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บริษัทมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้าง
ความยั่งยืนให้สังคมไทยมาตลอดเวลา 50 ปี

นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์
ประธานกรรมการบริหาร
Mr.Visuth Vitayathanagorn
CHAIRMAN OF THE EXECUTIVE BOARD

บริษัท น้�ำ มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน) มีปรัชญาในการทำ�ธุรกิจที่
จะเติบโตอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และยั่งยืน ผลิตสินค้าคุณภาพ
เพื่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น ของประชาชน สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้
ผูถ้ อื หุน้ ร่วมดูแลสังคมและสิง่ แวดล้อม บริษัทมีความภาคภูมใิ จที่
ได้มสี ว่ นร่วมในการสร้างความยัง่ ยืนให้สงั คมไทยมาตลอดเวลา
50 ปี ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนและผูบ้ ริโภคมีคณ
ุ ภาพชีวติ
ที่ดี เป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคม และสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ ผ่านสินค้าที่มีคุณภาพและการดำ�เนินงานของบริษัท
ปี 2560 เป็นวาระครบ 50 ปี แห่งการก่อตัง้ บริษัท น้�ำ มันพืชไทย
จำ�กัด (มหาชน) บริษัทได้จัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่
เป็นประโยชน์ตอ่ สังคมไทย โดยมุง่ เน้นกิจกรรมทีส่ ร้างสรรค์ให้
เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย ให้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มี
ความสุข และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
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“
“

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

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.
SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 2016
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT
POLICY
นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ปรับแผนให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนธุรกิจประจำ�ปีของ
บริษัท
ประชาชน
(People Employee
Agriculturer)

ชุมชน
Community

ความภาคภูมใิ จเรา
TVO’s PRIDE
สิ�งแวดลอม
Environment

สินคา
Product

บริษัท มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้มอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่
ผู้บริโภค ด้วยการสร้างความยั่งยืนให้สังคม โดยมีเป้าหมาย
ดังต่อไปนี้
• ผลิ ต สิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพ มี คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการ ด้ ว ย
มาตรฐานการผลิตที่สม่ำ�เสมอ มีความปลอดภัยต่อผู้
บริโภค และตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคทุกกลุม่
• ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
• อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน
• และสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้ผู้ถือหุ้น
• ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานพั ฒ นาตนเอง เพื่ อให้ เ กิ ด ความรู้
ความสามารถ กระตุ้นให้มีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำ�งาน

ปรัชญาองค์กร
บริษั ทจะเติบโตอย่างมีคุณภาพ มั่นคงและยั่งยืน ผลิตสินค้า
คุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน สร้างมูลค่าเพิ่ม คณะทำ�งานส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• ประธานกรรมการบริหาร
ให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
• กรรมการผู้จัดการ
• รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต
วิสัยทัศน์
เป็น บริษั ทชั้น นำ�ในอุตสาหกรรมน้ำ�มัน พืชในอาเซียน เข้าสู่ • ผู้อำ�นวยการฝ่ายกำ�กับการปฏิบัติงานและส่งเสริมการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลทั้งในและต่างประเทศ มีธรรมาภิบาล
• ผู้จัดการแผนกส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
• ผู้จัดการแผนกกิจกรรมพิเศษ
ภารกิจ
เป็นผู้นำ�ในอุตสาหกรรมน้ำ�มันพืช มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อ
นิยามของผู้มีส่วนได้เสีย
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความยั่งยืนได้วิเคราะห์ผู้มี
ส่วนได้เสียตามลำ�ดับความสำ�คัญที่สัมพันธ์กับการประกอบ
นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษั ทมีพันธกิจส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ผู้บริโภค พนักงาน ธุรกิจ ดังนี้
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผ่านการ
ดำ�เนินงาน ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการผลิต • ผู้บริโภค
จนถึงการส่งสินค้าถึงมือผูบ้ ริโภค เพือ่ นำ�ความยัง่ ยืนให้ผมู้ สี ว่ น • พนักงาน
• ชุมชนบริเวณที่ตั้งโรงงาน
ได้เสีย อันจะนำ�ไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรต่อไป
• สิ่งแวดล้อม
จากการประเมินความเสี่ยงของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร • คู่ค้า เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้น หน่วยงานที่กำ�กับดูแล
ความเสี่ยง และมติที่ประชุมคณะทำ�งานส่งเสริมการพัฒนา
อย่างยั่งยืนประจำ�ปี 2559 มีข้อสรุปว่า ประเด็นที่สำ�คัญตาม บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน) มีความรับผิดชอบต่อ
ลำ�ดับที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของบริษัท คือ สินค้า ผู้บริโภค ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึดหลักการทำ�งานให้มีความโปร่งใส
ชุมชนที่บริษั ทตั้งอยู่ และสิ่งแวดล้อม บริษั ทจึงยังคงกำ�หนด มีจริยธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ผู้บริหารจึงได้กำ�หนด
เป้าหมายในการสร้างความยั่งยืนต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา และ เป็นนโยบายดังนี้
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คูคา เจาหนี้
ผูถือหุน
หนวยงานที่
กำกับดูแล
Trade partner,
creditor, shareholder
and regulator

สิ�งแวดลอม
Environment

ผูบร�โภค
Consumer
พนักงาน
Employee

ชุมชน
บร�เวณที่ตั้งโรงงาน
Community

According to risk assessment of the risk management 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
Philosophy
The Company will grow with quality,stability sustainability to the society with following targets
sustainability and produce goods for better • Producing quality products with nutritional
life quality of people and increase values for
values, constant production standard, and
shareholder with corporate social and environmental
safety for consumers to respond needs of every
responsibility.
consumer group.
• Reducing environmental impact
Vision
with the community in sustainable way
To be a leading company in vegetable oil industry •• Living
Sustainable wealth for shareholders
in ASEAN, to enter the business in supportive • Creating
Promoting employees to have selfway domestically and internationally with good
development to have knowledge and ability
governance and to take care of society and
and stimulating them to participate and
environment.
exchange knowledge for higher work efficiency.
Mission
development promotion Team
Being the leader in vegetable oil industry with Sustainable
•
Chairman
the Executive Board
quality products to respond needs of both domestic • Managing ofDirector
and international customers.
• Executive Vice President Production division
• Director of Compliance and Sustainability
Policy of Sustainable Development
division
The Company has mission to deliver good life • Development
Development manager
quality to consumers, employees, community and • Sustainability
Corporate Event manager
environment all stakeholders through operations
from process of material purchase, production Stakeholder
process to product delivery to consumers which • The meeting of Sustainability Development
will be leading to sustainability for stakeholders
committee analyzed stakeholders by order of
and sustainability of the organization.
priority related to business operations as follows
SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 2016
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นโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
1. ผลิตสินค้าได้มาตรฐานตามข้อกำ�หนด เพื่อให้ลูกค้าพึง
พอใจ
2. ดำ�เนินการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม และการป้องกัน
มลพิษทีเ่ กิดจากวัตถุดบิ กระบวนการ ผลิต กิจกรรมต่างๆ
3. ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกำ�หนดต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ดำ�เนินธุรกิจของบริษัท อย่างเคร่งครัด
4. การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็น
หน้าที่ของพนักงานทุกคน
5. ให้การสนับสนุนในการจัดทรัพยากร ทั้งในเรื่องบุคลากร
งบประมาณ เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ที่ จำ � เป็ น ในการ
ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ ความปลอดภัยอาชีว
อนามัย สิ่งแวดล้อม และสังคม ให้เพียงพอและเหมาะสม
6. นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม
และสังคม ได้รับการเผยแพร่แก่ พนักงาน และผู้มีส่วน
ได้เสีย
7. ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือ
โครงการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งานของบริษัท และมีสิทธิเสนอความคิดเห็น
ในการปรับปรุงสภาพการทำ�งานและวิธีการทำ�งานให้
ปลอดภัย
8. มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยคำ�นึงถึงผลกระทบ
ของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

•
คุณภาพสินค้า
ประเด็นที่มีผลต่อความยั่งยืนของบริษัท
•
สิ่งแวดล้อม
ในปี 2559 จากคณะทำ�งานส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน •
ชุมชนและสังคม
ได้สรุปประเด็นที่มีผลจากความยั่งยืนจากการประเมินความ •
พนักงาน
เสี่ยงขององค์กรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ได้
ทำ�การวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยวิธี Common Risk matrix จากประเด็นสำ�คัญ 4 เรื่องดังกล่าว และหลักการ 8 ข้อ
โดยใช้เป้าหมายองค์กรจากแผนธุรกิจประจำ�ปี และนโยบาย ของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประกอบกับผลการวิเคราะห์ความ กำ�หนดไว้ในรายการเปิดเผยข้อมูลประจำ�ปี แบบ 56-1 เรื่อง
คาดหวัง ความสนใจ และความกังวล ของคณะทำ�งานส่งเสริม ความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ การประกอบกิจการ ด้วย
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ บริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านช่องทาง ความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจรติคอร์รัปชั่น การเคารพ
ต่างๆ เช่น การประชุมอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน ข้อร้องเรียน สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับ
แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า และการตรวจสอบจาก ผิดชอบต่อผู้บริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนา
ลูกค้าและคู่ค้า พบว่ามีประเด็นที่มีผลต่อด้านความยั่งยืน และ ชุมชนและสังคม และ นวัตกรรม ที่กำ�หนดแนวทางให้บริษัท
เป็นประเด็นทีส่ อดคล้องกันทุกฝ่าย ตามบริบทขององค์กร และ ดำ�เนินการทำ�งานตามประเด็นต่างๆ บริษทั จึงได้ก�ำ หนดแผนใน
มีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้
การทำ�งานเพื่อการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน ตามลำ�ดับดังนี้
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Materiality affecting company’s sustainability
Consumer
In 2016, the sustainable development promotion
Employee
team summarized issues caused by sustainability
Community where the factory is located
from assessing organizational risks of the risk
Environment
Trade partner, creditor, shareholder and management committee. It analyzed risks with
method of Common Risk Matrix based on targets
regulator
of the organization from annual business plan
Thai Vegetable Oil Public Company Limited is and sustainable development policy together with
responsible for stakeholders by holding the principles the result of analyzing expectation, interest and
of transparent, ethical and auditable working. concerns of company’s sustainability development
team, and stakeholders through various channels
The board determines policy as follows
such as participatory meeting with the community,
Occupational health, safety and environment complaints, customers’ satisfaction survey and
inspection from customers and trade partners.
policy
It was found that there were some issues affecting
1. Manufacturing products according to specified sustainability and they were interrelated among
divisions according to the organization’s context
standard to satisfy customers
2. Maintaining environment quality and preventing and related to stakeholders as follows.
• Product quality
pollution from raw materials, processes and
• Environment
activities
• Community and society
3. Complying with law and regulations about business
• Employees
operation of the company strictly
4. Utilizing energy and resources effectively and
According to 4 essential materiality and 8 principles
it’s regarded as duty of everybody
5. Supporting resource management in terms of of Securities and Exchange Commission specified
personnel, budget, tools and equipment which in the annual disclosure list Form 56-1 pertaining
necessary for improving and resolving health to corporate social responsibility such as business
issues, safety, occupational health, environment operation with fairness, anti - corruption, respect
to human right, fair treatment to labors, responsibility
and society sufficiently and appropriately.
6. The policy of safety, occupational health, for consumers, environmental maintenance,
environment and society is published to community and society development and
innovation. It was defined for the company to
employees and stakeholders.
7. Promoting every employee to participate in operate in various issues and thus, it defines the
activities or the program of occupational health, work plan for sustainable development as follows
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.
•
•
•
•
•
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ประเด็น

เป้าหมาย

กลยุทธ์

สินค้า

1. สินค้าที่มีคุณภาพและมีความ
ปลอดภัย

• วิจัยและพัฒนาคุณภาพ
สินค้าอย่างต่อเนื่อง
• รักษามาตรฐานการผลิต
สินค้า

• สำ�รวจความต้องการของลูกค้า
• ความพึงพอใจของลูกค้า
• การตรวจประเมินผู้ส่งมอบ

พนักงาน/ผู้บริโภค

1. พัฒนาพนักงานเพื่อการขับ
เคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
ทางธุรกิจ
2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
3. ส่งเสริมจริยธรรม
4. ให้ความรู้ที่ถูกต้องเรื่อง
สุขภาพที่ดี

• พัฒนาพนักงานให้มีความ
รู้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ทางธุรกิจ
• การจัดการองค์ความรู้
ขององค์กร
• สร้างบุคลากรสืบทอด
ทางธุรกิจ
• จัดสวัสดิการที่ดีให้
พนักงาน
• ให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่
ประชาชน

•
•
•
•

ชุมชน

1. อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

• ลดผลกระทบที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตที่มีต่อ
ชุมชน
• เพิ่มมาตรฐานคุณภาพ
ความเป็นอยู่และการ
ดำ�รงชีวิต
• สนับสนุนการรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

• ข้อร้องเรียน
• การรับฟังความคิดเห็นในเวทีการประชุมร่วมกับ
ชุมชน
• เข้าร่วมประชุมกับภาครัฐ

• สำ�รวจและประเมินผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมจาก
กิจกรรมการดำ�เนินงาน
ของบริษัท
• ควบคุมกระบวนการผลิต
เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อม
• ใช้พลังงานทดแทน
• สร้างการมีส่วนร่วมใน
การรักษาสิ่งแวดล้อมกับ
ชุมชน
• การนำ�ของเสียที่ได้จาก
กระบวนการผลิตมา
บำ�บัดเพื่อนำ�ไปใช้ใน
กระบวนการผลิตอีกครั้ง
• ลดการใช้สารเคมีในชีวิต
ประจำ�วันของชุมชน

• การประเมินความเสี่ยงขององค์กร
• ข้อร้องเรียน

2. ส่งเสริมให้ลดการใช้สารเคมี
ในชีวิตประจำ�วัน

สิ่งแวดล้อม

1. พัฒนากระบวนการผลิตเพื่อ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2. การจัดการของเสียที่เกิดจาก
กระบวนการผลิต
3. เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณโรงงาน
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ช่องทางที่ได้ข้อมูล

การประเมินความเสี่ยงองค์กร
นโยบายบริษัท
แผนธุรกิจ
แผนพัฒนาบุคคลากรของบริษัท

• ค่ามาตรฐานตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
• ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย
• การตรวจประเมินผู้ส่งมอบ

Issue

Target

Strategy

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

•
•
•
•

Community

1. Living with the community
sustainably

• 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
• Reduce impacts
caused by production
process on the
community
• Increase standard of
livelihood and living
• Support local tradition
and culture
maintenance
• 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

2. Promote chemical
reduction in daily life

Environment

1. Improve production
process to reduce
environmental impact
2. Manage wastes from
production process
3. Increase green area in the
factory

Data Obtaining Channel

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

• Complaints
• Stakeholder hearing
• Meeting with government agency

• 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
The Pride of Our Product
ความภูมิใจ...ได้เป็นผู้มอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

นิตยสารด้านสุขภาพ
• จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพใน
โรงเรียน ระดับ อนุบาลและชั้นประถม รวมทั้งระดับ
อุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัย
• Hospital Road Show จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ ว
กับน้ำ�มันถั่วเหลืองในโรงพยาบาลต่างๆ
• จัดกิจกรรม (MED Marathon) วิ่งมาราธอน ร่วมกับ
สมาคมนิสิตนักศึกษาแพทย์ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของประชาชน

2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ วินัยในเด็กปฐมวัย ระดับ
อนุบาล - ประถมต้น ด้วยการทำ� สื่อการเรียนการสอน ผ่าน
กิจกรรม School Visit ในโรงเรียนทัง้ รัฐและเอกชน ทั่วประเทศ
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2559
จำ�นวน 200 โรงเรียนทั่วประเทศ ผ่านละครเวทีหุ่น เรื่อง รู้จัก
รายงานฉบับนีเ้ ปิดเผย กิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการดำ�เนินงาน มีระเบียบวินัยในตัวเองหน่อย สิ ป๊อก
ของบริษัทในปีทีผ่านมาตามแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ
56-1 ของสำ � นั ก งานคณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ 3. ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ข องประชาชนเพื่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ ญา
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ได้เปิดเผย สรุปสาระสำ�คัญได้ดังนี้
และดำ�เนินชีวิตตามแนวพระราชดำ�ริ ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเรื่อง
The Pride of Our Product
ความพอเพียง และจากการที่บริษัทมีแนวคิดและปรัชญา ใน
บริษัทมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้มอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ เรื่องการส่งเสริมประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเองได้
ประชาชนผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
อย่างยั่งยืนนั้น บริษัทจึงได้ให้การสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับ
• ผลิตสินค้าคุณภาพและมีมาตรฐาน ค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนา ศึกษาและการเรียนรู้ ของประชาชน ดังต่อไปนี้
คุณภาพผลิตภัณฑ์ทปี่ ลอดภัย และเป็นประโยชน์ตอ่ ร่างกาย
• สนับสนุน โครงการคนกล้าคืนถิ่น เป็นโครงการที่
• ส่งเสริมด้านสุขภาพของประชาชนเพิ่มความรู้ความเข้าใจ
สำ�นักงานคนกล้าคืนถิ่นร่วมกับกองทัพบก สถาบัน
ในเรื่องสุขภาพให้กับผู้บริโภค
ปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำ�ริ สถาบัน
• ส่งเสริมจริยธรรมในเด็กปฐมวัย
เศรษฐกิจพอเพียง และเครือข่ายอื่นๆ ที่จัดเวทีการ
• ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อให้
เรียนรู้ มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อ ให้คนหันมา
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ทดลองใช้ชีวิตและพัฒนาตนเองบนวิถีเกษตรยั่งยืน
เรียนรูก้ ารเปลีย่ นแปลงตนเอง เพือ่ ปรับใช้กบั หลักการ
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
ทำ�เกษตร ใช้ชวี ติ อย่างพอเพียงและ พึง่ ตนเองได้อย่าง
1. ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพด้วยกิจกรรมดังนี้
ยั่งยืน ด้วยวิถีเกษตรพึ่งตนเอง ปัจจุบันมีคนเข้าร่วม
• เผยแพร่บทความสัน้ เกีย่ วกับเรือ่ งสุขภาพ ผ่านแฟนเพจ
โครงการ จำ�นวน กว่า 2000 คนทั่วประเทศ
น้�ำ มันองุน่ ห่วงใย หัวใจทุกดวง เพือ่ ให้ความรูท้ ถี่ กู ต้อง
• สมทบทุ น การศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาการเรี ย นการ
เกีย่ วกับเรือ่ งสุขภาพ กระตุน้ ให้ผบู้ ริโภคหันมาเอาใจใส่
สอนของคณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
สุขภาพของตนเองและคนรอบข้าง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• advertorial เกี่ยวกับความรู้ที่ถูกต้องของน้ำ�มันถั่ว
• สนับสนุนโครงการประชุมวิชาการประจำ�ปี ของสถาบัน
เหลือง และน้ำ�มันมะกอก ผ่านสื่อออนไลน์ และ
จิตตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
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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

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.

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

The Pride of Our Product

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

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

SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 2016

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2559

_ 11

The Pride of Our People
•
•
•
•

Happy / มีความสุข
Positive Thinking and Helpful / คิดบวก เกื้อกูล
Self - Development / พัฒนาตน
Work development / พัฒนางาน

• ยึดความปลอดภัยเป็นพื้นฐานที่สำ�คัญ ควบคู่กับความ
สำ�เร็จ
• ดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน
• ค่านิยมที่จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมกับการคอร์รัปชั่นใน
ทุกรูปแบบ
พัฒนาตน พัฒนางาน

บริษทั มีเป้าหมายให้พนักงานทำ�งานในองค์กรอย่างมีความสุข มี
ทัศนคติเชิงบวก มีความเป็นมิตรเกือ้ กูลซึง่ กันและกัน และมีการ
เรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองอยูต่ ลอดเวลา ดังนัน้ จึงได้จดั สวัสดิการ
ให้บคุ ลากรมีความเป็นอยูข่ น้ั พืน้ ฐานอย่างเหมาะสม มีคณ
ุ ภาพชีวติ
ทีด่ ี และส่งเสริมสุขภาพทีแ่ ข็งแรง และเกิดการแบ่งปันองค์ความรูเ้ พือ่
บ่มเพาะปัญญา เกิดผลงานทีด่ ี เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูอ้ นั จะส่ง
ผลให้เกิดประสิทธิภาพในการทำ�งานในทีส่ ดุ
เพือ่ สร้างบรรยากาศและวิธกี ารทำ�งานร่วมกันอย่างมีความสุข และ
ทำ�ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดขององค์กร พนักงานจึงได้รว่ มกันกำ�หนด
วัฒนธรรมในการทำ�งานขึน้ ดังต่อไปนี้
• ความสำ�เร็จ คือการทำ�งานเพือ่ ของตนเองและผูร้ ว่ มงาน
เน้นให้ทุกฝ่ายประสบความสำ�เร็จในการทำ�งานตาม
เป้าหมายขององค์กร
• เคารพและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน
• เกื้อกูล คือการทำ�งานให้สำ�เร็จตามเป้าหมายของ
บริษทั และของตนเองเพือ่ ให้บรรยากาศการทำ�งานเป็น
ไปอย่างมีความสุข
• มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
• เรียนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ผู้อื่น
• พัฒนาตนเอง และองค์กร เพิ่มพูนความรู้ในศาสตร์
อื่นๆ นอกเหนือจากด้านวิชาชีพของตนเอง
12_ THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
• พัฒนาพนักงานเพือ่ เตรียมความพร้อมให้กบั บุคคลากร
เพือ่ ให้สอดคล้องกับแผนการขยายตัวของธุรกิจสำ�หรับ
การขยายตลาดไปใน AEC และสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งพนักงานเข้า
ร่วมหลักสูตรต่างๆที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกและ
หลักสูตรทีจ่ ดั ภายในองค์กร รวมการสอนงานและการ
พัฒนาทักษะโดยการถ่ายทอดของหัวหน้างาน
• จัดทำ�แผนสืบทอดตำ�แหน่งงานที่สำ�คัญขององค์กร
เพือ่ เป็นการถ่ายทอดความรูข้ องบุคคลทีจ่ ะการสืบทอด
การบริหารงานขององค์กร
• โครงการ TVO : WIN TEAM คือโครงการพัฒนา
พนักงานเพื่อสร้างสรรค์นโยบาย แนวทาง วิธีการ
ทำ�งานที่ดี สร้างบรรยากาศในการทำ�งานที่ดีและการ
เรียนรูร้ ว่ มกัน มีความตระหนักในคุณค่าซึง่ กันและกัน
• โครงการ TVO:KM (Knowledge Management)
จัดการองค์ความรู้ขององค์กร สร้างเวทีแห่งการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหัวหน้างานและผู้ใต้
บังคับบัญชาอย่างต่อเนือ่ งโดยใช้วธิ กี ารเสวนาบรรสาน

• Hold on principle of safety together with
living with self-sufficiency and self-reliance
success
in sustainable way. Currently, more than
• Maintain environment and community
2000 people all over the country participate
• Value not involving in every kind of
in this program.
corruption.
• Contributing scholarship to developing
instructions of Faculty of Learning Sciences
and Education, Thammasart University. Self-development, Work Development
• Supporting annual academic conference of Developing the organization to be a learning
Contemplative Education center, Mahidol organization
University.
• Developing employees and to be preparing
them in accordance with the business
expansion plan, to be expanded to AEC
The Pride of Our People
and to fit business condition that is
The company aims to enable the employees
rapidly changing. Employees attended the
to work in the organization happily with good
courses provided by external institutes and
attitude and generosity along with learning and
in-house course along with training and
self-development all the time. Therefore, the
developing skills by transmission of the
company provides basic welfares for personnel
leader and supervisors.
suitably with good life quality and strong heath
• Making a succession plan for essential
along with creating knowledge share to culture
position in the organization to transmit
wisdom, to have good performance and to be
knowledge of people that will inherit
learning organization that will lead to work
management of the organization
efficiency.
• TVO : WIN TEAM Program is provided to
develop employees to create good policy,
To create happy working environment and
approaches and work methods and to
methods with highest efficiency of the organization,
create good work environment and mutual
the employees mutually determine working
learning with realization of reciprocal value
culture as follows
• TVO KM Program (Knowledge Management)
• Success is to work for themselves and
is to manage knowledge of the organization
coworkers emphasis on mutual success
and to arrange a meeting for knowledge
of every department consistence with
exchange between supervisor and
organizational goal
subordinates continually by implementing
• Respect and honor colleagues
the method of seminar.
• 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
SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 2016
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รายงานจำ�นวนชั่วโมงในการพัฒนาพนักงานในองค์กร
จำนวนชั่วโมงการฝกอบรม
จำนวนชั่วโมงการฝกอบรมพนักงานทั้งหมด

2559
41.36
ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงการฝกอบรม

16,770.00 ชั่วโมง

ของผูบริหารระดับสูง
คน/ป

46.95
ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงการฝกอบรม

124.05
ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงการฝกอบรม

ชั่วโมง
29.48
จำนวนชั่วโมงการฝกอบรม

ชั่วโมง
74.60
จำนวนชั่วโมงการฝกอบรม

ชั่วโมง
12.17
จำนวนชั่วโมงการฝกอบรม

ชั่วโมง
48.12
จำนวนชั่วโมงการฝกอบรม

ของผูจัดการขึ้นไป
คน/ป

ของพนักงาน
คน/ป

หนวย : ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงการฝกอบรม
จำนวนชั่วโมงการฝกอบรมพนักงานทั้งหมด

2558
32.80
ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงการฝกอบรม

10,086.00 ชั่วโมง

ของผูบริหารระดับสูง
คน/ป

ของผูจัดการขึ้นไป
คน/ป

ของพนักงาน
คน/ป

หนวย : ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงการฝกอบรม
จำนวนชั่วโมงการฝกอบรมพนักงานทั้งหมด

2557
46.63
ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงการฝกอบรม

5,983.00 ชั่วโมง

ของผูบริหารระดับสูง
คน/ป

หนวย : ชั่วโมง

14_ THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

ของผูจัดการขึ้นไป
คน/ป

ของพนักงาน
คน/ป

Report of hour for employee development in the organization
Hour of Training / Year
Total Hour of Employee Training

2016

41.36
Hours
Hour of Training for

chief executive / person

46.95
Hours
Hour of Training for

124.05
Hours
Hour of Training for

Hours
29.48
Hour of Training for

Hours
74.60
Hour of Training for

12.17

Hours
48.12
Hour of Training for

manager and
above / person

employee / person

16,770.00 Hours
Unit : Hours

Hour of Training / Year
Total Hour of Employee Training

2015

32.80
Hours
Hour of Training for

chief executive / person

manager and
above / person

employee / person

10,086.00 Hours
Unit : Hours

Hour of Training / Year
Total Hour of Employee Training

2014

Hours
46.63
Hour of Training for

chief executive / person

Hours
Hour of Training for
manager and
above / person

employee / person

5,983.00 Hours

Unit : Hours
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โครงการ Happy work Happy me
ในปี 2559 บริษัทได้จัดกิจกรรมตลอดทั้งปี เพื่อส่งเสริมให้
พนักงานมีความสุข คิดบวก มีความเกื้อกูลและเป็นที่มุ่งมั่นใน
การพัฒนาตนเอง ดังนี้
• กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ถวายสัตย์ปฏิญานตน
เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
• กิจกรรม Keep Calm and be One Team เป็นการ
จั ด กิ จ กรรม team building ประจำ � ปี เรี ย นรู้
การทำ�งานเป็นทีม
• กิจกรรม TVO คิดบวก จัดกิจกรรมสัมมนาเรื่อง
Positive Thinking
• กิจกรรม TVO ทำ�ดีเพือ่ พ่อหลวง จัดกิจกรรมสอยดาว
การกุศลเพื่อมอบเงินแก่มูลนิธิชัยพัฒนา
• กิจกรรมสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย
• กิ จ กรรมอร่ อ ยง่ า ยได้ สุ ข ภาพกั บ น้ำ � มั น ถั่ ว เหลื อ ง
ตราองุ่น by Chef Book มาทำ�อาหารสุขภาพ ด้วย
เมนูใหม่ให้กับพนักงาน เพื่อกลางวันให้ส่งเสริมด้าน
โภชนาการ

16_ THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

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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The Pride of Sustainable
Environment

ความภูมิใจ...ในการดำ�รงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนตลอดไป

• ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นในการรักษาสภาพ
แวดล้อมของที่ตั้งโรงงาน ตลอดจนการแก้ปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้น

XXXg

บริษัท รักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่าง
รู้คุณค่า ป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม
พั ฒ นากระบวนการผลิ ต เพื่ อ ลดของเสี ย ลดอั ต ราการใช้
พลังงานและทรัพยากรในกระบวนการผลิต เพื่อดำ�รงไว้ซึ่ง
สภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนตลอดไป
การบริหารจัดการเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของบริษทั ในการรักษา
สิ่งแวดล้อม นอกจากจะส่งผลโดยตรงกับสภาพแวดล้อมแล้ว
บริษัทสามารถลดความสูญเสียตลอดกระบวนการ ทั้งการจัด
ซือ้ การผลิต ตลอดถึงการส่งสินค้า ส่งผลให้สามารถการบริหาร
จัดการต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ สร้างความ
เชือ่ มัน่ ให้กบั ลูกค้าและผูบ้ ริโภคตลอดจนผูท้ มี่ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย
กรอบการดำ�เนินงานเพื่อดำ�รงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพมี
ดังนี้
• ควบคุ ม และพั ฒ นาระบบการผลิ ต การขนส่ ง และ
กระบวนการทำ�งาน ด้วยการนำ�เทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ใช้ในการทำ�งานเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ให้น้อยที่สุด
• ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นากระบวนการผลิ ต เพื่ อ ลดการใช้
พลังงานอย่างต่อเนื่อง
• สำ�รวจและประเมินถึงผลกระทบอาจทีเ่ กิดขึน้ จากการผลิต
นำ�มาทำ�เป็นแผนในการปรับปรุงกระบวนการทำ�งาน เพื่อ
ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
• มีหน่วยงานชุมชนสัมพันธ์เพื่อจัดการในเรื่องสิ่งแวดล้อม
ที่เร่งด่วน
18_ THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

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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โครงการต่อเนื่องในกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมมีดังนี้
• โครงการ Environmental Recycle ได้แก่ การใช้
พลังงานจากไอน้ำ�ทดแทนพลังงานจากน้ำ�มันเตา ซึ่ง
เป็นการประหยัดพลังงาน ลดผลกระทบเรื่องของเสีย
ที่ปล่อยในอากาศ และลดต้นทุนการผลิต
• โครงการใช้แกลบมาเป็นเชื้อเพลิงแทนพลังงานสิ้น
เปลือง เพือ่ มลภาวะในอากาศทีเ่ กิดจากเชือ้ เพลิง และ
ลดต้นทุนในการผลิต ในขณะเดียวกันเป็นการเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจให้กบั เกษตรกรทีข่ ายแกลบซึง่ เป็น
ของเหลือใช้อีกด้วย
• โครงการการนำ�น้ำ�เสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต
ทั้งหมดมาเข้าระบบการบำ�บัดน้ำ�เสียเพื่อนำ�ไปใช้ใน
การสเปรย์ดกั ฝุน่ จากปล่อง Boiler ที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตของบริษัท ซึ่งเป็นการนำ�กลับมาใช้เต็ม 100%
• โครงการ Automatic Control Blow Down คือการ
ติดตั้งระบบเพื่อลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในการ
ผลิตไอน้ำ�เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต ด้วยการควบคุม
ความกระด้างในหม้อกำ�เนิดไอน้ำ�ให้อยู่ในปริมาณที่
เหมาะสม เพือ่ ประหยัดการใช้พลังงานในการผลิตไอน้�ำ
• โครงการติดตั้ง เครื่อง enconomizer เพิ่ม ซึ่งเป็น
ระบบการประหยัดพลังงานด้วยการนำ�ไอร้อนที่เกิด
จากระบบการผลิต มาแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ำ�
เป็นการเพิ่มอุณหภูมิในความร้อนให้หม้อไอน้ำ�สูงขึ้น
ทำ�ให้ลดการใช้พลังงานในการผลิตไอน้ำ�ลง

20_ THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

• โครงการลดการใช้กระแสไฟฟ้าในการให้แสงสว่างใน
ระบบผลิต ด้วยการเปลี่ยนเป็นหลอด LED ซึ่งทำ�ให้
การใช้กระแสไฟฟ้าลดลง
ปี 2558 save 56%
ปี 2559 Save 10 %
• โครงการ Green Energy ของบริษัท
โดยการเปลี่ยนรถโฟล์คลิฟท์ จากใช้น้ำ�มันมาเป็น
รถโฟคลิฟท์ไฟฟ้า
• บริษัทใช้แกลบ ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
สร้ า งมู ล ค่ า โดยการนำ � มาเป็ น เชื้ อ เพลิ ง ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิตทำ�ให้ลดการปล่อยกาซซัลเฟอร์ซึ่ง
ทำ�ให้เกิดฝนกรดเป็นปริมาณสูงมากต่อปี และ ลด
การนำ�เข้าเชือ้ เพลิงถ่านหินจากต่างประเทศในปีหนึง่ ๆ
เป็นมูลค่าหลายร้อยล้านบาท นอกจากนี้ยังเป็นการ
สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรปีหนึ่งหลายล้านบาท

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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ภาพแสดงโครงการตอเน��องในกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบตอสิ�งแวดลอม

Boiler

Automatic Control Blow Down

Environmental Recycle

enconomizer

forklift

ในปี 2559 บริษัทได้พัฒนาระบบการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อมดังนี้
เรื่อง

โครงการ

เป้าหมาย

ฝุ่น

• สร้างห้องดักฝุ่นเพิ่มขึ้นเพื่อลดลดฝุ่นที่เกิดจากการผลิตไอน้ำ�ส่งผล
ให้การปล่อยฝุ่นละอองในอากาศน้อยลง
• ปลูกต้นไม้บริเวณโรงงาน เพื่อทำ�การดูดซับฝุ่นและลดความร้อนใน
อากาศ

• ลดค่าฝุ่นละอองได้ต่ำ�กว่า 100mg/3
• ลดปริมาณไอน้ำ�ในอากาศ

กลิ่น

• ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย ด้วยการติดตั้งเครื่องจักร
เพิ่มเติม และเปลี่ยนปั้มเติมอากาศจาก Root Blower เป็น Screw
Blower เพื่อลดอุณหภูมิในบ่อบำ�บัด ทำ�ให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น มี
ความเสถียรมากขึ้น
• ใช้น้ำ�หมักชีวภาพในกระบวนการบำ�บัดน้ำ�ที่เกิดจากกระบวนการผลิต
เพื่อขจัดกลิ่น

• ป้องกันการเกิดกลิ่นจากบ่อบำ�บัด
• ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในระบบบำ�บัดน้ำ�
• ลดค่าใช้จ่ายในการกำ�จัดตะกอนในบ่อบำ�บัด
และนำ�ไปใช้ประโยชน์ในการผสมปุ๋ย
• เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
• เพิ่มคุณภาพของน้ำ�ที่ปล่อยสู่สาธารณะ

พลังงาน

• ติดตั้งระบบ Automatic control Blow down ในสายการผลิตเพิ่มเพื่อ
ควบคุมความกระด้างของน้ำ�ในหม้อกำ�เนิดไอน้ำ�อัตโนมัติ ให้อยู่ใน
ปริมาณที่เหมาะสมเพื่อประหยัดพลังงานที่ใช้ในการผลิตไอน้ำ�
• ติดตั้งระบบ Reverse Osmosis เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ�ที่ใช้ใน
กระบวนการผลิต
• ติดตั้งเครื่อง Economizer เพื่อนำ�ไอร้อนที่ปล่อยทิ้งระหว่าง
กระบวนการผลิตมาแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ำ�เพื่อเพิ่มอุณหภูมิน้ำ�สูง
ขึ้น ทำ�ให้ประหยัดเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไอน้ำ�มาใช้ในกระบวนการ
ผลิต
• เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างในสายการผลิตมาเป็นหลอด LED ซึ่งทำ�ให้
ลดการใช้กระแสไฟฟ้าลงจากการใช้โคมไฟแบบเดิม และมีอายุใช้งาน
นานกว่าเดิมหนึ่งเท่าตัวและให้แสงสว่าง

•
•
•
•
•
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ลดพลังงานที่ใช้ในการผลิต
ลดปริมาณการปล่อยน้ำ�สู่ภายนอกได้ 90%
ลดการใช้พลังงานลง
ลดต้นทุน
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ทำ�ให้คุณภาพ
สินค้าดีขึ้น
• ลดการใช้พลังงาน

Reverse Osmosis

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

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

• 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
• 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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The Pride of Well Being
Community

ความภูมิใจ....ส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

1. โครงการองุ่นอิ่มบุญ เพื่อน้องอิ่มนาน
ก. บริษทั ได้มอบ น้�ำ มันพืช ตราองุน่ ให้กบั โครงการอาหารกลาง
วันเด็กให้แก่โรงเรียน จำ�นวน 19 โรงเรียน ในจังหวัด นครปฐม
และกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมมือกับโรงเรียนในการส่งเสริม
โภชนาการให้เยาวชนวัยเรียนอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา
กว่า 10 ปี
ข. โครงการมอบทุนการศึกษา สำ�หรับนักเรียนในโรงเรียนเขต
พื้นที่การศึกษาจังหวัดนครปฐม จำ�นวน 9 โรงเรียน
ค. มอบทุนอาหารกลางวันสำ�หรับนักเรียนในโรงเรียนเขตพืน้ ที่
การศึกษาจังหวัดนครปฐม จำ�นวน 4 โรงเรียน

ง. จัดกิจกรรมวันเด็กกับโรงเรียนในบริเวณทีต่ งั้ โรงงานจำ�นวน
บริ ษั ท มี ค วามภาคภู มิ ที่ ไ ด้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการส่ ง เสริ ม 1 โรงเรียน และสนับสนุนกิจกรรมด้วยการมอบของขวัญจำ�นวน
ความเป็นอยู่ของสมาชิกในสังคม ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต 41 โรงเรียน
ของประชาชน เพือ่ สร้างมาตรฐานการดำ�รงชีวติ รวมทัง้ สถานะ
ทางเศรษฐกิจของชุมชน ตามนโยบายที่จะอยู่ร่วมกันกับชุมชน จ. จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับ ชุมชนบ้านยายห้อง อำ�เภอ
อย่างยั่งยืน เพราะการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรย่อมขึ้นอยู่ นครชัยศรี นครปฐมซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณโรงงาน
กับความยั่งยืนของชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ จึงได้ดำ�เนินกิจกรรม
บนพื้นฐานของการควบคุม ดูแลและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบ ฉ. สนับสนุนกิจกรรม OPEN HOUSE ของ โรงเรียน เพิ่ม
ต่อชุมชน ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำ�งานเพื่อลดผลก วิทยา อำ�เภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมทางการศึกษาของโรงเรียน
ระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนตลอดเวลา

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน

2. โครงการรักษ์ชุมชน

• ส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
• ส่งเสริมให้ชุมชนใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวพระราช
ดำ�รัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช
• สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในชุมชนให้เติบโตเป็น
บุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม
• มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในชุมชน
• อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

เป็นโครงการทีบ่ ริษทั มีเป้าหมายทีจ่ ะทำ�กิจกรรมต่างๆกับชุมชน
บริเวณทีโ่ รงงานตัง้ อยู่ เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนในท้อง
ถิ่นให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นรวมทั้งการรักษาวัฒนธรรมประเพณี
ของท้ อ งถิ่ น ให้ มี ค วามยั่ ง ยื น กิ จ กรรมที่ ดำ � เนิ น การภายใต้
โครงการนี้มีดังนี้
ก. ร่วมทำ�บุญทอดกฐินและทอดผ้าป่ากับวัดในเขตพื้นที่ 6 วัด
เพือ่ สืบเนือ่ งศาสนาและบำ�รุงวัดซึง่ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน

ในปีที่ผ่านมาบริษัทดำ�เนินการเพื่อการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่าง ข. โครงการส่งเสริมการทำ�ความดี โดยยกย่องเชิดชูบุคคลที่
ประกอบคุณงามความดี ด้วยการสนับสนุนกิจกรรมขององค์การ
ยั่งยืนมีดังต่อไปนี้
ศูนย์ประสานงานองค์การเอกชน ในการถวายตาลปัตรให้กับ
พระสงฆ์นักพัฒนาที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน และ
สร้างประโยชน์ให้ท้องถิ่น ในปีนี้ บริษัทได้ถวายตาลปัตรให้
พระสงค์ 3 รูป คือ
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The Pride of Well Being
Community
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.

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

Promoting life quality for well-being of the community 2. Community Conservation Program
• 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

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
In 2016, the company operated activities to co-exist and praising people who contribute good deeds by
with the community sustainably as follows
supporting activities of the private organization
coordination center in offering the talipot fan to
1. Program “A-Ngoon, full of merit for being full of monks that develop and contribute benefitial to the
children”
community. In this year, the company did activities
A. The company gives A-Ngoon vegetable oil with 3 temples including
in lunch program for students in 19 schools in
Nakhonpathom and Bangkok Province to cooperate - Phra Ajarn (Tao) Wat Maisupradittharam,
with the schools to promote good nutrition for Nakhonchaisri District
students continually more than 10 years.
- Nakhonpathom Province
- Phra Dhrammamongkol, Wat Phochai, Nongkhai Province
B. The program of scholarship for students in 9 schools - Phra Rat Chantamoli, Wat Buraphaspittayaram,
under Nakhonpathom educational service area
Chanthaburi Province
SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 2016
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ฏ. โครงการขุดลอกคูคลองให้พื้นที่ในชุมชน เพื่อให้การ
- พระอาจารย์ (เต่า) วัดใหม่สปุ ระดิษฐาราม อำ�เภอ นครชัยศรี
ระบายน้ำ�เป็นไปอย่างปกติ
จังหวัดนครปฐม
- พระธรรมมงคล วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย
- พระราชจันทโมลี วัดบูรพาพิทยาราม จันทบุรี
3. โครงการรักษ์ท่าจีน
ค. โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ 99 รูป ที่วัด
พระปฐมเจดีย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสนับสนุนด้าน
พุทธศาสนา และสนับสนุนให้เยาวชนได้รับการอบรมขัดเกลา
ทางจิตใจ และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน

ก. ร่วมกับชุมชน และชมรมรักษ์แม่น้ำ�ท่าจีน เพื่อดูแลรักษา
แม่น้ำ� รวมทั้งร่วมการแก้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับแม่น้ำ�ท่าจีน
ข. จัดทีมเก็บผักตบชวาในแม่น�้ำ ท่าจีนเป็นแผนงานประจำ�เดือน
เพื่อให้รักษาสภาพน้ำ�และแก้ไขปัญหาการจราจรทางน้ำ�

ง. ส่งเสริมการเล่นกีฬาชุมชน ด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์การ ค. สนับสนุน คลองสวย น้ำ�ใส ท้องที่ท้องถิ่น ร่วมใจพัฒนา
เล่นกีฬาต่างๆผ่านหน่วยงานของชุมชน เช่น ชมรมวู้ดบอล ของกรมการสั ต ว์ ท หารบกนครปฐมและร่ ว มจั ด กิ จ กรรม
อำ�เภอนครชัยศรี นครปฐม
การสาธิตทำ�ปุย๋ ผักตบชวา แจกปุย๋ จากผักตบ และเก็บผักตบชวา
ให้กับชุมชน
จ. นโยบายรับพนักงานในท้องที่เข้ามาทำ�งานเพื่อส่งเสริมด้าน
อาชีพของชุมชนให้เกิดความยั่งยืน
ฉ. โครงการขายน้ำ�มันราคาถูกกว่าท้องตลาดให้กับชุมชนทั้ง 4
ตำ�บล ทุกเดือน
ช. สนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในชุมชน มาใช้ในการจัด
กิจกรรม เช่น การซื้ออาหารว่างที่ผลิตโดยกลุ่มเกษตรอินทรีย์
ปลอดสารเพื่อใช้ในการประชุม สัมมนา จัดเลี้ยงของบริษัท
ซ. บริษัทจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ถวายเป็นพระ
ราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาล ที่ 9 ด้วยการ มอบน้ำ�มันตราองุ่น เลี้ยงอาหารกลางวัน
และมอบทุนสนับสนุนการดำ�เนินงาน ให้แก่ผู้สูงอาหารที่ศูนย์
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เมื่อวันที่ 22
เดือนพฤศจิกายน 2559
ฌ. ติดตั้งไฟจราจรกระพริบ จำ�นวน 4 จุด บริเวณชุมชน
ญ. มอบถังพลาสติก จำ�นวน 200 ถัง เพื่อนำ�ไปเป็นถังขยะ
และใช้ ใ นการประกอบแพ ให้ กั บ วั ด กลางคู เ วี ย ง อำ � เภอ
นครชัยศรี นครปฐม
ฎ. โครงการกำ�จัดยุงให้ชุมชน โดยพ่นยากำ�จัดยุงให้ชุมชน
บริเวณรอบๆ โรงงานตลอดทั้งปี
26_ THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
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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.

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
D. Promoting sports in the community with sports on 22 November 2016.
equipment through community institute such as Wood
ball Club in Nakhonchaisri District, Nakhonpathom I. Installing blinking lights for 4 points around the
community
Province
E. The policy of recruiting local employees to promote J. Giving 200 plastic tanks to be used as garbage bin
and to invent a raft for Wat Klangkhuwiang, Nakhon
occupation of the community with sustainability
Chaisri District, Nakhonpathom Province
F. The program of selling oil with lower price than
K. The program of eliminating mosquito for the community
marketplace in 4 sub-district in every month
by spraying mosquito agent around the community and
G. Supporting the use of products manufactured in factory all year long.
the community to do activities such as buying appetizers
produced from organic farmers to be used in the L. The program of dredging up the canals in the
community for normal drainage
meeting, seminar and party of the Company
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
ตัง้ คณะทำ�งาน Emergency Response Team ตลอด 24 ชัว่ โมง
เพื่อเฝ้าระวังและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
ข. ตั้งคณะทำ�งาน พัฒนาชุมชน โดยมีกำ�หนดการพบกับ
ชุมชนรายครัวเรือน รับฟังปัญหา ข้อร้องเรียน และหาแนวทาง
เพื่อแก้ไข ปรับปรุง ในการประชุมของชุมชนที่ร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น เป็นประจำ�ทุกเดือน ทั้งนี้เข้าร่วมประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน ทั้ง 3 ตำ�บล ได้แก่ ตำ�บลไทยาวาส ตำ�บล
นครชัยศรี ตำ�บลขุนแก้ว อำ�เภอนครชัยศรี นครปฐม
ค. ส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชน โดยการจัดโครงการพอเพียง
เลีย้ งชีพ ทีน่ อ้ มนำ�เอาแนวพระราชดำ�ริ เศรษฐกิจพอเพียง ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 มาใช้ในการดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน
• จัดอบรมให้ชมุ ชนบริเวณโรงงานทำ�น้�ำ ยาล้างจานจาก
โดยนำ�วัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน คือ เปลือกสัปรด
น้ำ�หมักชีวภาพ ขี้เถ้า ซึ่งเป็นส่วนผสมจากสารเคมี
น้อยกว่าทั่วไป ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้ชุมชนในท้อง
ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ประหยัดค่าใช้จ่าย และใน
ขณะเดียวกันได้ลดการใช้สารเคมีในชีวติ ประจำ�วัน ทัง้
ยังได้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

28_ THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
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4. Program of Community Sustainability Creation

the community to be self-reliant and to save expenses.
Meanwhile, it is to reduce chemical usage in daily life
A. Participating with the community to solve emergency and to maintain environment.
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
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4. โครงการรับซื้อแกลบจากเกษตรกรชาวนา เพื่อนำ�มาทำ�
เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต เป็นการสร้างรายได้ที่
ยั่งยืนให้กับชุมชน

คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่กำ�กับดูแล
บริษทั ประกอบกิจการด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต มีธรรมภิบาล ด้วย
จริยธรรมและคุณธรรมไม่เอาเปรียบคูค่ า้ และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง และ
มีการกำ�หนดนโยบายของจริยธรรมธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติของทุกฝ่าย
กรอบการดำ�เนินงานของบริษัทเพื่อความยั่งยืนของผู้มีส่วนได้
เสีย มีดังนี้
ผู้มีส่วนได้เสีย
• ดำ�เนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
บริษัทได้ให้ความสำ�คัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งนอกจาก • ไม่ทำ�ลายชื่อเสียงของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็นสำ�คัญดังที่กล่าวมา บริษัทได้ดำ�เนินกิจกรรมต่างๆต่อ • ไม่เรียก รับ จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทดังนี้
• ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อตกลงและเงื่อนไขสัญญาอย่าง
เคร่งครัด
เกษตรกร
กิจกรรมอื่นๆ ภายใต้นโยบายการสร้างความยั่งยืนให้
สร้างความยัง่ ยืนทางเศรษฐกิจให้กบั เกษตรกร โดยเฉพาะผูป้ ลูก ผู้มีส่วนได้เสีย
ถั่วเหลืองเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร
จากแนวคิดที่ว่า ความสำ�เร็จของผู้มีส่วนได้เสียเป็นความยั่งยืน
1. บริษัทร่วมกับ นิคมสหกรณ์แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จัด ของเรา บริษทั จึงดำ�เนินธุรกิจมาด้วยความซือ่ สัตย์ ไม่เอาเปรียบ
ทำ�โครงการ ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ เพื่อ และรักษาความสัมพันธ์ทดี่ กี บั คูค่ า้ ลูกค้า และผูท้ เี่ กีย่ วข้องผ่าน
ให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลือง เพื่อพัฒนาความ กิจกรรมดังต่อไปนี้
รู้ความเข้าใจ ในด้านการผลิต การจัดการ การบริหาร
ต้นทุน และการตลาดเมล็ดพันธ์ โดยจัดหาวิทยากรที่มี
ความเชียวชาญในการจัดการด้านเมล็ดพันธ์เป็นผูใ้ ห้ความ
รู้แก่สมาชิกสหกรณ์
2. โครงการพั ฒ นาสายพั น ธ์ เ มล็ ด ถั่ ว เหลื อ ง เพื่ อ ปลู ก
ทดสอบผลผลิตเมล็ดถั่วเหลือง โดยบริษัท ร่วมกับ คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนำ�เมล็ด
พันธุ์ที่แข็งแรงไปปลูกในแปลงทดลอง เพื่อศึกษา และหา
สายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และให้ผลผลิตสูง
3. โครงการรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองจากเกษตรกร บริษัทมี
นโยบายรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ปลูกภายใน
ประเทศทัง้ หมดจากเกษตรกรชาวไทยในราคาเป็นธรรม ซึง่
เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้กับ
เกษตรกรไทยด้วยการสร้างอาชีพและรายได้ ส่งให้คณ
ุ ภาพ
ชีวิตของเกษตรกรและชุมชนที่อาศัยมีความเป็นอยู่ดีขึ้น
30_ THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
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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.

Stakeholders

Trade Partner, Customer, creditor, shareholder and
regulator

The Company gives precedence to all stakeholders. The Company operates business with integrity and good
Apart from above issues, the company also operates corporate governance, morality and ethics without taking
advantages from trade partners and relevant people.
activities to stakeholders as follows
It defines business integrity policy as a guideline of
practices in every division
Farmer
Building economic sustainability for farmers especially Framework of operation to bring sustainability for
soybean farmers by arranging the program to strength- stakeholders is as follows
en them
• Operating the business under rules of good
competition
1. The Company cooperates with Maetang Cooperatives
Estate in Chiang Mai province to arrange the program • Not ruining reputation of relevant people
of promoting production and seed diffusion to educate • Not claiming, accepting or paying benefits with
corruption
soybean farmers to develop knowledge and understanding
about production, management, cost management • Complying with law, agreement and contract terms
and conditions strictly
and seed marketing. It provided an expert who has
knowledge and proficiency about seed management
Other activities under the policy of creating sustainability
to educate members of cooperatives
2. The program of developing soybean species to grow for stakeholders
and test soybean products. The Company collaborated
with Faculty of Agriculture, Khon Kaen University to grow From the concept that success of stakeholders is our
strong seeds in the trial plot to study and find perfect sustainability, the Company operates business with
species in each environment that has high productivity. integrity and fairness to maintain good relationship with
trade partners, customers and other relevant people
3. The program of accepting the purchasing of soybean through these activities as follow;
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• ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของสินค้าให้กับลูกค้า เพื่อให้
มีความเข้าใจในด้านโภชนาการเพื่อสามารถให้ความรู้กับ
ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
• ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ภาพรวมของเศรษฐกิ จ และภาวะ
อุตสาหกรรมเพื่อประกอบการตัดสินใจในการทำ�ธุรกิจ
• วางระบบการจัดการบริการหลังการขาย เพื่อตอบสนอง
ความมีทมี งานทีพ่ ร้อมในการให้ความช่วยเหลือดูแลในเรือ่ ง
ต่างๆ ให้กับลูกค้า
• จัดโปรแกรมเยีย่ มลูกค้าทุกไตรมาสเพือ่ รับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
• จัดโปรแกรมการนำ�ตัวแทนการค้าท่องเที่ยวเพื่อกระชับ
ความสัมพันธ์
• บริษัทได้เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์และนักลงทุน รวมทั้ง • โครงการแบ่งปันองค์ความรู้ โดยจัดกิจกรรม SD sharing
เพื่อเสวนาและแบ่งปันองค์ความรู้เกี่ยวการพัฒนาอย่าง
ผู้ถือหุ้น ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการตลอดทั้งปีเพื่อสร้างความ
ยั่งยืน ให้แก่บริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เข้าใจอันดีในการบริหารกิจการและการดำ�เนินการของ
• เข้าร่วมกิจกรรมของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท
โดยร่วมเป็นวิทยากร เสวนา โครงการ SD Sharing หัวข้อ
• เข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” กับ
มือใหม่หัดทำ�รายงานความยั่งยืน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้จดั ให้มกี ารประชุมนักวิเคราะห์ทกุ • บริษัทได้รับประกาศเกียรติบัตร หุ้น ESG 100 ซึ่งเป็นหุ้น
ที่มีความโดดเด่นในการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
ไตรมาส
ธรรมมาภิบาล จาก สถาบันไทยพัฒน์
• บริ ษั ทได้ รั บ โล่ ห์ จ ากการจั ด อั น ดั บ ให้ อ ยู่ ใ น Thailand
Sustainability Investment 2016จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
• บริษัทได้รับรางวัล Quality Award จาก องค์การอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุข
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• Giving knowledge about product quality for clients • Joining the activity of Stock Exchange of Thailand
in order to have understanding about nutrition that
by being a speaker in the seminar of SD Sharing
they can give correct information to customers
program in a topic of “Newcomer practices making a
• Providing knowledge about overall image of
sustainability report”
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
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Pride & Trust

ความภาคภูมิใจ....และความไว้วางใจ

• บริษัทได้รับประกาศเกียรติบัตร หุ้น ESG 100 ซึ่ง
เป็นหุ้นที่มีความโดดเด่นในการดำ�เนินงานด้านสิ่ง
แวดล้อม สังคม ธรรมมาภิบาล จาก สถาบันไทย
พัฒน์
• บริ ษั ทได้ รั บ โล่ ห์ จ ากการจั ด อั น ดั บ ให้ อ ยู่ ใน
Thailand Sustainability Investment 2016จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• บริษัทได้รับรางวัล Quality Award จาก องค์การ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

34_ THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

• 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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