranging 
self-sufficiency program based on the royal thoughts 
of King Bhumibol Adulyadej to be applied in daily life.

•  Arranging the training for the community near the 
factory to make dishwashing liquid from household  
leftovers such as pineapple peel, fermented liquid, ashes 
that are ingredients with fewer chemicals than general 
products. Nevertheless, the objectives are to enable 

the community to be self-reliant and to save expenses. 
Meanwhile, it is to reduce chemical usage in daily life 
and to maintain environment. 
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ผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้ให้ความสำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งนอกจาก
ประเด็นสำาคัญดังที่กล่าวมา  บริษัทได้ดำาเนินกิจกรรมต่างๆต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทดังนี้

เกษตรกร
สรา้งความย่ังยืนทางเศรษฐกจิใหก้บัเกษตรกร โดยเฉพาะผูป้ลกู
ถั่วเหลืองเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร

1. บริษัทร่วมกับ นิคมสหกรณ์แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จัด
ทำาโครงการ ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ เพื่อ
ให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลือง เพ่ือพัฒนาความ
รู้ความเข้าใจ ในด้านการผลิต การจัดการ การบริหาร
ต้นทุน และการตลาดเมล็ดพันธ์ โดยจัดหาวิทยากรที่มี
ความเชยีวชาญในการจดัการดา้นเมล็ดพันธ์เปน็ผูใ้หค้วาม
รู้แก่สมาชิกสหกรณ์

2. โครงการพัฒนาสายพันธ์เมล็ดถั่วเหลือง เพ่ือปลูก
ทดสอบผลผลิตเมล็ดถั่วเหลือง โดยบริษัท ร่วมกับ คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนำาเมล็ด
พันธุ์ที่แข็งแรงไปปลูกในแปลงทดลอง เพื่อศึกษา และหา
สายพันธ์ุที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และให้ผลผลิตสูง 

3. โครงการรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองจากเกษตรกร บริษัทมี 
นโยบายรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ปลูกภายใน
ประเทศทัง้หมดจากเกษตรกรชาวไทยในราคาเปน็ธรรม ซึง่
เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความย่ังยืนทางเศรษฐกิจให้กับ
เกษตรกรไทยดว้ยการสรา้งอาชพีและรายได ้ส่งใหค้ณุภาพ
ชีวิตของเกษตรกรและชุมชนที่อาศัยมีความเป็นอยู่ดีขึ้น

4. โครงการรับซื้อแกลบจากเกษตรกรชาวนา เพ่ือนำามาทำา
เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต เป็นการสร้างรายได้ที่
ยั่งยืนให้กับชุมชน

คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่กำากับดูแล

บรษิทัประกอบกจิการดว้ยความซือ่สตัยสุ์จรติ มธีรรมภิบาล ดว้ย
จรยิธรรมและคณุธรรมไมเ่อาเปรยีบคูค่า้และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และ
มีการกำาหนดนโยบายของจริยธรรมธุรกิจ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติของทุกฝ่าย
กรอบการดำาเนินงานของบริษัทเพ่ือความยั่งยืนของผู้มีส่วนได้
เสีย มีดังนี้
• ดำาเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
• ไม่ทำาลายชื่อเสียงของผู้เกี่ยวข้อง
• ไม่เรียก รับ จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต
• ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อตกลงและเงื่อนไขสัญญาอย่าง

เคร่งครัด
กิจกรรมอ่ืนๆ ภายใต้นโยบายการสร้างความยั่งยืนให้ 
ผู้มีส่วนได้เสีย

จากแนวคิดที่ว่า ความสำาเร็จของผู้มีส่วนได้เสียเป็นความยั่งยืน
ของเรา บรษิทัจงึดำาเนนิธุรกจิมาดว้ยความซือ่สัตย ์ไมเ่อาเปรยีบ 
และรกัษาความสัมพันธ์ทีด่กัีบคูค่า้ ลูกคา้ และผูท้ีเ่ก่ียวขอ้งผา่น
กิจกรรมดังต่อไปนี้
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Stakeholders

The Company gives precedence to all stakeholders. 
Apart from above issues, the company also operates 
activities to stakeholders as follows 

Farmer 

Building economic sustainability for farmers especially 
soybean farmers by arranging the program to strength-
en them 

1.  The Company cooperates with Maetang Cooperatives 
Estate in Chiang Mai province to arrange the program 
of promoting production and seed diffusion to educate 
soybean farmers to develop knowledge and understanding 
about production, management, cost management 
and seed marketing. It provided an expert who has 
knowledge and proficiency about seed management 
to educate members of cooperatives
2.  The program of developing soybean species to grow 
and test soybean products. The Company collaborated 
with Faculty of Agriculture, Khon Kaen University to grow 
strong seeds in the trial plot to study and find perfect 
species in each environment that has high productivity.
 
3. The program of accepting the purchasing of soybean 

from farmers. The company has a policy to accept  
purchasing soybean which is domestically-grown  
material from Thai farmers in fair price as a part 
of creating economic sustainability for farmers by  
proving occupation and making income that can  
promote good life quality of farmer and community 
with better livelihood.

4.  The program of accepting the purchase of rice hulls 
from farmers to be fuel in production process and it is 
the way to create sustainable income for the community. 

Trade Partner, Customer, creditor, shareholder and 
regulator

The Company operates business with integrity and good 
corporate governance, morality and ethics without taking 
advantages from trade partners and relevant people. 
It defines business integrity policy as a guideline of 
practices in every division 

Framework of operation to bring sustainability for  
stakeholders is as follows 

• Operating the business under rules of good  
competition 

• Not ruining reputation of relevant people 
• Not claiming, accepting or paying benefits with 

corruption 
• Complying with law, agreement and contract terms 

and conditions strictly 

Other activities under the policy of creating sustainability 
for stakeholders 
 
From the concept that success of stakeholders is our 
sustainability, the Company operates business with  
integrity and fairness to maintain good relationship with 
trade partners, customers and other relevant people
through these activities as follow;
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• ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของสินค้าให้กับลูกค้า เพื่อให้
มีความเข้าใจในด้านโภชนาการเพ่ือสามารถให้ความรู้กับ
ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

• ให้ความรู้ เกี่ยวกับภาพรวมของเศรษฐกิจและภาวะ
อุตสาหกรรมเพื่อประกอบการตัดสินใจในการทำาธุรกิจ

• วางระบบการจัดการบริการหลังการขาย เพ่ือตอบสนอง
ความมทีมีงานทีพ่รอ้มในการใหค้วามชว่ยเหลอืดแูลในเรือ่ง
ต่างๆ ให้กับลูกค้า

• จดัโปรแกรมเย่ียมลกูคา้ทกุไตรมาสเพ่ือรบัฟังความคดิเหน็
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าและบริการ

• จัดโปรแกรมการนำาตัวแทนการค้าท่องเที่ยวเพ่ือกระชับ
ความสัมพันธ์

• บริษัทได้เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์และนักลงทุน รวมทั้ง
ผู้ถือหุ้น ได้เข้าเย่ียมชมกิจการตลอดทั้งปีเพ่ือสร้างความ
เข้าใจอันดีในการบริหารกิจการและการดำาเนินการของ
บริษัท

• เข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” กับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• ฝา่ยนกัลงทนุสมัพันธ์ไดจ้ดัใหม้กีารประชมุนกัวิเคราะหท์กุ
ไตรมาส

• โครงการแบ่งปันองค์ความรู้ โดยจัดกิจกรรม  SD sharing 
เพ่ือเสวนาและแบ่งปันองค์ความรู้เกี่ยวการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ให้แก่บริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

• เข้าร่วมกิจกรรมของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยร่วมเป็นวิทยากร เสวนา โครงการ SD Sharing หัวข้อ 
มือใหม่หัดทำารายงานความยั่งยืน

• บริษัทได้รับประกาศเกียรติบัตร หุ้น ESG 100  ซึ่งเป็นหุ้น
ที่มีความโดดเด่นในการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
ธรรมมาภิบาล จาก สถาบันไทยพัฒน์ 

• บริษัทได้รับโล่ห์จากการจัดอันดับให้อยู่ใน Thailand  
Sustainability Investment 2016จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

• บริษัทได้รับรางวัล Quality Award จาก องค์การอาหาร
และยา  กระทรวงสาธารณสุข  

32 
              

 _ THAI  VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED

        บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)              



• Giving knowledge about product quality for clients 
in order to have understanding about nutrition that 
they can give correct information to customers 

• Providing knowledge about overall image of  
economy and industrial condition to support  
decision of business making. 

• Systemizing after-sale service to respond team 
availability to support any matters of customers 

• Customer visit program to accept opinions and  
suggestions about products and services 

• Providing a program bringing trade representative 
to take a trip to build up good relationship 

• The Company gibes a chance for analysts and  
investors along with shareholders to take a site visit 
at the office for good understanding about business 
management and operation of the Company 

• Participating in activity “Opportunity Day” with 
Stock Exchange of Thailand 

• Investor relation arranges the meeting of analysts 
in quarterly base 

• The program of sharing knowledge by arranging 
SD Sharing activity to have a seminar ad to share  
knowledge about sustainable development for 
Sustainability Development working group member

• Joining the activity of Stock Exchange of Thailand 
by being a speaker in the seminar of SD Sharing 
program in a topic of “Newcomer practices making a  
sustainability report” 
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Pride & Trust 
ความภาคภูมิใจ....และความไว้วางใจ

• บริษัทได้รับประก�ศเกียรติบัตร หุ้น ESG 100  ซึ่ง
เป็นหุ้นที่มีคว�มโดดเด่นในก�รดำ�เนินง�นด้�นส่ิง
แวดล้อม สังคม ธรรมม�ภิบ�ล จ�ก สถ�บันไทย
พัฒน์ 

• บริษั ทไ ด้ รั บ โ ล่ห์ จ �กก�รจั ดอั นดั บ ให้ อยู่ ใน  
Thailand Sustainability Investment 2016จ�ก
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• บริษัทได้รับร�งวัล Quality Award จ�ก องค์ก�ร
อ�ห�รและย�  กระทรวงส�ธ�รณสุข  
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• The company has been ranking ESG 100 which 
is outstanding in terms of environmental,  
social operation and corporate governance 
from Thaipat Institute  

• The Company has been granted a trophy from 
ranking of Thailand Sustainability Investment 
2016 from Stock Exchange of Thailand 

• The Company has been granted Quality Award 
from Food and Drug Administration, Ministry 
of Public Health   
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The Pride of Well Being 
Community 






