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ปี  2560  เป็นปีแห่งการก้าวข้ามครึ่งศตวรรษของ  “ทีวีโอ”  ตลอด 

การดำาเนินงานกว่า  50  ปี  ทีวีโอ  ยึดมั่นการทำาธุรกิจด้วยความ 

ซือ่สตัยส์จุริต ตามปรชัญาองค์กร  เพือ่ผลิตสินคา้คณุภาพเพือ่คณุภาพ 

ชวีติทีด่ขีึน้ของประชาชน  สรา้งมลูคา่เพิม่ใหผู้ถ้อืหุน้  รว่มดแูลสงัคม 

และสิ่งแวดล้อม

ทีวีโอ  เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยความเกื้อกูลกับสังคม  ชุมชน  และการ 

สร้างความสมดุลกับสิ่งแวดล้อม  โดยตลอดปีท่ีผ่านมา  ได้พัฒนา 

กระบวนการผลิตโดยนำาเทคโนโลยีใหม่เข้ามาปรับใช้  เพื่อเพิ่ม 

ศกัยภาพ  ลดผลกระทบและเปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม  พรอ้มทัง้พัฒนา 

คุณภาพสินค้า  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำาคัญกับบุคลากร 

ในการร่วมดูแลสังคม

นอกจากน้ี  ทีวีโอ  ได้สานต่อแนวพระราชดำาริ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  

ด้วยการดำาเนินโครงการสุขีกัมปานี  เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ  

ใหกั้บสงัคม  และสร้างพลงัขบัเคลือ่นคนรุ่นใหมใ่หร้ว่มมอืดูแลพฒันา 

ประเทศชาติบ้านเมือง  พร้อมสนับสนุนโครงการที่มีประโยชน์  

สร้างคุณค่า  ความยั่งยืนให้กับสังคม  ประเทศชาติ

ในนามของบริษัท  น้ำามันพืชไทย  จำากัด  (มหาชน)  (“ทีวีโอ”)  

ผมขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่าน  รวมทั้งการสนับสนุนจาก 

ทุกภาคส่วนท่ีทำาให้  ทีวีโอ  เติบโตจนก้าวข้ามคร่ึงศตวรรษได้อย่างย่ังยืน  

และด้วยความร่วมมือ  เกื้อกูลจากทุกภาคส่วน  ผมเชื่อมั่นว่า  ทีวีโอ  

จะเติบโตเคียงคู่ไปกับสิ่งแวดล้อม  สังคม  และเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  

เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป

  นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์

  ประธานกรรมการบริหาร

สารจากประธานกรรมการบริหาร
Message from Chairman  
of the Executive Board
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Thai  Vegetable  Oil  Public  Company  Limited  (“TVO”)  

celebrated its half-century operations in 2017. For 50 years,  

TVO  has  held  firmly  on  its  philosophy,  integrity,  along  

with determination to produce high-quality products, which  

improve the quality of people’s lives, add value for our 

shareholders,  and  offer  protection  to  society  and  

environment.

Thanks to its relationships with society, communities, and  

creation of environmental balance, TVO has been growing  

sustainably. Last year, we deployed new technologies to  

improve production, increase efficiency, reduce unpleasant  

effects, and be friendly to environment, while still aims at  

the quality of products. We place the importance on our  

people’s participation in caring for society.

Following His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s Sufficiency  

Economy  Philosophy,  TVO  initiated  “SukeeCompany”  

project,  in which activities are arranged for  the benefits  

of  society,  and  young  people  are  encouraged  to  help  

protect  their own nation.  SukeeCompany also provides  

support for other programs that add benefits, value and  

sustainability for society and the country.

On behalf of TVO, I would like to thank you all for your  

support, and we really appreciate the support we have  

received  from  all  parties,  which  has  helped  us  grow  

sustainably beyond half a century. With cooperation and  

relationships with all parties, I am confident that TVO will  

continue  growing  sustainably  along  the  environment,  

society and economy, for the benefits of our country.

  Mr. Visuth Vitayathanagorn
  Chairman of the Executive Board
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นอกจากนี้  ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของ 

พนักงาน  รวมถึงการดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย  โดย 

ยึดหลักการทำางานให้มีความโปร่งใส  มีจริยธรรม  และสามารถ 

ตรวจสอบได้  ทีวีโอ  ได้กำาหนด  “นโยบายคุณภาพ  อาชีวอนามัย 

ความปลอดภยั สิง่แวดลอ้ม” เพือ่เป็นแนวทางในการดำาเนินงาน ดังน้ี

นโยบายคณุภาพ อาชวีอนามัยความปลอดภยั 
สิ่งแวดล้อม
1.  ผลิตสินค้าได้มาตรฐานตามข้อกำาหนด เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ

2.  ดำาเนินการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม และการป้องกันมลพิษ 

  ที่เกิดจากวัตถุดิบ กระบวนการผลิต กิจกรรมต่างๆ

3.  ปฏบิติัตามกฎหมายและข้อกำาหนดตา่งๆ ท่ีเกีย่วขอ้งกบัการดำาเนนิ 

  ธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด

ทีวีโอ	กับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
TVO with Sustainable Development Policy

ปรัชญาองค์กร
บริษัทจะเติบโตอย่างมีคุณภาพ มั่นคงและยั่งยืน ผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 

ที่ดีขึ้นของประชาชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัทมีพันธกิจส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้บริโภค พนักงาน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  

ผ่านการดำาเนินงานตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนถึงการส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค 

เพื่อนำาความยั่งยืนให้ผู้มีส่วนได้เสีย อันจะนำาไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรต่อไป

วิสัยทัศน์
เป็นบริษัทชั้นนำาในอุตสาหกรรมน้ำามันพืชในอาเซียน เข้าสู่ธุรกิจ 

ที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลทั้งในและต่างประเทศ มีธรรมาภิบาล  

ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจ
เป็นผู้นำาในอุตสาหกรรมน้ำามันพืช มีผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ  

เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

4.  การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นหน้าที ่

  ของพนักงานทุกคน

5.  ให้การสนับสนุนในการจัดทรัพยากร  ทั้งในเรื่องบุคลากร  

  งบประมาณ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำาเป็นในการปรับปรุงและ 

  แกไ้ขปญัหาดา้นสขุภาพ ความปลอดภยัอาชวีอนามยั สิง่แวดลอ้ม 

  และสังคม ให้เพียงพอและเหมาะสม

6.  มีความมุ่งมั่นในการป้องกันการบาดเจ็บและการเกิดโรคจาก 

  การทำางาน  และพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ 

  ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

7.  นโยบายคุณภาพ  ความปลอดภัยอาชีวอนามัย  สิ่งแวดล้อมและ 

  สังคม ได้รับการเผยแพร่แก่พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย
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Furthermore, with a genuine care for its employees’ health,  

well-being,  and  safety  including  all  stakeholders  by  

upholding  the  principle  of  transparency  ethics  and  

accountability, TVO has set “Occupational Health, Safety  

and  Environment  Policy”  for  the  operational  approach  

as shown follow,

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

Philosophy
We will be a sustainable and stable growth company who produces high quality products for a better  
quality  of  life  of  the  people  and will  generate  value  added  for  shareholders, with  responsibility 
 to society and environment.

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

Vision
 We are an ASEAN leading vegetable oil manufacturer, investing in potential continuing  
business,  both  local  and  aboard. We will  conduct  a  business  to  be  aligned with  
corporate government principle with responsibility to develop social and environment.

Mission
We will be a leader in vegetable oil industry, produce high quality products to response  
customer’s need both domestic and international market.

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 every staff

5.  Supporting  for  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.  A determination to protect injury and a disease from  

  working  environment.  Also  to  improve Occupational  

  Health and Safety continuously

7.  To policy of safety, occupational health, environment  

  and society is published to employees and stakeholders.
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8.  ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม  หรือโครงการ 

  อาชีวอนามัย  ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน 

  ของบริษัท  และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพ 

  การทำางานและวิธีการทำางานให้ปลอดภัย

9.  มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอย่างต่อเน่ือง  เพ่ือให้เหมาะสม 

  กับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยคำานึงถึงผลกระทบของพนักงานและ 

  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทวีโีอ ใหค้วามสำาคญักบัการดำาเนนิธรุกจิเปน็ไปดว้ยความรบัผดิชอบ 

ตอ่สงัคม สิง่แวดลอ้ม และกลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยี จงึไดแ้ต่งตัง้คณะทำางาน 

ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เพื่อกำาหนดและทบทวนนโยบาย  

แนวทางการดำาเนินงาน  พร้อมท้ังสนับสนุนส่งเสริมการดำาเนินงาน 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  สิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาองค์กร 

อย่างยั่งยืน

คณะทำางานส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย

•  ประธานกรรมการบริหาร

•  กรรมการผู้จัดการ

•  รองกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิต

•  ผู้อำานวยการฝ่ายกำากับการปฏิบัติงานและส่งเสริมการพัฒนา 

  อย่างยั่งยืน

•  ผู้จัดการแผนกส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

•  ผู้จัดการแผนกกิจกรรมพิเศษ

8.  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

9.  Reviewing  and  revising  the  policy  continually  to  fit  

  current  situation  by  recognizing  of  impacts  on  all  

  employees and stakeholders

TVO focuses on running business with its responsibility on  

social, environment and all stakeholders. As such, TVO has  

appointed Sustainability Development Committee to set  

and  review  policy,  and  a  roadmap  together  with  

promoting  all  operations  that  are  involved with  social  

responsibility and environmental Responsibility  in order  

to enhance organization sustainably.

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
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บริษัท  น้ำามันพืชไทย  จำากัด  (มหาชน)  (“ทีวีโอ”)  จัดทำารายงาน 

ความย่ังยืนต่อเนือ่งเปน็ปทีี ่5 โดยมรีายละเอียดการดำาเนนิงานตลอด 

ปี 2560 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม การรายงานตามแบบ 

แสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และตามแนวทางความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมของกิจการ  ที่จัดทำาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ตามหลักการ  8  ข้อ  ได้แก่  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  

การตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั การเคารพสทิธมินุษยชน การปฏบิติั 

ตอ่แรงงานอยา่งเปน็ธรรม ความรับผดิชอบตอ่ผูบ้รโิภค การดแูลรักษา 

สิง่แวดลอ้ม การรว่มพฒันาชมุชนหรือสงัคม และการมนีวตักรรมและ 

เผยแพร่นวัตกรรม  ซึ่งเหล่านี้ได้จากการดำาเนินงานที่มีความ 

รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

หลักการกำาหนดเนื้อหาในรายงานฉบับนี้  เป็นไปตามประเด็น 

ดา้นความยัง่ยนืท่ีสำาคญัท่ีมผีลตอ่การดำาเนนิธุรกจิอยา่งยัง่ยนื ซึง่เป็น 

เรื่องที่ส่งผลกระทบและผู้ มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ  รวมทั้ง 

เป็นเร่ืองท่ีมีโอกาสและส่งผลกระทบต่อองค์กร  นอกจากน้ี  เป็นเร่ืองท่ี 

มีความเสี่ยงต่อการดำาเนินธุรกิจหลักขององค์กร  โดยการนำากรอบ 

แนวทางระบบการควบคมุภายในตามมาตรฐานสากลของคณะกรรมการ  

COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the  

Treadway Commission) ที่ได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้ใช้ควบคู่กับ 

กรอบแนวการบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร ERM (Enterprise Risk  

Management) หรือที่เรียกว่า COSO-ERM Framework ซึ่งได้นำามา 

ประยุกต์ใช้กับการดำาเนินธุรกิจของ ทีวีโอ อย่างเหมาะสม

Thai  Vegetable  Oil  Public  Company  Limited  (“TVO”)  

produces Sustainability Report for 5 consecutive years and  

provide details  of  corporate operations  throughout  2017  

from January to December. Corporate Disclosure Form 56-1  

in accordance with The Securities and Exchange Commission, 

Thailand (SEC) and Corporate Social Responsibility Model  

of an Organization, made by The Stock Exchange of Thailand,  

is comprised of 8 principles, such as fair operating practices, 

anti-corruption,  human  rights,  labor  practices,  consumer  

issues, environmental protection, community involvement  

and development,  innovation  and  innovation publishing.  

All of these criteria come from a company’s responsibility  

for society, environment and stakeholders.

This report is in accordance with the essential sustainability  

issues  that  affect  sustainable  business  operation. Material  

issues are based on, interest and impact to stakeholders, and  

opportunity and impact to business. In addition, are based  

on  organization  risks  which  assessing  under  International 

Standards of COSO (The Committee of Sponsoring Organization  

of the Treadway Commission) which is developed and used  

together with ERM (Enterprise Risk Management) or known  

as  COSO-ERM  Framework,  TVO’s  business  has  been  run  

appropriately.

เกี่ยวกับรายงานความยั่งยืนฉบับนี้
About this Sustainability Report
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กลยุทธ์และเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน
การพัฒนาองค์กรให้เกิดความยั่งยืนได้นั้น  ทีวีโอ  ไม่สามารถเติบโต 

ไปโดยผู้เดียว แต่ต้องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันกับสังคม สิ่งแวดล้อม  

และผูม้สีว่นได้เสยี ด้วยการดำาเนนิงานขององคก์รทีม่คีวามรบัผดิชอบ 

ตอ่สงัคมและมธีรรมาภบิาล เพ่ือใหบ้รรลตุามนโยบายดา้นความยัง่ยนื

โดยมีกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน ดังนี้

•  การนำาเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตและการดำาเนินงาน 

  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเพิ่มความ 

  สามารถในการแข่งขัน

•  สงัคมยัง่ยนืดว้ยการดูแลรบัผดิชอบตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สยี โดยการผลิต 

  สนิคา้ทีมี่คณุภาพ พฒันาบคุลากรในองคก์ร พรอ้มสร้างมลูค่าเพิม่ 

  ให้ผู้ถือหุ้น และเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาล

เป้าหมาย ดังนี้

•  ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการ พร้อมวิจัย 

  และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

  และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

•  ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนและ 

  คนรุ่นหลงั ดว้ยการรบัผดิชอบและปรบัปรงุกระบวนการผลติ เพือ่ 

  การใช้ทรัพยากรให้เกิดคุณค่าสูงสุด ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

•  ร่วมดูแลและรับผิดชอบในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ  

  สังคม ชุมชน รวมทั้งพนักงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งต่อ 

  องค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย

กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน
Strategy for Sustainability

Strategy and goal for sustainability
To develop organizational sustainability, TVO is not able  

to grow alone but need to rely on side by side with many  

parties  such  as  society,  environment  and  stakeholders.  

With  a  full  of  social  responsibility  and  corporate  good  

governance, this helps TVO reach its sustainability policy  

comfortably.

Strategies for sustainability
•  To bring technology for improving company manufacturing  

  and operating process and generating friendly environmental  

  products and processing as well as  improving company’s  

  competency.

•  Social sustainability happens firmly if we are responsible  

  for  all  stakeholders  by  providing  quality  products,  

  enhancing  employees  in  the  organization,  creating  

  high value for stockholder and being a good governance  

  company.

Goals
•  Providing quality products with good nutrition as well as  

  continually  research  and  develop  in  order  to meet  

  consumers’ needs and improve customer quality of life.

•  Taking a good care of environment for better quality of  

  life  to  the  community  and  next  generation  by  

  responsible  and  improving  company’s processing  for  

  the best use of the resource and reducing environmental  

  impact.

•  Being a part to take care and be responsible as a good  

  citizen  of  the  country,  society,  community  including  

  employees in order to build sustainable improvement  

  to the organization and stakeholders.
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ทีวีโอ มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
ทีวีโอ  ให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย  เพื่อให้เกิดความเข้าใจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย  และเป็นแนวทาง 

ในการปรับปรุงพัฒนาการดำาเนินงานต่อไป โดยผ่านช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ช่องทางการมีส่วนร่วม

ลูกค้า/ผู้บริโภค •  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค

•  เพ่ือพัฒนาการบริการท้ังด้านการขาย การบริหารจัดการ 

  การจัดส่งและการกระจายสินค้า

•  พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต  และพัฒนาคุณภาพสินค้า 

  ให้ดียิ่งขึ้น

•  เข้าพบปะเยี่ยมเยียนลูกค้า และจัดอบรมสัมมนา

•  กิจกรรมสานสัมพันธ์

•  การสำารวจความพึงพอใจ

•  โซเชียลมีเดีย  (https://www.facebook.com/ 

  AngoonHeartClub)

•  ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนทางโทรศัพท์ 

  โทร. 0-2477-9020

คู่ค้า •  เพ่ือร่วมกันวางแผนงาน ตัวอย่างเช่น เพ่ือความเป็นมิตร 

  กับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

•  พร้อมทั้งร่วมสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับคู่ค้า

•  ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง 

  ครบถ้วน

•  การประชุม

•  การอบรมสัมมนา

ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน เพื่อสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้บริษัท ด้วยการบริหารงาน 

ด้วยความโปร่งใส มีการกำากับดูแลกิจการที่ดี

•  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี

•  กจิกรรมบรษิทัจดทะเบยีนพบผูล้งทนุ (Opportunity  

  Day) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•  ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์  (Analyst Meeting)  

  ทุกไตรมาส และประชุมนักลงทุนสถาบัน

•  นำาเสนอข้อเสนอแนะ  สอบถามข้อมูล  ร้องเรียน  

  ผ่านอีเมลและโทรศัพท์

พนักงาน •  เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงาน

•  สร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับพนักงาน  และ 

  พนักงานกับบริษัท

•  ใหค้วามเคารพในสทิธมินษุยชน และปฏิบตัติอ่แรงงาน 

  อย่างเป็นธรรม

•  การรายงาน  ประชาสัมพันธ์ผ่านอีเมล  และเว็บไซต์ 

  ภายในองค์กร (อินทราเน็ต)

•  การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ 

  กิจการ

•  ตู้รับฟังความคิดเห็น

รายงานความยั่งยืน
Sustainability Report
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Stakeholders Engagement
TVO gives priority to participate with stakeholders in order to understand stakeholders’ expectations and set path in  

improvement of operations later on through channels as follows

Stakeholders Target/Objective Channel

Customers/ 
Consumers

•  To meet  with  customers  and  consumers’  
  expectations.
•  To  improve  service  both  in  logistics  and  
  distribution management.
•  To develop technology for manufacturing and  
  enhance product quality

•  Customer visiting program and seminars
•  Building relationships activities
•  Consumer satisfaction survey
•  Social media 
  (https://www.facebook.com/AngoonHeartClub)
•  Suggestions/Complaints on 0-2477-9020

Partners •  To  cooperation  side  by  side  such  as  in  a  
  procurement that linked with environmentally  
  friendly issue.
•  To build and maintain good relationship with  
  partners
•  To providing product knowledge thoroughly

•  Meetings
•  Seminars

Shareholders/ 
Investors

•  To build sustainability for the organization by  

  transparency  management  and  good  

  corporate governance policy

•  Annual General Meeting of Shareholders

•  To participate in “Opportunity Day” activity,  

  organized by the Stock Exchange of Thailand.

•  To set up an analyst meeting quarterly and  

  Institutional investor meeting

•  To  propose  suggestion,  information  ask,  

  complaints through e-mail and phone calls.

Employees •  To develop potentials of employee

•  To create good relationship among employee  

  and with the company

•  To respect in human rights and treat labor fairly

•  To Report and publicize through e-mail and  

  in-house website (Intranet)

•  Employees’ Welfare  Committee Meeting  in  

  organization

•  Opinion Box



ประเด็นด้านความยั่งยืน

คุณภาพสินค้า การรักษา
สิ่งแวดล้อม

การพัฒนา
บุคลากร

ความปลอดภัย ชุมชน
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ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำาคัญ
ประเดน็ดา้นความยัง่ยนืทีส่ำาคญั โดยพจิารณาจากเรือ่งทีส่ง่ผลกระทบ 

และผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ  รวมทั้งเป็นเรื่องที่มี โอกาส 

และสง่ผลกระทบตอ่องคก์ร นอกจากนี ้เปน็เรือ่งทีม่คีวามเสีย่งตอ่การ 

ดำาเนินธุรกิจหลักขององค์กร  โดยการนำากรอบแนวทางระบบ 

การควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของคณะกรรมการ  COSO  

(The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway  

Commission)  ที่ได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้ใช้ควบคู่กับกรอบ 

แนวการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร  ERM  (Enterprise  Risk  

Management)  หรือที่เรียกว่า  COSO-ERM  Framework  ซึ่งได้ 

นำามาประยุกต์ใช้กับการดำาเนินธุรกิจของ  ทีวีโอ  อย่างเหมาะสม 

โดยมีประเด็นด้านความยั่งยืน ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ช่องทางการมีส่วนร่วม

สังคมชุมชน •  เพ่ือร่วมพัฒนาชุมชนสังคม  ด้วยความรับผิดชอบ 

  ในกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปฏิบัต ิ

  ตามกฎหมาย

•  ส่งเสริมคุณภาพความเป็นอยู่  และรักษาประเพณี  

  วัฒนธรรมท้องถิ่น

•  การประชุมคณะทำางานชุมชนสัมพันธ์

•  คณะทำางานชุมชนลงพบปะเย่ียมเยียน รับฟังข้อเสนอแนะ  

  ข้อร้องเรียน

•  คณะทำางาน Emergency Response Team เฝ้าระวัง 

  และแก้ปัญหา 24 ชั่วโมง

•  อบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เกษตรกร •  ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูกถั่วเหลือง  

  เพื่อเพิ่มผลผลิต  ลดต้นทุนการปลูกถั่วเหลืองของ 

  เกษตรกร

•  เพ่ือสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจสำาหรับกลุ่ม 

  เกษตรกรอย่างยั่งยืน

•  การอบรมเผยแพร่ความรู้  ประชุมร่วมกับเกษตรกร  

  และลงสำารวจพื้นที่

การกำากับดูแลกิจการ เพื่อความยั่งยืน
ทีวีโอ มีนโยบายกำากับดูแลกิจการ ซึ่งครอบคลุมหลักการกำากับดูแล 

กิจการที่ดี  ในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและ 

ผูม้สีว่นไดเ้สยี การกำาหนดบทบาทหน้าที ่ความรบัผดิชอบ และความ 

เป็นอิสระของคณะกรรมการการควบคุมและบริหารความเส่ียง และการ 

ตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล  การดำาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์  

โปร่งใส  การปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมาย  และกฎระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้อง  จริยธรรมทางธุรกิจ  การต่อต้านคอร์รัปชัน  รวมถึงการ 

เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  เพื่อเพิ่ม 

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  และสร้างความเชื่อมั่นให้กับ 

ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยกำาหนด 

ให้คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบ 

ในการปฏิบัติตนให้สอดคล้องตามแนวทาง  “คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ”  

และ “นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน และคู่มือมาตรการต่อต้าน 

การคอร์รัปชัน” เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป



Material Issues
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Material Issues
Material  issues are based on,  interest and impact to  

stakeholders, and opportunity and impact to business.  

In addition, are based on organization risks which assessing  

under International Standards of COSO (The Committee  

of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)  

which  is developed and used  together with ERM  

(Enterprise Risk Management) or known as COSO-ERM  

Framework, TVO’s business has been run appropriately.  

Sustainable subject consists of

Stakeholders Target/Objective Channel

Community  
and Society

•  To be a part of community development and  

  responsible  of  environmentally  friendly  

  manufacturing process according to Thai law.

•  To promote quality of life and preserve local  

  cultural traditions

•  Community Relation Committee Meeting

•  A public hearing by Community Working Team  

  for listening suggestions and complaints.

•  To  appoint  Emergency  Response  Team  for   

  monitoring  and  solving  problems  under  

  24-hour surveillance 

•  To seminar for sharing knowledge

Farmers •  To  promote,  add  up  efficiency  of  soybean   

  farming and add more productivity. And lastly,  

  to reduce farmers’ cost of soybean farming.

•  To build economic sustainability for farmers.

•  To set up a training for education as well as  

  to start a co-meeting with farmers and survey  

  the local area.

Corporate Governance for Sustainability 
TVO has its own corporate governance policy that covers  

good corporate governance in rights and equality of  

shareholders and stakeholders,  roles assignment,  

responsibil ity and  independence of Control  and  

Risk Management, effective internal auditing control,  

operating business with honesty and transparency,  

compliance with the law and regulation, code of conduct,  

anti-corruption policy, and including sufficient information  

disclosure to every party involved in order to boost up  

efficacy  in management and build confidence  for  

shareholders, investors and all stakeholders in each party.  

Under  this corporate governance policy, director,  

management and all employee must abide by “Code of  

Conduct” and “Anti-Corruption Policy and Anti-Corruption  

Handbook”  in order to help develop organizational  

sustainability later on.
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ทีวีโอ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ทีวีโอ มุ่งมั่นดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต  เป็นธรรม  

ยึดมั่นหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี  และไม่ยอมรับการทุจริต 

คอร์รัปชันทุกรูปแบบ  ด้วยเล็งเห็นถึงความสำาคัญของการต่อต้าน 

การทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดและรับรองนโยบาย 

ตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั โดยได้จดัทำาแนวทางปฏบิตัเิป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ไว้ในคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน  คู่มือจรรยาบรรณ 

ธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของกรรมการ ฝ่ายจัดการ และ 

พนักงาน โดยมีการดำาเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายฯ ดังนี้

•  ประกาศเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน  และคู่มือ 

  มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน  ให้กรรมการ  ฝ่ายจัดการ  และ 

  พนักงานรับทราบ  พร้อมตระหนักและยึดถือปฏิบัติตามอย่าง 

  เครง่ครดั โดยเผยแพรใ่นเว็บไซตข์องบรษิทั (www.tvothai.com)  

  และเว็บไซต์ภายในองค์กร (อินทราเน็ต)

•  การอบรมพนักงานใหม่  และจัดทำาคู่มือพนักงาน  โดยมีแนวทาง 

  การปฏิบัติตนตามแนวปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจริต  และ 

  นโยบายการรับหรือให้ของขวัญหรือของบันเทิง  รวมทั้งในคู่มือ 

  มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน  ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติงาน 

  ของพนักงานในการดำาเนินงานกับหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐ  

  หรือองค์กรอื่นทั่วไป  เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  

  พร้อมสร้างจิตสำานึกในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  

  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน

•  ทีวีโอ  มีวัฒนธรรมการทำางานที่มีค่านิยมไม่เข้าไปมีส่วนร่วมกับ 

  การคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ 

•  การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ 

  ไม่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

•  การเตรียมความพร้อมของบริษัท  เพื่อดำาเนินการขอการรับรอง 

  การเปน็สมาชกิแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้น 

  การทุจริต (CAC) 

•  จดัให้มชีอ่งทางแจง้ขอ้รอ้งเรียนและรายงานหากพบเหน็การฝา่ฝนื 

  หรือพบเห็นการกระทำาทุจริตคอร์รัปชัน  และกำาหนดมาตรการ 

  คุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน  โดยเปิดเผย 

  ระเบยีบการร้องเรียนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.tvothai.com)  

  ภายใต้หัวข้อการกำากับดูแลกิจการที่ดี

TVO with Anti-Corruption
TVO is committed to doing its business with honesty and  

transparency and adhere to our codes of business  

conduct and not granted  for any  type of corruption as  

we  realize how  importance of Anti-Corruption Policy  is.  

Board of Director designates and certifies Anti-Corruption  

Policy by publishing regulations  in Anti-Corruption  

Handbook and Business Code of Conduct as regulations  

for committee, management committee and employees  

as follows

•  Publishing Anti-Corruption Policy  and Anti-Corruption  

  Handbook for committee, management committee  

  and employees to comply with regulations strictly in  

  Company Website  (www.tvothai .com)  and on  

  organization’s intranet.

•  Training new employees and providing employee  

  handbook complying with law and regulations of  

  anti-corruption policy and give-take of tangible gifts  

  and  entertainment  policy  as well  as  anti-corruption  

  policy handbook  that provides  regulations  for  

  employees  to deal with government agency or  

  government officers, or any other organization so that  

  our employees will strictly perform together with  

  creating good consciousness and honesty which help  

  protect the possible risk in corruption.

•  TVO has a valuable culture that is not involving in every  

  kind of corruption.

•  Evaluating business risk involves with any operation not  

  running in accordance with Anti-Corruption Policy

•  Organizational Preparation for certification to be  

  a member of Collective Action Coalition Against  

  Corruption (CAC)

•  Providing complaint and report channel if there is any  

  suspected violation or such action involving corruption  

  and  set witness  protection  for  those who  deny  the  

  accuse of being corrupted. The whistle-blowing policy  

  is  in  the  company website  (www.tvothai.com) under  

  good corporate governance subject
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   คุณภาพสินค้า
ทวีโีอ มุง่มัน่ดำาเนนิงานตามปรัชญาองคก์รดว้ยการผลติสนิคา้คุณภาพ 

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน  ทั้ง  “น้ำามันบริโภค”  และ  

“วัตถุดิบอาหารสัตว์”  ด้วยมาตรฐานการคัดสรรวัตถุดิบเมล็ด 

ถั่วเหลืองที่มีคุณภาพ  ส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองในประเทศไทย  

การใช้เทคโนโลยใีหมม่าใช้ในกระบวนการผลิต พรอ้มทัง้งานวจิยัและ 

พัฒนาเพื่อคุณภาพของสินค้าที่ดียิ่งขึ้นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

พร้อมให้ความสำาคัญกับลูกค้า  เพ่ือให้ลูกค้าและผู้บริโภคเชื่อมั่น 

ในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าของทีวีโอ

1. การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

  สินค้าที่มีคุณภาพ ตั้งต้นจากวัตถุดิบที่ได้คุณภาพ เมล็ดถั่วเหลือง 

  เป็นวัตถุดิบหลักของ  ทีวีโอ  โดยบริษัทจะรับซื้อเมล็ดถั่วเหลือง 

  ภายในประเทศไทยก่อน อยา่งไรกด็ ีเนือ่งจากวัตถดิุบเมลด็ถัว่เหลอืง 

  ภายในประเทศมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคหรือ 

  ใช้ในประเทศ จงึจำาเปน็ตอ้งนำาเขา้เมลด็ถัว่เหลอืงจากต่างประเทศ  

  ได้แก่  บราซิลและสหรัฐอเมริกา  เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่คุณภาพสูง  

  บริษัทมีคณะทำางานจัดซ้ือวัตถุดิบ  ติดตามข่าวสาร  สถานการณ์ 

  การเพาะปลูก  วิเคราะห์ถึงคุณภาพของวัตถุดิบ  ราคาวัตถุดิบ  

  และดำาเนินการคัดเลือกและจัดซื้อวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลืองที่มี 

  คุณภาพสูง  นอกจากน้ี  บริษัทได้กำาหนดนโยบายธุรกิจเกี่ยวกับ 

  การจดัซือ้เมลด็ถัว่เหลืองเพือ่ใหม้ัน่ใจว่า “สนิคา้ทีผ่ลติจากวตัถดุบิ 

  ที่ดี จะได้สินค้าที่มีคุณภาพสูง”

2. การส่งเสริมเกษตรกรไทยเพาะปลูกถั่วเหลือง

  เนื่องด้วยผลผลิตวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลืองภายในประเทศไทย 

  มีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้เป็นอาหารและใช้เป็น 

  วัตถุดิบในอุตสาหกรรมภายในประเทศ จึงมีความจำาเป็นต้องนำาเข้า 

  เมลด็ถัว่เหลอืงจากต่างประเทศ แม้ว่าประเทศไทยมกีารเพาะปลกู 

  ถัว่เหลืองมาอยา่งยาวนาน แต่ยงัใหผ้ลผลติทีค่อ่นขา้งต่ำา สง่ผลให ้

  ต้นทุนการผลิตเมล็ดถั่วเหลืองสูง  เกษตรกรมีรายได้สุทธิน้อย  

  จึงเลิกการปลูกถั่วเหลืองเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นแทน

ทีวีโอ	กับการดำาเนินงานเพื่อความยั่งยืน
TVO with Operations for Sustainability

       Product Quality
TVO adhere to follow  its own philosophy by producing  

such product  quality  both  from “Edible Oil”  and  “raw  

materials for Feed Mills” in order to improve people’s high  

quality of life. With high standard of soybean selection,  

promoting  soybean  planting  in  Thailand  by  using  new  

technology adapting with current manufacturing process 

along with  doing  research  and  development  for  help  

improving  product  quality  and  also  complying  with  

environmentally friendly policy.

1. Selection of High Quality Raw Material
  High  quality  product  comes  from  high  quality  raw  

  materials. “Soybean” is the main raw material of TVO,  

  in which the company gives priority to domestic market  

  as a first source of procurement. Nevertheless, local  

  soybean  supply  is  not  suff icient  for domestic  

  consumption, thus the company needs to import  

  soybeans from abroad such as Brazil and the US. In  

  order to get high quality raw materials, the company  

  has a dedicated working  team for  raw material  

  procurement who has to monitor market situations  

  and planting progress, analyze quality and price of  

  raw materials,  as well  as  to  select and procure high  

  quality  soybeans.  Furthermore,  the  company  has  

  defined business policy  for  soybean procurement  to  

  ensure  that  “Products made  from  good  quality  raw  

  materials lead to high quality products”

2. Promote Soybean Planting to Thai Farmers
  Since the domestic production of soybean in Thailand  

  is  not  sufficient  to meet  with  domestic  food  and  
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  และด้วยถั่วเหลืองเป็นพืชที่มีความสำาคัญต่อความมั่นคงทางด้าน 

  อาหารของประเทศ  ทีวีโอ  จึงได้ร่วม  “โครงการประชารัฐพ้ืนที่ 

  เกษตรแปลงใหญ”่ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการปลกูถัว่เหลอืงใหด้ขีึน้  

  โดยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการปลูกถั่วเหลือง  ด้วยการจัดการ 

  ธาตุอาหารพืชด้วยปุ๋ยอินทรีย์น้ำาหมักจากฟาร์มปศุสัตว์  และ 

  เป็นการนำาร่องการพัฒนาการผลิตเมล็ดถั่วเหลืองแบบปลอดภัย  

  ในฤดูการเพาะปลูกถั่วเหลือง ปี 2559 - 2560 ได้ดำาเนินโครงการ 

  ประชารัฐพ้ืนที่เกษตรแปลงใหญ่  ตามกิจกรรมการเพิ่มผลผลิต 

  ถั่วเหลืองในเขตอำาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลที่ได้รับพบว่า 

  ได้ผลผลิตเพิ่มข้ึนจากค่าเฉลี่ยเดิม  220 - 250  กก./ไร่  เพ่ิมเป็น 

  ประมาณ  330 - 350  กก./ไร่  ในขณะที่ต้นทุนการผลิตพืชลดลง  

  ส่งผลให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความเช่ือมั่นในการปลูก 

  ถัว่เหลอืงมากขึน้ ทัง้นี ้เพ่ือสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกจิสำาหรบั 

  เกษตรกรอย่างยั่งยืน  และเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกถั่วเหลือง 

  ของประเทศไทยต่อไป

3. โครงการรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองจากเกษตรกร
  นอกจากการสนับสนุนเกษตรกรไทยเพาะปลูกถั่วเหลืองแล้ว  

  ทวีโีอ มนีโยบายรบัซ้ือวัตถดิุบเมลด็ถัว่เหลอืงท่ีปลกูภายในประเทศ  

  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายภาครัฐท่ีได้มีการกำาหนดให้ผู้นำาเข้า 

  เมล็ดถั่วเหลืองรับซ้ือเมล็ดถั่วเหลืองภายในประเทศ  สัดส่วน 

  ตามปริมาณนำาเข้าระหว่างผู้นำาเข้าทั้งหมด ตามราคาและเงื่อนไข 

  ทีก่ำาหนดในสัญญาซึ่งถูกกำาหนดโดยคณะกรรมการพืชน้ำามนัและ 

  น้ำามนัพชื ในราคาท่ีเปน็ธรรม ซึง่เปน็สว่นหนึง่ของการสรา้งความยัง่ยืน 

  ทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรไทยด้วยการสร้างอาชีพและรายได้  

  เพื่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

4. เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพสินค้าที่ดี

 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงกล่ันน้ำามันถ่ัวเหลือง

  •  นำาเทคโนโลยีใหม่มาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต 

    ของโรงกลั่นน้ำามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์  ส่งผลให้การผลิตน้ำามัน 

    ถั่วเหลืองบริสุทธิ์ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 (Yield) 

  •  ปรับปรุงระบบและเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต  

    เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  ได้น้ำามันถั่วเหลืองบริสุทธ์ิ 

    ที่มีโภชนาการและคุณภาพดียิ่งขึ้น

 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าใน 
 กระบวนการบรรจุ

  เพื่อสินค้าที่มีคุณภาพทุกกระบวนการผลิต  รวมถึงกระบวนการ 

  บรรจุน้ำามันบริสุทธิ์ลงขวด  บริษัทได้เพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง 

  ทำาความสะอาดขวดก่อนการบรรจุน้ำามันบริสุทธ์ิ  และได้ติดตั้ง 

  ระบบ Physical Inspection by Visual Camera หรอืกลอ้งวิชัน่  

  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบคุณภาพการบรรจุน้ำามัน 

  บริสุทธิ์ลงขวด ตรวจสอบระดับน้ำามันและความสมบูรณ์ของขวด  

  เพื่อให้ส่งถึงมือผู้บริโภคได้อย่างมั่นใจ

 โครงการพัฒนากระบวนการทำางานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

  ทวีโีอ มกีลยทุธด์า้นเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยนำาเทคโนโลยดีจิทิลั 

  มาปรับใช้ในกระบวนการทำางานและกระบวนการผลิต  มีการ 

  ปรับปรุงให้เป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น  สามารถปฏิบัติงานผ่าน 

  โทรศพัทม์อืถอื เพือ่ความสะดวกรวดเร็ว เพิม่ประสทิธภิาพในการ 

  ทำางานเพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ  ตอบสนอง 

  ความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
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4. Technology for Improving Product Quality
  A Program to Enhance a Production Efficacy in  
  Soybean Oil Refinery
    •  Bringing new technology to improve manufacturing  
      efficacy in soybean oil refinery leading to increase  
      yield of refinded soybean oil by 0.3 percent
    •  Improving the system and efficacy in manufacturing  
      process  result  in  a more  soybean  oil  which  
      provides such better nutrient and quality.

  A Program to Improve the Efficiency of Quality  
  Control in Packaging Process
    For quality product, including the refined soybean oil  
    packing process we have improved the bottle washing  
    machines’ efficacy and installed Physical Inspection  
    by Visual Camera System. This helps  improve  the  
    efficacy  in Quality Control of  this bottling process  
    and allows us to inspect oil level and bottle quality  
    before deliver to customers with confidence.

  A Program to Enhance Working Procedures by  
  Digital Technology
    TVO has  a  strategy  on  information  technology by  
    bringing more digital technology to adapt in working  
    and manufacturing  process.  This  leads  to  a more  
    convenient mobility operations access, increase efficacy  
    in production and service quality, which help meet  
    customers’ satisfaction better than ever.

  industrial demand, the country has to import soybeans.  

  Even though Thailand has been farming soybeans for  

  a long time, but the yield remained low. This resulted  

  in high cost of production  for  soybeans and  farmers  

  earn little net income, thus they stop planting soybean  

  and switch towards other field crops.

  As  soybean  is  considered  crucial  for  the  country’s  

  food security, TVO has joined “Pracharath Large-Scale  

  Farming  Project”  to  improve  efficiency  of  soybean  

  planting  through  soybean  yield  enhancement  and  

  cost reduction by using nutrients from organic fertilizer  

  made from bio-extraction of animal farm waste, which  

  is a pilot project to develop safety soybean production.  

  In  the  2016 - 2017  soybean  planting  season,  the  

  Pracharath  Large-Scale  Project  was  launched  in  

  Mae Taeng District, Chiang Mai, and resulted in higher  

  production yield  from 220 - 250 kg./rai  in  the past  to  

  330 - 350 kg./rai amid lower cost of production. This made  

  farmers who joined the project to gain more confidence  

  in soybean planning which should lead to a sustainable  

  economic security for farmers and efficiency improvement  

  for soybean production of Thailand from now onwards.

3. The Purchasing of Soybean from Thai Farmers
  Besides promoting Thai farmers to plant more soybeans,  

  TVO has a policy to buy domestically planted soybeans  

  as  raw material. The company always complies with  

  government policy that required soybean importers to  

  buy domestic  soybean according  to  the  import  ratio  

  among  all  importers  at  a  fair  price  and  condition  

  designated by Oilseeds and Vegetable Oil Committee.  

  The  company  takes  part  in  building  sustainable  

  economy for Thai farmers, by creating jobs and incomes  

  for  farmers which  enhances  their  living  quality  and  

  improve the livelihood of the community.
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5. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้า
  ทีวีโอ  ได้รับการรับรองระบบรับรองความสามารถของห้อง 

  ปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025) เพื่อให้มั่นใจ 

  ถงึคณุภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ ์นอกจากนี ้ไดด้ำาเนินโครงการ 

  พัฒนาคุณภาพสินค้าโดยการวิจัยพัฒนาการขยายอายุสินค้า 

  เลซิติน  เพื่อคุณภาพสินค้าที่ดีและตอบสนองความต้องการ 

  ของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

6. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับลูกค้า/คู่ค้า
  •  สมัมนา “แนวโนม้ราคาวตัถดุบิ 2017 ภายใต้การเปลีย่นผา่น”  

    เนื่องด้วยสถานการณ์ทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

    การได้ข้อมูลท่ีถูกต้องและรวดเร็วมีความสำาคัญกับการช่วย 

    วางแผนและตัดสินใจในการจัดการธุรกิจให้กับลูกค้า  ทีวีโอ  

    จึงได้จัดสัมมนาขึ้นเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน  และให้ข้อมูล 

    เกี่ยวกับแนวโน้มสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์  เมล็ด 

    ถ่ัวเหลือง  ทั้งด้านราคา  ผลผลิต  และคุณภาพของเมล็ด 

    ถ่ัวเหลือง  ภาพรวมของเศรษฐกิจทั่วโลก  เพื่อร่วมก้าวผ่าน 

    สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง  และเติบโตไปพร้อมกันกับ 

    ลูกค้าอย่างยั่งยืน

  •  นอกจากน้ี  ได้จัด  “โครงการอบรมคู่ค้า”  เพื่อให้ความรู้  

    ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวสินค้า  จุดเด่น  พร้อมพัฒนาทักษะ 

    การนำาเสนอและสร้างความมั่นใจในการนำาเสนอ โดยคำานึงถึง 

    ประโยชน์ของลูกค้า ผู้บริโภคอย่างแท้จริง เพื่อให้ได้รับสินค้า 

    ท่ีมีคุณภาพ  และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าอย่าง 

    ถูกต้องครบถ้วน

มาตรฐานสากล และ/หรือการรับรอง

คุณภาพสินค้า

GMP Good Manufacturing Practices  

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร

ISO 9001 ระบบบริหารงานคุณภาพ

HACCP ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤต 

ที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร

ISO 22000 ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร

ISO/TS 22002-1 

(PAS 220)

ข้อกำาหนดจำาเพาะสำาหรับการจัดการโปรแกรม 

พื้นฐาน  ความปลอดภัยด้านอาหารในการ 

ผลิตอาหาร

ISO/IEC 17025 ระบบรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการ 

ทดสอบและสอบเทียบ

FSSC 22000 ระบบการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร อย. Quality Award  

2017

(สถานประกอบการด้านอาหาร)  เพื่อให้มั่นใจ 

ว่าผู้ผลิตมีตระหนักทั้งด้านคุณธรรมและ 

จริยธรรมในการผลติผลติภณัฑอ์ยา่งปลอดภยั

Halal มาตรฐานอาหารฮาลาล Kosher ฉลากรับรองจาก The Union of Orthodox Jewish  

Congregations (OU)

Kosher Certification of Food Inspection
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5. Research for Product Quality Development
  TVO  is  certified  in  general  requirements  for  the  
  competence  of  testing  and  calibration  laboratory  
  (ISO/IEC 17025)  to ensure  about our product quality  
  and standard. Furthermore, we have also developed  
  a project to improve our product quality by extending  
  an age of Lecithin product for better product quality  
  and meet customers’ expectation more precisely.

6. Exchange Knowledge with Customers/Partners
  •  “Price  of  Raw Materials  Trending  in  2017  Under  
    Transition” Seminar: A continuous change of global  
    incident, an obtain precise and fast information are  
    important issues for strategic planning and decision  

    making  for  customers.  As  such,  TVO  set  up  the  
    seminar in order to exchange and share information  
    about  tendency of  raw materials  for  animal  feed,  
    soybean  incident  in  aspects  of  price,  production,  
    soybean  quality  and  Global  Economic  Prospects.  
    This  should  help  benefit  to  our  customers  and  
    partners and allow us to grow together sustainably. 
  •  Moreover,  there  is  “Training  Partner  Program”  to  
    educate and give knowledge about TVO’s products  
    along  with  an  improvement  in  presentation  and  
    building  confidence  skill  by  prioritizing  customer/ 
    consumer’s  benefits.  This  should  ensure  that  our  
    partner  will  receive  our  quality  products  and  
    knowledge of them thoroughly.

International Standard and/or Certification

Product Quality

GMP Good Manufacturing Practices ISO 9001 Quality Management Systems

HACCP Hazard Analysis and Critical Control Point ISO 22000 Food Safety Management System

ISO/TS 22002-1  

(PAS 220)

Specification Designed on Prerequisite  

Program  on  Food  Safety  for  Food  

Manufacturing

ISO/IEC 17025 General Requirements for the Competence  

of Testing and Calibration Laboratory

FSSC 22000 Food Safety System Certification อย. Quality  

Award 2017

Ensuring that manufacturer realizes the  

important of having morals and ethics in  

safety manufacturing.

Halal Halal Certification, authority of Islamic  

organizations

Kosher Certification from The Union of Orthodox  

Jewish Congregations (OU)

Kosher Certification of Food Inspection
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    การรักษาสิ่งแวดล้อม
ทีวีโอ  ดำาเนินงานด้วยความรับผิดชอบและดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม  

ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต  นำาเทคโนโลยีใหม่ 

มาใชง้าน มกีารบรหิารจดัการทีดี่ พร้อมท้ังสง่เสรมิใหพ้นกังานทกุคน 

รับผิดชอบในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยมีกรอบในการดำาเนนิงานเพือ่ดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม ตามนโยบาย 

คุณภาพ อาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

ทีวีโอ  ได้รับการรับรอง  “อุตสาหกรรมสีเขียว”  (Green  Industry)  

จากกระทรวงอุตสาหกรรม  และได้รับ  ISO  14001  ISO  50001  

ด้วยการยึดมั่นในการดำาเนินงานท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ประหยัด 

พลังงาน  ลดการใช้ทรัพยากร  และลดการปล่อยมลพิษ  พร้อมทั้งมี 

ระบบการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ของกล่ินลงมาได้  จากเดิมระดับความเข้มกล่ินระดับ  3  (ระดับกล่ิน 

เข้มข้น  มีกลิ่นต่อเน่ือง)  ลดลงเหลือกลิ่นระดับ  1  (ระดับกลิ่นน้อย  

ไม่มีกลิ่นถึงมีกลิ่นจาง)  นอกจากน้ี  ได้นำาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา 

ปรับใช้ในกระบวนการทำางานและบางส่วนของกระบวนการผลิต  

เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานดียิ่งขึ้น

โครงการลดการใช้กระดาษ (Paperless)
การบริหารจัดการการใช้กระดาษให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เพ่ือเป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม ทั้งช่วยลดปริมาณขยะกระดาษ ยังสามารถลดการใช ้

วัสดุธรรมชาติและพลังงานในการผลิตกระดาษได้  นอกจากนี้  ทีวีโอ  

นำาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยนำาระบบการจัดการเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 

เข้ามาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน  และยังสามารถ 

ช่วยลดการใช้กระดาษภายในสำานักงานด้วย

2. การอนุรักษ์พลังงาน

โครงการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
•  ติดตั้ง  Economizer  ใช้เทคโนโลยีช่วยในกระบวนการผลิตเพื่อ 

  นำาพลังงานความร้อนจากไอที่ปล่อยมาจากหม้อไอน้ำา  (Boiler)  

  นำากลับมาใช้ใหม่  โดยนำาไปเพิ่มเป็นพลังงานความร้อนให้กับน้ำา 

  ทีเ่ตมิเขา้หมอ้ไอน้ำา เป็นการนำาพลงังานทีเ่ดมิปลอ่ยทิง้ นำากลบัมา 

  ใชใ้หเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ สามารถประหยดัพลงังานและตน้ทนุ 

  การผลติได ้โดย ทวีโีอ โรงงาน 1 สามารถลดค่าใชจ่้ายไดป้ระมาณ  

  3.3 ล้านบาทต่อปี และ ทีวีโอ โรงงาน 4 สามารถลดค่าใช้จ่ายได ้

  ประมาณ 5.7 ล้านบาทต่อปี

•  การปรับปรุงคุณภาพน้ำาให้ดีข้ึนโดยติดตั้งระบบกรองน้ำาท่ี  ทีวีโอ  

  โรงงาน 1 เพ่ือชว่ยลดตะกรันในเคร่ืองกำาเนิดไอน้ำา สง่ผลใหป้ระหยัด 

  การใชพ้ลงังานและสามารถลดคา่ใชจ้า่ยไดป้ระมาณ 1.6 ลา้นบาท 

  ต่อปี

โครงการพลังงานทดแทน พลังงานชีวมวล
ทวีโีอ ใชแ้กลบเปน็เชือ้เพลงิในการผลติไอน้ำาเพ่ือใหพ้ลงังานความรอ้น 

ในกระบวนการผลิต  ซ่ึงเป็นโครงการต่อเน่ืองของบริษัท  แกลบเป็น 

เช้ือเพลิงภายในประเทศ การสนับสนนุการใช้แกลบเปน็การสง่เม็ดเงนิ 

สู่ภาคเกษตรกรรม  และเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดคุณค่าสูงสุด  

ทัง้ชว่ยลดการปลอ่ยสารพษิสูช่ัน้บรรยากาศ นอกจากนี ้ทวีีโอ ไดส้รา้ง 

ที่เก็บแกลบหรือยุ้งแกลบใหม่ เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บแกลบและ 

ดักฝุ่นจากการขนถ่ายไม่ฟุ้งกระจายไปกระทบชุมชน

นโยบายพลังงาน และคณะทำางานด้านการจัดการพลังงาน
การร่วมดูแลสิง่แวดลอ้ม การอนุรักษพ์ลงังานเป็นหนา้ทีข่องพนกังาน 

ทุกคนที่ต้องร่วมมือกัน  ทีวีโอ  ได้กำาหนดแนวทางการดำาเนินงาน 

1. เทคโนโลยีกับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงกล่ันน้ำามันถ่ัวเหลือง
•  นำาเทคโนโลยใีหมม่าใชเ้พือ่เพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการผลติ 

  ของโรงกลั่นน้ำามันถั่วเหลืองบริสุทธ์ิ  นอกจากส่งผลให้การผลิต 

  น้ำามันถั่วเหลืองบริสุทธ์ิได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นแล้ว  ยังช่วยลดต้นทุน 

  การผลิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เนื่องจากลดการใช้สารเคม ี

  ในกระบวนการผลิต พร้อมทั้งลดปริมาณน้ำาเสียลงได้ร้อยละ 40

•  นอกจากนี้   ได้นำาเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงระบบและเพ่ิม 

  ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต  เพื่อคุณภาพน้ำามันถั่วเหลือง 

  บรสิทุธิท์ีม่โีภชนาการและคณุภาพดยีิง่ขึน้แลว้ ยงัช่วยลดปรมิาณ 

  น้ำาเสียลงได้ร้อยละ 40 และประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ร้อยละ 30

•  ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพบ่อบำาบัดน้ำาเสียที่โรงกลั่น  เพื่อปรับปรุง 

  เรื่องกลิ่นจากระบบบำาบัดน้ำาเสีย  และสามารถควบคุมปริมาณ 

  ตะกอน  พร้อมท้ังนำาตะกอนเช้ือไปผสมเป็นปุ๋ยเพ่ือใช้ประโยชน์ 

  ต่อไป  ส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้  พร้อมมีการตรวจวัด 

  วิเคราะห์คุณภาพน้ำาจากการบำาบัดโดยห้องปฏิบัติการ (Laboratory)  

  เพื่อให้มั่นใจว่าไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
โครงการปรับปรุงชุดดักกลิ่นในกระบวนการผลิต  โดยลดอุณหภูมิ 

จากน้ำาสเปรย์ในการดักกลิ่นลง  ส่งผลให้สามารถลดระดับความเข้ม 
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       Environmental Protection
TVO  proceeds  with  responsibility  and  environmental  

protection by increasing efficacy in manufacturing process,  

bringing new  technology  in, providing  good management  

along with promoting every employee  to be  responsible  

for utilizing energy and resources efficiency under operation  

for  environmental  protection  framework  according  to  

occupational health, safety and environment policy

TVO is certified as Green Industry from Ministry of Industry  

and get the certification in ISO 14001 ISO 50001 with strong  

intention  of  environmentally  friendly  business,  and  

energy  saving, which help  reduce  the use of  resources  

and pollution with  environmental management  system  

for sustainable development.

1. Technology and Eco-friendly.
To Improve Efficiency of Soybean Oil Refinery
•  TVO  brings  in  new  technology which  helps  increase  

  efficacy  in  manufacturing  process  of  soybean  oil  

  refinery. Not only does it lead to more production of  

  manufacturing  refined  soybean  oil,  but  also  reduce  

  cost  and  be  eco-friendly  due  to  a  decrease  of  

  chemical  usage  in  manufacturing  process  and  a  

  reduction of wastewater by 40 percent.

•  Furthermore,  TVO  employs  technology  to  improve  

  system and increase capacity in manufacturing process  

  also helps improve quality of nutrient soybean oil and  

  reduce wastewater by 40 percent and electrical energy  

  saving by 30 percent.

•  TVO improved efficiency of water treatment system in  

  the refinery to prevent undesirable scent and control  

  disposing  sediment, which  later  on will  be  taken  to  

  utilize into fertilizer that will reduce cost. In addition,  

  an analyzing water treatment quality in Laboratory is  

  to ensure that there will be no effect on environment.

Improve Production Efficiency Project
Improvement  project  on  scent  control  uniform  in  

manufacturing  process  by  reducing  temperature  from  

blocking-scent  spray water,  the  results  shows  that  the  

intensity of  smell  got down  from  level 3  (continuously  

intense level of smell) to level 1. Moreover, bring digital  

technology  to adapt  in working process and some part  

of  manufacturing  process  for  better  efficiency  and  

effectiveness of work.

Reduce Paper Usage Campaign (Paperless)
Utilizing  paper  usage management  for  environmentally  

friendly  reduce  a  number  of  paper  waste,  natural  

material  and  energy  for  paper  production.  Moreover,  

TVO  brought  digital  technology  by  bringing  electronic  

document management for increasing efficiency of work,  

and reduce paper usage in offices.

2. Energy Conservation
A Project to Utilize Energy Effectively
•  TVO  installed  Economizer,  a  recent  technology  in  

  production  process  by  reusing  hot  steam  released  

  from  boilers  and  being  used  as  thermal  energy  for  

  water  adding  into  boilers.  This  brings  back  left  over  

  energy  to  its  highest  utilization.  Being  able  to  save  

  energy  and  production  cost,  which  in  the  results,  

  TVO Factory 1 can reduce cost around 3.3 million baht  

  per year and TVO Factory 4 can reduce cost around  

  5.7 million baht per year.

•  TVO  improved  quality  of  water  by  installing  water  

  filtration  system  at  TVO  Factory  1  to  reduce  slag  in  

  Boiler,  in  the  results  of  energy  saving  and  able  to  

  cost save approximately 1.6 million baht per year.
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ด้านพลังงาน  เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและ 

เกดิประโยชนส์งูสุด นอกจากน้ี ไดแ้ต่งต้ังคณะทำางานดา้นการจดัการ 

พลังงาน  ซึ่งคณะทำางานประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ  

เพื่อร่วมกันทำางานด้านการอนุรักษ์พลังงานให้บรรลุผลสำาเร็จ 

ตาม “นโยบายอนุรักษ์พลังงาน” พร้อมควบคุมดูแลให้วิธีการจัดการ 

พลังงานของบริษัทดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ สง่ผลกระทบไมเ่ฉพาะประเทศไทย  

แต่มีผลกระทบต่อทุกประเทศในโลก เช่น ภัยแล้ง น้ำาท่วม พายุ และ 

คลื่นความร้อน เป็นต้น และอาจนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ 

ของโลก  ทีวีโอ  ให้ความสำาคัญกับการจัดการการใช้พลังงาน  การนำา

เทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้  และการคัดสรรวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพส่งผลให้ 

ช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน  โดยสามารถ 

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต ตลอดวัฏจักรชีวิต

ผลิตภัณฑ์น้ำามันถั่วเหลืององุ่นขนาด 1 ลิตรลงได้ร้อยละ 2.31 และได้ 

รบัการรบัรองเครือ่งหมายคารบ์อนฟตุพริน้ทข์องผลติภณัฑ ์(Carbon  

Footprint Products) จากการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และได้รับฉลากลดคาร์บอนฟุตพร้ินท์  

หรือฉลากลดโลกร้อน (Carbon Footprint Reduction)

• การสื่อสารภายในองค์กร
  ได้มีการสื่อสาร  “นโยบายคุณภาพ  อาชีวอนามัยความปลอดภัย  
  สิง่แวดลอ้ม” และ “นโยบายอนรุกัษพ์ลงังาน” ผา่นช่องทางสือ่สาร 
  ภายในองค์กร เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรได้รับทราบ เพื่อเป็น 
  แนวทางในการปฏบิตัริว่มกนั และเปน็หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของ 
  ทุกคนใน ทีวีโอ

5. โครงการ “รักษ์แม่น้ำาท่าจีน”
แม่น้ำาท่าจีน  เป็นแม่น้ำาสายสำาคัญซึ่งไหลผ่านจังหวัดนครปฐม  เป็น
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและชุมชนได้พึ่งพิง ทีวีโอ ได้ร่วมกับชุมชน 
และชมรมเรารกัษแ์มน่้ำาทา่จนีในการดแูลรกัษาแมน่้ำาท่าจนี พรอ้มจดั 
ทมีทำางานเพือ่จดัเกบ็ผกัตบชวาในแมน้่ำาทา่จนี โดยมกีารวางแผนงาน 
ประจำาเดอืน เพ่ือรักษาคณุภาพน้ำาและแกไ้ขปัญหาการจราจรทางน้ำา 
และเพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชน

6. การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงงาน
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณโรงงาน ในปี 2560 ทีวีโอ ได้ดำาเนินการ 
ปลูกต้นไม้บริเวณโรงงานรวมจำานวนกว่า  3,000  ต้น  เพื่อทัศนียภาพ 
ทีด่ใีนการทำางานของพนักงาน และยงัสามารถเพิม่ปรมิาณออกซิเจน  
ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ช่วยลดภาวะโลกร้อน  เป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อม

4. บุคลากรกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

คณะทำางานปฏิบัติการในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ทีวีโอ  แต่งตั้งคณะทำางานปฏิบัติการในระบบการจัดการด้าน 
สิ่งแวดล้อม  เพื่อให้ดำาเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปตาม 
มาตรฐาน  ISO14001  เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล  พนักงานได้มี 
สว่นรว่มในกจิกรรม มคีวามตระหนกัในการจดัการระบบสิง่แวดลอ้ม 
ภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน

• การอบรมให้ความรู้บุคลากร
  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการรักษา 
  ส่ิงแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน ทีวีโอ สนับสนุนให้บุคลากร 
  ไดมี้การอบรมสมัมนา เรยีนรู้ และสามารถนำากลบัมาปรบัใชภ้ายใน 
  องค์กรเพื่อการดำาเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  สังคม  
  ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
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Alternative Energy, Biomass Energy Project
TVO uses rice hulls as fuel in producing steam for thermal  

energy  in production process, this  is continuous project  

of the company. Rice husk is domestic fuel. A use of rice  

husk is to bring in amount of money to agricultural project  

and reduce emissions into the atmosphere. Furthermore,  

TVO has built the new area to keep rice husk in order to  

expand area to keep rice husk and to reduce and prevent  

dust from ground.

Carbon  Footprint  Products  from  evaluating  emissions  

greenhouse gas throughout product life cycle and Carbon  

Footprint Reduction certified.

4. Employee with Environmental Responsibility
Environmental Management Team
TVO appointed Environmental Management Team in order  

to manage in terms of environment actions according to  

ISO14001 effectively. Everyone is involved in activities and  

aware of within and between environmental management.

• To Educate Employee in Organization
  To promote all employees to understand about saving  

  environment and energy, TVO provides seminars and  

  trainings  in  order  to  help  them  being  able  to  

  adapt  using  it  in  the  organization  in  terms  of  being  

  environmental and social responsible that will eventually  

  cause improvement sustainably.

• Internal Communications
  TVO  published  “Occupational  health,  safety  and  

  environment policy” and “Energy saving policy” through  

  channel within organization declaring to everyone to  

  use and it’s regarded as duty to everyone.

5. Thachin Conservation Program
Thachin  River  is  a  crucial  river  in  Nakhonpathom  and  

natural  resource  for  local  people.  TVO,  together with, 

community  and  Thachin  River  Conservation  Club  to  

conserve  of  Thachin  River,  organize  teams  to  collect  

hyacinth monthly to maintain good quality of water and  

clear water way of traffic for community quality life.

Energy Policy and Energy Management Team
Environment  care  and  energy  saving  is  duty  of  every  

employee to look after. TVO has set a process of energy  

production to promote energy usage with high capability.  

Also  appointed  Energy Management  Team which  each  

member comes from each department working on Energy  

Saving as follow with “Energy Saving Policy” along with  

controlling energy management of the company

3. Reduce Emissions Pollution
Not only does Climate Change cause an effect in Thailand,  

but it also causes problems all around the globe, such as,  

drought, flood, storm and heat wave etc. and might lead  

to dramatically changed in global ecosystem, TVO pays  

great  attention  in  energy management,  bringing  new  

technology and selection of high quality raw material to  

reduce any  impact on environment and community by  

reducing  greenhouse  gas  throughout  product  life  cycle  

emissions  from manufacturing  process  of  soybean  oil 

“A-Ngoon” size 1  litre to 2.31 percent and get certified  
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มาตรฐานสากล และ/หรือการรับรอง

การรักษาสิ่งแวดล้อม

ISO 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม Green Industry อุตสาหกรรมสีเขียว

Carbon Footprint  
of Products

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ 
ผลติภณัฑ ์(การประเมินการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของ 
ผลิตภัณฑ์  เพ่ือสินค้าท่ีเป็นมิตรกับ 
ส่ิงแวดล้อม)

ISO 50001 ระบบการจัดการพลังงาน

Carbon Footprint 
Reduction

ฉลากลดคารบ์อนฟตุพร้ินท์ หรอืฉลาก 

ลดโลกร้อน

   ความปลอดภัย
ทีวีโอ  ให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการความปลอดภัยในทุก 
ขั้นตอนการดำาเนินงาน  ได้กำาหนด  “นโยบายคุณภาพ  อาชีวอนามัย 
ความปลอดภัย  สิ่งแวดล้อม”  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  
พร้อมส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเ ก่ียวกับเรื่อง 
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
ที่อาจส่งผลต่อความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินทั้งของบุคลากร  
ชุมชน  สิ่งแวดล้อม  โดยในปี  2560  บริษัท  ไม่มีบุคลากรหยุดงาน 
ที่เกิดจากการทำางาน  คิดเป็นร้อยละ  0  ลดลงจากปี  2559  ซึ่งมี 

บุคลากรหยุดงานที่เกิดจากการทำางาน คิดเป็นร้อยละ 0.0002

1. ความปลอดภัยเริ่มจากบุคลากร
  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรมีความสำาคัญ 

  อย่างยิ่ง  เพ่ือลดอุบัติเหตุและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น  

  การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัความปลอดภัยและอาชีวอนามยั 

  แก่บุคลากรจึงเป็นสิ่งสำาคัญ  ทีวีโอ  ได้จัดอบรมสัมมนาในเรื่อง 

  ดังกล่าวให้กับบุคลากร พร้อมให้เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที ่

  เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  พร้อมมุ่งสร้าง 

  วัฒนธรรมการทำางานท่ีให้ความสำาคัญด้านความปลอดภัยเป็น 

  พื้นฐานควบคู่กับความสำาเร็จของงาน

  นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรม Safety Talk ในแต่ละพื้นที่ปฏิบัต ิ
  งาน  เพื่อให้ความรู้และข้อมูลด้านความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน  
  แลกเปลีย่นรบัฟงัข้อเสนอแนะจากผูป้ฏบิตังิานโดยตรง และมกีาร 
  จดัอบรมขัน้ตอนในการใชอ้ปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัสว่นบคุคล  
  (One  Person  On  Case)  เพื่อนำาเสนอข้อมูลการปฏิบัติงาน 
  ในหนว่ยงานผา่นการวเิคราะหข์ัน้ตอนในการทำางานและนำาเสนอ 
  เป็นกลุ่มย่อย

2. ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  เพื่อการดำาเนินงานให้เกิดความปลอดภัยในทุกขั้นตอน  รวมทั้ง 
  ความปลอดภัยของบุคลากรและชุมชนรอบข้าง ทีวีโอ ได้กำาหนด  
  “นโยบายคุณภาพ  อาชีวอนามัยความปลอดภัย  สิ่งแวดล้อม”  
  เพื่อเป็นแนวทางในการทำางานสำาหรับพนักงานทุกคน นอกจากนี้  
  ทีวีโอ  ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ 
  ความปลอดภัย  (OHSAS  18001:  Occupational  Health  &  
  Safety  Management  System)  เพื่อสามารถประเมิน 
  ความเสี่ยงอันตรายจากการทำางาน  พร้อมหาแนวทางป้องกัน  
  เ พ่ือลดความสูญเสียอันเนื่องจากอุ บัติ เหตุ   การเจ็บป่วย 
  อันเนื่องจากการทำางาน

3. ทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
  จดัตัง้ทมีตอบโตฉ้กุเฉนิ เพือ่รบัมอืและแกไ้ขปญัหาจากเหตฉุกุเฉนิ 
  ดว้ยความรวดเร็วและทนัทว่งท ีโดยทำางานอยูใ่นกระบวนการผลติ  
  และทมีดบัเพลงิประจำาโรงงานและประจำาแผนก โดยมีการฝึกซ้อม 
  ตามช่วงเวลาที่กำาหนดอย่างสม่ำาเสมอ  นอกจากนี้  มีทีมฉุกเฉิน 
  ที่ผ่านการฝึกซ้อมการใช้ทุ่นลอยน้ำาในกรณีมีเหตุฉุกเฉินทางน้ำา 

  เกิดขึ้น
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6. To Increase Green Area in the Factory
To increase Green Area in the factory,  in 2017, TVO has  

been growing more than 3,000 trees in factory for better  

working perspective of employees and to increase oxygen  

and to absorb Carbon Dioxide. Reduce Global Warming  

and eco-friendly.

International Standard and/or Certification

To Maintain Environment

ISO 14001 Environment Management System Green Industry Green Industry

Carbon Footprint  
of Products

(To analyze the Carbon Footprint of 

Products emissions of greenhouse  

gas throughout product life cycle  

for  environmentally  friendly  

products)

ISO 50001 Energy Management System

Carbon Footprint  
Reduction

Carbon footprint reduction

       Safety
TVO pays great attention in safety management in every  
step by setting “Quality Policy on Occupational Health,  
Safety and Environment” as a way to practice and educate  
all employees about Occupational Health and Safety to  
prevent  accidents  that might  take  place  and  affect  to  
personnel, community and environment.  In 2017, there  
was no man-days sick leave by working, 0% compare to 
2016  which  was  0.0002%  of man-days  sick  leave  by  
working.  There  is  no  any  violation  of  labor  law  or  any  

labor dispute cases.

1. Safety Starting from Employee
  Safety from operations of employee is really important.  

  In order to reduce accident rates and possible damage,  

  to educate all employees about Occupational Health  

  and  Safety  is  important.  TVO  has  set  the  above  

  mentioned seminars for everyone to raise awareness  

  of  duty  in  operation  for more  effectiveness  building  

  working culture that focuses on safety as one of the  

  priorities along with success.

  Furthermore,  there  is  Safety  Talk  Activity  in  each  

  working  area  to  educate  and  provide  information  

  about  safety  for  workers  and  exchange  suggestions  

  from workers and set the training about using equipment  

  for  safety  in  terms  of  One  Person On  Case  to  take  

  out  received  information  through  operating  analyze  

  and present it.
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4. พัฒนาระบบบริหารการทำางานด้านความปลอดภัย
  เพื่อการพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น  
  ได้มีการจัดทำาการสำารวจและประเมินระบบบริหารการทำางาน 
  ด้านความปลอดภัย  โดยทำาการสำารวจการรับรู้และพฤติกรรม 
  ด้านความปลอดภัยในการทำางานของพนักงานทุกคน  (Safety  

มาตรฐานสากล และ/หรือการรับรอง

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

OHSAS 18001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

TIS18001 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   การพัฒนาบุคลากร
บุคลากรทุกคนมีความสำาคัญและเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของ 

ทีวีโอ  องค์กรจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น  ส่วนสำาคัญคือการเติบโต 

ของบุคลากรท้ังด้านศักยภาพ  ความรู้  ความสามารถ  ควบคู่กับ 

การทำางานท่ีมีความสุข มีความสามัคคี  ร่วมมือกัน  เพื่อคุณภาพชีวิต 

ทีด่ขีองบคุลากรและมโีอกาสแสดงศกัยภาพ ตลอดจนได้รบัการฝึกฝน 

และเพิ่มพูนทักษะในการทำางาน  และตลอดเวลาที่ผ่านมา  บริษัท  

ไมเ่คยมกีารละเมดิกฎหมายแรงงาน และไม่เคยมกีรณีพิพาทแรงงาน 

แต่อยา่งใด สำาหรับปี 2560 ทวีีโอ ได้ดำาเนนิการเก่ียวกบับคุลากร ดงัน้ี

1. วัฒนธรรมการทำางาน
  เพ่ือสร้างบรรยากาศและการทำางานร่วมกันอย่างมีความสุข  

  ผู้บริหารและตัวแทนจากแต่ละหน่วยงานได้ร่วมกันกำาหนด 

  วัฒนธรรมการทำางานขึ้น  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน  

  ดังนี้

  •  ความสำาเร็จ  คือการทำางานเพื่อของตนเองและผู้ร่วมงาน 

    เน้นให้ทุกฝ่ายประสบความสำาเร็จในการทำางานตามเป้าหมาย 

    ขององค์กร

  Perception  Survey:  SPS)  เพื่อนำามาประมวลผลและพัฒนา 
  กระบวนการสร้างพฤติกรรมในการทำางานให้เกิดความปลอดภัย  
  พร้อมทั้งกำาหนดมาตรการ  วางแผนงานเพื่อดำาเนินการแก้ไข 

  ปรับปรุงให้บรรลุการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

  •  เคารพและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน 

  •  เกื้อกูล  คือการทำางานให้สำาเร็จตามเป้าหมายของบริษัทและ 

    ของตนเองเพือ่ใหบ้รรยากาศการทำางานเป็นไปอยา่งมีความสขุ

  •  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

  •  เรียนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ผู้อื่น

  •  พัฒนาตนเองและองค์กร เพ่ิมพูนความรู้ในศาสตร์อ่ืน  ๆนอกเหนือจาก 

    ด้านวิชาชีพของตนเอง

  •  ยึดความปลอดภัยเป็นพื้นฐานที่สำาคัญ ควบคู่กับความสำาเร็จ

  •  ดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน

  •  ค่านิยมทีจ่ะไมเ่ขา้ไปมสีว่นรว่มกับการคอร์รัปชนัในทกุรปูแบบ

2. การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
  ปี 2560 มีการพัฒนาบุคลากรทั้งองค์กร โดยจัดให้มีการฝึกอบรม 

  ทั้งภายในและส่งพนักงานร่วมเข้าฝึกอบรมภายนอก  รวมทั้งสิ้น  

  158  หลักสูตร  29  รุ่น  รวมจำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมทั้งสิ้น  

  10,022 ชม. คิดเป็นร้อยละ 59.79 ของพนักงานทั้งหมด  โดยม ี

  รายละเอียดรายงานจำานวนช่ัวโมงการฝึกอบรมระหว่างปี  

  2558 - 2560 ดังนี้

จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรม 2558 2559 2560

จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานทั้งหมด 10,086.00 16,770.00 10,022.00

-  จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมของระดับผู้บริหารระดับสูง/คน/ปี 32.80 41.36 66.75

-  จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมของระดับผู้จัดการขึ้นไป/คน/ปี 29.48 46.95 30.41

-  จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมของระดับหัวหน้างานและพนักงาน/คน/ปี 74.60 124.05 56.07
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2. Occupational Health & Safety Management System
  To  operate  in  every  step  safely  including  safety  of  

  people and community, TVO has set the “Occupational  

  Health, Safety and Environment Policy” as model as  

  the  way  to  practice  for  every  employee.  Besides,  

  TVO has been certified for the Occupational Health &  

  Safety Management System (OHSAS 18001) to be able  

  to evaluate accidental risk from work, and take caution  

  with  prevention  solution  to  decrease  damage  of  

  possible accident or leave caused working matters.

3. Emergency Response Team: ERT
  TVO set up the Emergency Response Team to handle  

  and  solve  emergency  problems with  fast  and  right  

  away  action  by  working  within  production  process  

  and fire  rescue  team of  the  factory and department  

  with proper fixed hours train regularly. Also, the team  

  has  been  trained  to  use  floating  buoy  in  case  of  

  possibility of having accident.

4. Development Plan for Safety of Operations  
 Management
  To  develop  Safety  of  Operations  Management  

  Development Plan to be better, there is a survey and  

  evaluate  the Operations Management  Development  

  Plan by survey perception and behavior for safety of  

  every employee (Safety Perception Survey: SPS) to be  

  able to process and develop Operations Management  

  Development  Plan  including  setting  development  

  plan for sustainability safety operations.

International Standard and/or Certification

Occupational Health and Safety Standard System

OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Assessment Series

TIS18001 Thailand Industrial Standard specification for Occupational Health and Safety

       Human Resource Development
Employee is an important asset of TVO. In order to create  

sustainable growth of an organization, the key of success  

is growth of employee in terms of potentials, knowledge,  

skill along with working relief and unity within organization  

for better quality of life of people and an opportunity to  

show potentials, and get trained and add skills for work.  

TVO has never violated any Labor Law and never involved  

with any labor conciliation. Plans of human resources for  

TVO in 2017, as follows

1. Working Culture
  To create a happy working environment, employer and  

  representative  from  each  department  have  to work  

  together on setting working culture in order to use as  

  the way to practice within the organization, such as

  •  The success is to work for ourselves and coworkers  

    emphasis on mutual success of every department  

    consistence with organizational goal

  •  Respect and honor each colleagues

  •  Helpful is to work to achieve the goal of the company  

    and themselves for happy work environment

  •  Good interactions with colleagues and relevant people
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3. โครงการ Happy Together : You are Happy We are Happy

 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และส่งเสริมความผูกพันของบุคลากร
  ส่งเสริมให้บุคลากรมีการออกกำาลังกาย พร้อมสร้างความสามัคค ี
  ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร  โดยจัดกิจกรรม  “TVO  Cup  
  ครั้งที่  2”  ฟุตบอลชิงถ้วยรางวัล  TVO  ซ่ึงแต่ละทีมมีสมาชิก 
  รวมพนักงานและผู้บริหาร  และกิจกรรมกีฬาแบดมินตัน  
  วิ่งมาราธอน  นอกจากนี้  มีการจัดกิจกรรม  “Team  Building”  
  ทอ่งเทีย่วประจำาป ีกจิกรรมสง่ “การด์อวยพรวนัเกดิ” ใหพ้นกังาน  
  และกิจกรรมวันสงกรานต์รดน้ำาขอพรผู้ใหญ่  ทำาบุญตักบาตร  
  สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  เพื่อสร้างความผูกพัน 

  ระหว่างบุคลากรภายในองค์กร ทั้งเกิดความผูกพันกับองค์กร

 โรงงานสีขาว
  ทวีโีอ เขา้ร่วมกจิกรรมโรงงานสขีาว กบักรมสวสัดกิารและคุม้ครอง 

  แรงงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่  3  โดยปี  2560 นี้  ได้รับรางวัล 

  ระดับ  1  เพราะเชื่อว่าบุคลากรเป็นรากฐานสำาคัญขององค์กร  

  เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดทุกประเภทในโรงงาน ได้จัดให้มีการ 

  ตรวจสุขภาพ จัดกิจกรรมปลอดยาเสพติด โดยไม่เสพ ไม่ค้า ไม่ยุ่ง 

  เกี่ยวกับยาเสพติด  และระวังสอดส่องดูแลพฤติกรรมการทำางาน 

  ของบุคลากรในโรงงาน หากพบเจอผู้ติดสารเสพติดจะดำาเนินการ 

  ส่งเข้าบำาบัด

 การเคารพสิทธิมนุษยชน
  ทีวีโอ  ได้กำาหนด  “นโยบายการควบคุมการใช้แรงงานเด็กและ 

  การเยียวยากรณีพบการจ้างแรงงานเด็ก”  โดยไม่จ้างแรงงานเด็ก 

  ทีอ่ายตุ่ำากวา่ 15 ป ีรวมถงึควบคมุใหผู้ร้บัเหมาและบุคคลภายนอก 

  ที่เข้ามาทำางานกับบริษัท  ไม่ใช้แรงงานเด็ก  พร้อมมีมาตรการ 

  ควบคุมและเยียวยาอยา่งเครง่ครดั โดยตลอดเวลาทีผ่า่นมา ทวีีโอ  

  ไม่เคยมีการละเมิดกฎหมายแรงงาน  และไม่เคยมีกรณีพิพาท 

  แรงงานแต่อย่างใด

  ทรัพยากรมนุษย์มีความสำาคัญไม่เฉพาะกับองค์กร  แต่รวมถึง 

  ในฐานะประชาชนของประเทศชาต ิผูบ้รหิารของ ทวีโีอ ไดเ้ลง็เหน็ 

  คุณค่าของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  โดยปี  2560  คุณวิสุทธิ  

  วิทยฐานกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร ได้รับเกียรติจากสถาบัน 

  ทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มอบรางวัล  “ผู้ทำา 

  คุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์”  (Human  Resource  

  Excellence  Award)  สำาหรับผู้ทำาคุณประโยชน์ด้านการพัฒนา 

  ทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็นต้นแบบของบุคคลที่มุ่งมั่นในการพัฒนา 

  ทรัพยากรมนุษย์ทั้งในระดับชุมชน องค์กร และระดับประเทศ
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  •  Learn and understand role of other people

  •  Self-development and organizational development  

    by increasing knowledge in other fields apart from  

    their own profession

  •  Take safety as an important foundation along with  

    success

  •  Look after environment and community

  •  Value of not involving in every kind of corruption

2. Training and Employee Development
  In 2017, there has been an Employee Development by  

  providing  employees  both  In-House  Training  and  

  Public  Training  in  total  of  158  courses,  29  classes,  

  in total 10,022 hours of training that  is 59.79% of all  

  employees detailed of training hours report between  

  2015 - 2017 as follows

Numbers of Training Hours 2015 2016 2017

Total Hour of Employee Training  10,086.00 16,770.00 10,022.00

  - Hour of Training for chief executive/person/year 32.80 41.36 66.75

  - Hour of Training for manager and above/person/year 29.48 46.95 30.41

  - Hour of Training for senior and employee/person/year 74.60 124.05 56.07

3. Happy Together Project : You are Happy We are Happy

 Health Supporting Activity and Employee Engagement
  TVO set up a Health  supporting activity which helps  

  build unity and good relationship between employees  

  and employers by providing internal activity “TVO Cup 2”,  

  a soccer match for the TVO trophy as well as Badminton,  

  Marathon. Each team will have employees and employers.  

  Furthermore, there is an annual “Team Building” activity,  

  “Birthday Cards Activity” to employees and Songkran  

  Day Activity, pouring water over  the palms of elders  

  hands  for  blessing,  almsgiving  and merit making  to  

  make  bonds  and  relationships  between  employees  

  and with the organization.

 Drug Free Workplace
  For  3  years,  TVO  has  continuously  joined  Drug  Free  

  Workplace  Campaign  with  Department  of  Labor  

  Protection and Welfare. And in 2017, received level 1  

  award believing that human resources is the main and  

  the most  important foundation of every organization  

  to  prevent  drug  problems  in  factory,  provide  health  

  check-up  program,  Drug  Free  Activity  and monitor  

  workers  checking  if  there  is  any  action  of  drugs  

  involved  in  factory  and  send  them  to  rehab  in  case  

  if there is one.

 Respect for Human Rights
  TVO has set “Preventing Child Labor and Healing Policy”  

  by not hiring children are under the age of 15 including  

  controlling  any  contractor  and  outsource  not  hiring  

  child  labor  by  going  along  with  strict  control  and  

  healing policy. TVO has never violated any Labor Law  

  and never involved with any labor conciliation.
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มาตรฐานสากล และ/หรือการรับรอง

การตรวจสอบหลักจริยธรรมค้าขาย

SEDEX / SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) (การตรวจสอบหลักจริยธรรมค้าขาย)

ARAVO (URSA - Unilever Responsible Sourcing Audit)
เป็นหลักการเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน ชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ  โดยปฏิบัติตามกฎหมายและ 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องสำาหรับผู้ขายสินค้าและบริการลูกค้า

    ชุมชน
ทีวีโอ  มีพันธกิจในการส่งมอบคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ชุมชน  เพื่อนำา 
ความยัง่ยนืใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยี อนัจะนำาไปสูค่วามยัง่ยนืขององคก์ร 
ต่อไป ตาม “นโยบายการพัฒนาอย่างย่ังยืน” ขององค์กร การดำาเนินงาน 
เพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชน ดังนี้

1. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน
 โครงการองุ่นอิ่มบุญ เพื่อน้องอิ่มนาน
  เปน็โครงการท่ี ทวีีโอ ดำาเนนิการมาอยา่งต่อเนือ่ง เพือ่สง่เสรมิดา้น 
  โภชนาการแก่เยาวชน พร้อมส่งเสริมด้านการศึกษา  โดยเฉพาะ 
  ในพืน้ที่ตัง้บรเิวณโรงงาน ซึง่เปน็โรงเรียนทีล่กูหลานของพนกังาน 
  ได้เข้ารับการศึกษา กิจกรรมที่ร่วมสนับสนุน ดังนี้
  •  โครงการมอบน้ำามันถั่วเหลือง “องุ่น” สำาหรับประกอบอาหาร 
    กลางวันเดก็นกัเรยีน รวม 19 โรงเรยีน ในจงัหวดันครปฐม และ 
    กรุงเทพฯ นอกจากน้ี ไดม้อบทนุสำาหรบัอาหารกลางวนันักเรียน 
    โรงเรยีนเขตพืน้ท่ีการศึกษาจงัหวัดนครปฐม จำานวน 4 โรงเรยีน
  •  โครงการมอบทนุการศกึษาสำาหรบันักเรียนในโรงเรยีนเขตพืน้ที ่
    การศึกษาจังหวัดนครปฐม จำานวน 9 โรงเรียน
  •  สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก  ทั้งกิจกรรมของโรงเรียนรวม  42  
    โรงเรียน และกิจกรรมของชุมชน รวมท้ังหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนท่ี 
    ท้องถิ่นใกล้บริเวณโรงงาน

  •  สนับสนุนกิจกรรมนิสิตนักศึกษา :  โดยมอบน้ำามันถ่ัวเหลือง  
    “องุ่น” สำาหรับกิจกรรมของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย

 โครงการรักษ์ชุมชน
  •  โครงการทำานบุำารงุพระพทุธศาสนา: จดัโครงการรว่มกบัชมุชน  
    วัดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนในเขตพื้นที่โรงงานตั้งอยู่  
    ร่วมทำาบุญทอดกฐินและทอดผ้าป่า  และจัดโครงการบรรพชา 
    สามเณรเฉลิมพระเกียรต ิภาคฤดูร้อน
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  Human Resource is not only the most important asset  

  of an organization, but also for the nation as well. TVO’s  

  CEO is aware of the importance of developing Human  

  Resources.  In  2017,  Mr.  Visuth  Vitayathanagorn,  

  Chairman of  the Executive Board, was honored  from  

  Human Resources  Institute, Thammasat University  to  

  present “Human Resource Excellence Award” for those  

  who  devoted  themselves  to  beneficiary  in  human  

  resource development to be such role model that is  

  committed  in  Human  Resources  Development  in  

  community, organizational and country level.

International Standard and/or Certification

Ethical Trade Audit

SEDEX / SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) (Ethical Trade Audit)

ARAVO (URSA - Unilever Responsible Sourcing Audit)
Are principles about labor protection, occupational health, safety, environment and business integrity according to  
the law and regulations involving sellers and customer service

       Community
TVO  has  a mission  to  deliver  a  good  quality  of  life  to  
community bringing the sustainability to all stakeholders  
in  order  to  eventually  lead  to  sustainability  of  the  
organization  according  to  “Sustainable  Development  
Policy” and carry on quality of life for community delivery  
as follows

1. To support quality of life to community
 Program “A-Ngoon” Full of Merit for Being Full of Children
  TVO  has  continuously  promoted  nutrition  education  
  guidelines  for  children  and  youth  including  such  
  education  especially  in  the  area  of  factories  that  
  children of employees attend to get education from,  
  as following activities

  •  TVO gives A-Ngoon soybean oil in lunch program for  

    students  in  19  schools  in  Nakhonpathom  and  

    Bangkok  Province  area,  and  provide  lunch  

    scholarships  for  students  in  4  schools  under  

    Nakhonpathom Educational Service Area.

  •  Education  Scholarships  for  students  in  9  schools  

    under Nakhonpathom Educational Service Area.

  •  Support Children Day Activities for 42 Schools and  

    also for activities of community including organizations  

    within nearby the factory area

  •  Support  University  Students’  activities:  providing  

    Soybean Oil  “A-Ngoon”  to  support  their  activities  

    at the university
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  •  โครงการชื่นชมอุดมการณ ์ครั้งที่ 15 : เพื่อส่งเสริมเชิดชูบุคคล 
    ทีป่ระกอบคณุความด ีดว้ยการสนบัสนนุกจิกรรมขององค์การ 
    ศูนย์ประสานงานองค์การเอกชน  ได้แก่  ถวายรางวัล 
    พระนักพัฒนาสงัคมดเีดน่ ในปี 2560 ไดถ้วายแดพ่ระสงฆ ์2 รปู

  •  โครงการส่งเสรมิการออกกำาลงักาย : เพือ่ใหชุ้มชนดูแลสขุภาพ  
    โดยมอบอุปกรณ์การกีฬาต่างๆ  ผ่านหน่วยงานของชุมชน  
    พร้อมท้ังจำาหน่ายน้ำามันถั่วเหลือง  “องุ่น”  ในราคาถูกกว่า 
    ท้องตลาดให้กับชุมชน 4 ตำาบลในเขตพื้นที่ที่โรงงานตั้งอยู่

  •  Big  Cleaning  Day :  กิจกรรมท่ีร่วมกับชุมชน  เพ่ือร่วมทำา 
    ความสะอาดในชุมชน  โดยการรณรงค์และร่วมกิจกรรม 
    การเก็บขยะ

  •  Emergency Response Team : เพ่ือร่วมกับชุมชนในการแกไ้ข 

    ปัญหาเร่งด่วน ตลอด 24 ชั่วโมง  เพื่อเฝ้าระวังและแก้ปัญหา 

    ที่เกิดขึ้นในชุมชน

  •  คณะทำางานพบชุมชน :  เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับชุมชน 

    รายครัวเรือน  และนำามาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ 

    ดำาเนินงาน  กระบวนการผลิตของ  ทีวีโอ  ที่อาจส่งผลกระทบ 

    ต่อชุมชน  พร้อมร่วมประชุมกับองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน  

    กลุ่มองค์กรภาคเอกชน

 โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน
  ทวีโีอ มนีโยบายรบัคนในทอ้งถิน่เขา้ทำางาน เพือ่สง่เสรมิดา้นอาชพี 

  และความเป็นอยู่ของชุมชนอย่างยั่งยืน  พร้อมมีการจัดอบรม 

  ให้ความรู้กับชุมชนตาม  “โครงการพอเพียงเลี้ยงชีพ”  ก้าวตาม 

  พ่อหลวง  ร.9  ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง  โดยปี  2560  ได้จัด 

  อบรมการทำาปุย๋อนิทรยี-์ชีวภาพ ปุย๋หมกั-แบบไม่กลับกอง โดยใช ้

  ส่วนผสมตามท้องถิ่นที่ เดิมเคยเป็นของเหลือใช้นำากลับมา 

  สร้างประโยชน์ เช่น เปลือกถั่วเหลือใช้ ใบไม้ ผักตบชวา เป็นต้น  

  นำากลับมาทำาปุ๋ยใช้เองโดยไม่พึ่งสารเคม ีนอกจากนี้ ได้สนับสนุน 

  การใช้ผลิตภัณฑ์ทีผ่ลติในชุมชน เช่น เคร่ืองด่ืม อาหารวา่ง สำาหรบั 

  การจัดประชุมของ ทีวีโอ
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 Community Conservation Program
  •  Preservation of Buddhism Project: Coordinate with  
    community particularly the temple that is located  
    nearby factory and a mind center of the community.  
    TVO has joined making merit activities and present  
    lobes to monks and arranged Dhamma Summer Camp  
    Project

  •  Big Cleaning Day: this activity was organized with the  

    community to clean community area by promoting  

    the policy and pick up trash

  •  Emergency Response Team: under 24 hours suivallance  

    for community in order to solve emergency problem in  

    local area

  •  Work Group with the locals Meeting: TVO stepped  

    in  to  exchange  comments  with  each  family  in  

    community and then used it to develop production  

    process that might cause an impact to the community  

    and met  with  Local  Administration Organization,  

    Private  organization  to  help  solve  the  problem  

    together.

Promote Occupation for Community
TVO has its own policy to recruit local employees in order  

to  promote  occupation  and  quality  of  life  of  people  

in  community  with  such  sustainability  and  provide  

educational  training  in  communities  in  “Self-Sufficiency  

Program” following His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s  

footsteps with Philosophy of Sufficiency Economy. In 2017,  

there’s a training in making Organic Fertiliser and Organic  

Hay Compost by bring back using local ingredient that was  

left unused such as, leaves, hyncinth etc., to bring it to  

make  fertilizer without using  chemical product  and  get  

support in using stuff in community such as drinks, snacks  

for TVO’s meeting setting.

  •  15th  Ideology  Appreciation  Project:  To  praise  and  
    compliment  people  that  remarkably  devoted  
    themselves  in doing good, TVO supported the activity  
    of Provincial Coordinating Center to award 2 monks  
    who remarkably devoted into development in 2017.
  •  Promote sport campaign: TVO promoted sports  in  
    the  community  by  providing  sport  equipment  
    through community institutes and selling soybean oil  
    “Angoon” in lower price for communities in 4 sub-district  
    in Factories located area.
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ปี 2560 ในวาระครบรอบ 50 ปี ทีวีโอ ได้จัดทำาโครงการ “สุขีกัมปานี”  

เพือ่สรา้งสรรคส์ิง่ดีๆ ใหก้บัสงัคม และสร้างพลงัขบัเคลือ่นโดยเฉพาะ 

กลุ่มคนรุ่นใหม่  เพื่อชักชวนให้ร่วมมือดูแลพัฒนาประเทศชาติ 

บ้านเมือง

ทีวีโอ	ร่วมส่งเสริมและดูแลสังคม	ประเทศชาติ
TVO with Promoting Society and Country

โดยจัดทำา แอพพลิเคชั่น “พอดี” เพื่อส่งเสริมให้คนรู้จักความพอดี  

ตามแนวพระราชดำาริ  “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  ของพระบาท 

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  สามารถ 

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นลงโทรศัพท์มือถือ  เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับ 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และให้คนได้หยุดคิดก่อนการตัดสินใจ 

ซื้อสินค้า วิธีการโดยการกรอกข้อมูลรายรับ รายจ่าย เงินออม หนี้สิน  

เทยีบกบัสนิคา้ทีต้่องการซ้ือ แอพพลิเคช่ันจะช่วยคำานวณและประเมนิ 

ความเหมาะสมในการซ้ือสนิคา้นัน้ จากการดาวนโ์หลดแอพพลิเคชัน่ 

ดังกล่าว  ยอดดาวน์โหลดทุก  1  ดาวน์โหลด  เท่ากับเงิน  1  บาท  

เพื่อมอบสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา  และในวันที่  27  กันยายน  2560  

คุณวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร เข้าเฝ้าฯ สมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงิน  

เป็นจำานวนเงินทั้งสิน 1 ล้านบาท

โครงการสุขีกัมปานี ยังสนับสนุนการจัดทำาสกู๊ปสั้น นำาเสนอเรื่องราว 

ชีวิตของ 13 บุคคล ผู้น้อมนำาแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มาใช้ในการดำาเนินชีวิตจนเกิดประโยชน์ท้ังกับตนเองและสังคม 

รอบข้างอย่างมีความสุขและยั่งยืน นำาเสนอผ่านสื่อโทรทัศน์ เพื่อจุด 

ประกายและเป็นแรงผลักดันให้ประชาชนได้ทำาประโยชน์ให้กับ 

ตนเองแล้ว ยังทำาประโยชน์ให้กับผู้อื่น และสังคมได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ทีวีโอ ได้สนับสนุนโครงการที่สร้างคุณค่าและความยั่งยืน 

ต่อสังคมและประเทศชาติ ดังมีโครงการ ดังต่อไปนี้

• โครงการคนกล้าคืนถิ่น
  ทีวีโอ  ให้การสนับสนุนโครงการคนกล้าคืนถิ่น  ซึ่งเป็นโครงการ 

  ทีร่ว่มบรูณาการจากหลายภาคสว่น ทัง้กองทพับก สถาบันปดิทอง 

  หลังพระสืบสานแนวพระราชดำาริ  สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง  

  และเครือข่ายอีกกว่า 20 เครือข่าย ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่หันกลับไป 

  พัฒนาชุมชน  กล้าทดลองใช้ชีวิตและพัฒนาตนเองบนวิถีเกษตร 

  ยัง่ยนืสามารถพึง่พาตนเอง สรา้งความเปลีย่นแปลงทีดี่ให้กบัสงัคม 

  และสิ่งแวดล้อม
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TVO has launched “SukeeCompany” Campaign as 2017 is  

the  50th  anniversary  of  the  company  to  perform  such  

development for society and drive by new generation to  

persuade collaboration of country development.

SukeeCompany Campaign also supported publishing scoop  

presenting  13  people who  adapted  the  Philosophy  of  

Sufficiency  Economy  into  their  daily  lives,  beneficial  to  

yourself and society happily and sustainably. Promoted  

through Medias on television to motivate others, not only  

to serve yourself, but also serve to others and society.

For that matter, TVO has been supporting projects that  

add value and sustainability to not only the society but  

also to the country, as follows

• Program Konglakuentin, 
  TVO  supports  the  program  “Konglakuentin”  which  

  integrated from many departments –Royal Thai Army,  

  Royal  Initiative  Discovery  Foundation,  Institute  of  

  Sufficiency Economy and many other 20 organizations  

  more promoting new generation people  to motivate  

  them on community development, to be able to live  

  by  rely  on  oneself  and  self-develop  on  sustainable  

  agricultural life style, make a change to build a better  

  society and environment.

• Leadership for Change Project (LFC)
  LFC is the project under Right Livelihood Foundation  

  supported by TVO with vision to see benefits out of  

  the project for the country. The project aims to build  

  “Full Right Livelihood” which  is work that causes no  

  harm  to  yourself  and  to  others,  not  ruining  any  

  environment. And there is higher income than expense,  

  by training leaders to bring out change to be able to  

  change mindset,  change  behavior  and  expand  to  

  corporation network in terms of Social Responsibility.

TVO launched Application “PorDee” to promote people  

about  sufficiency  according  to  His  Majesty’s  Initiative  

“Philosophy of Sufficiency Economy” of His Majesty King  

Bhumibol  Adulyadej.  The  application  itself  can  be  

downloaded on mobiles helping to be educated about  

Philosophy of Sufficiency Economy so that can have an  

impact on people’s judgment before purchase a product.  

By filling  income, expense,  savings, debts comparing  to  

product you are about to buy the application will help  

analyzing and evaluate suitability of buying it. To download  

this  application,  every  download  counts  as  1  baht  to  

donate for The Chaipattana Foundation and on September  

27th  2017, Mr.  Visuth  Vitayathanagorn,  Chairman of  the  

Executive  Board,  was  granted  by  Her  Royal  Highness  

Princess Maha Chakri  Sirindhorn  to present donation  in  

total of 1 million baht.
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• โครงการผู้นำา-นำาการเปลี่ยนแปลง
  โครงการภายใต้มลูนธิสิมัมาชพี ซึง่ ทวีโีอ ได้ใหก้ารสนับสนุน ดว้ย 

  เลง็เห็นประโยชนท์ีจ่ะไดร้บัจากโครงการตอ่ประเทศชาต ิโครงการ 

  มีปรัชญาสร้าง “สัมมาชีพเต็มพื้นที่” คือ การประกอบอาชีพที่ลด 

  การเบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน ไม่ทำาลายส่ิงแวดล้อม และมีรายได้ 

  มากกว่ารายจ่าย  โดยให้การอบรมผู้นำานำาการเปลี่ยนแปลง  เพื่อ 

  การเปล่ียนแนวคิด  เปล่ียนพฤติกรรม  และขยายผลสู่เครือข่าย 

  ความร่วมมือด้านความรับผิดชอบสังคม

• ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัย
  จากเหตุอุทกภัยทางภาคใต้  และกรณีที่ภาคเหนือตอนล่างและ 

  ตะวันออกเฉียงเหนือ  สร้างความทุกข์และความเดือดร้อนแก่ 

  พี่น้องชาวไทยเป็นจำานวนมาก หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และ 

  ประชาชนชาวไทย  รวมทั้ง  ทีวีโอ  ซึ่งเป็นหนึ่งในประชาชน 

  ของประเทศ  ได้ร่วมใจแสดงถึงพลังแห่งความสามัคคีร่วมบริจาค 

  เงินช่วยเหลือและฟื้นฟูเยียวยาพี่น้องผู้ประสบภัยดังกล่าว

• โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย
  ปี 2560 ทีวีโอ ได้เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 

  ชีวิตผู้พิการไทย”  กับคณะอนุกรรมการส่งเสริมอาชีพคนพิการ  

  คณะกรรมการพัฒนาสังคม  มูลนิธิหอการค้าไทย  และมูลนิธิ 

  โคเออร์  เพื่อมีส่วนร่วมในการส่งเสริมศักยภาพด้านการพัฒนา 

  คุณภาพชีวิตและทักษะด้านอาชีพให้แก่คนพิการ  โดยให้ความรู้ 

  ฝกึอบรมแกผู่พ้กิารใหเ้หมาะสมตอ่ความพกิารและสภาพแวดลอ้ม 

  แห่งท้องถิ่นที่อาศัยอยู่  เพ่ือสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง 

  และครอบครัวได ้รวมถงึเปน็พลงัสำาคญัในการพฒันาประเทศชาต ิ 

  ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการอย่าง 

  ถูกต้องเหมาะสม  กิจกรรมที่  ทีวีโอ  ได้ดำาเนินการจัดทำาพัฒนา 

  หลักสูตรและได้ผ่านการอนุมัติจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้ว  

  รวม  2  หลักสูตร  คือ  การเลี้ยงสัตว์  (สุกร)  และหลักสูตร 

  การเลี้ยงสัตว์ (ไก่ไข่)

• สนับสนุนโครงการจัดงานยุติความรุนแรงในสังคมไทยปัจจุบัน
  ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเป็นปัญหาสำาคัญที่ซ่อนเร้น 

  อยู่ในสังคมไทย  เป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นมายาวนานและทวีความ 

  รุนแรงขึ้น  เพื่อร่วมในการยุติความรุนแรงในสังคมไทย  ทีวีโอ  

  ได้ให้การสนับสนุนโครงการจัดงานยุติความรุนแรงในสังคมไทย 

  ปจัจบุนั จดัโดยโรงพยาบาลตำารวจ เพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง 

  ในสังคมไทย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
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• Promote End Violence Campaign
  Violence  against Women  and  Children  Problem  has  

  been an ongoing crisis in Thailand and become more  

  intense  issue  as  time  goes  by.  And  in  order  to  

  discontinue  this  issue,  TVO  supports  End  Violence  

  Campaign organized by Police General Hospital to make  

  a change in Thai society and develop people’s quality  

  of life.

• Promote and Develop Persons with Disabilities’  
 Quality of Life Project
  In 2017, TVO has joined “Promote and Develop Persons  

  with  Disabilities’  Quality  of  Life  Project”  with  

  Subcommittee promoting career of disabled people,  

  Office  of  The  National  Social  Development  Board,  

  Thai Chamber and Commerce Foundation and COERR  

  Foundation  to participate  in promoting potentials  of  

  life quality and career skills development for disabled  

  by educating and training them to be able to conduct  

  and build their own career to take care of themselves  

  and  their  family  including  an  important  drive  in  

  country development and appropriately comply with  

  the law and regulations involved persons with disabilities.  

  There are 2 learning courses provided by TVO that are  

  certified from Department of Skill Development which  

  are Pig Breeding Course and Chicken for Eggs Production  

  Course

• Support Education
  Education  is  an  important  key  in  social  and  nation  

  development  especially  for  disadvantaged  youth  in  

  getting an education. TVO attaches great  importance  

  in  Human  Resource  Development  especially  for  the  

  youth. And in 2017, providing support to “Contract Teachers  

 Funds” for Watprachanart School, Nakhon Chaisi District,  

  Nakhonpathom which  located  on  the  factory  area.  

  Moreover,  there  is project “Follow His Majesty King  

 Bhumibol Adulyadej’s Footsteps for Education” to bring  

  teaching instructional media to schools in distant area  

  in  every  region  of  the  country  and  also  support  

  establishing “Funds for Education, Thammasat-TVO”  

  Faculty of Learning Sciences and Education, Thammasat  

  University in order to provide educational opportunity  

  to those who are potential leader of change in learning  

  and country’s education to promote learning society;  

  furthermore,  to  support  “A-Ngoon, Mascotte  Activity  

  as Teaching Instructional Media” as primary school kids’  

  teaching  instructional media.  And  Raised  sujects  are  

  “Be Happy With Who You Are” and “Keeping Promises  

• Together Thai People for Victims from Flooding
  From severe flooding in Southern and in Lower North  

  and Northeast of Thailand that caused major troubles  

  for  flood-affected  victims,  Government,  Private  

  Company,  Thai  people  and  TVO  also  shared  their  

  heartfelt  concern  through  financial  donation.  TVO  is  

  one of those by donating.
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• ส่งเสริมด้านการศึกษา
  การศึกษาเป็นรากฐานสำาคัญสำาหรับการพัฒนาสังคมและ 
  ประเทศชาติ  โดยเฉพาะเยาวชนที่ด้อยโอกาสในการได้รับ 
  การศึกษา  ทีวีโอ  ให้ความสำาคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  โดยเฉพาะเยาวชนไทยที่จะเป็นกำาลังสำาคัญ  ปี  2560  ได้ให้การ 
  สนบัสนนุ “กองทนุครจูา้งสอน” โรงเรยีนวัดประชานารถ อำาเภอ 
  นครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  ซ่ึงต้ังอยู่ในพื้นที่บริเวณที่โรงงาน 
  ตั้งอยู่  นอกจากนี้  ได้ให้การสนับสนุนโครงการ  “ตามรอยพ่อ  
 สานต่อปณิธานเพื่อการศึกษาเด็กไทย”  เพื่อนำาสื่อการเรียน 
  การสอนไปมอบให้โรงเรียนต่างๆ  ในพื้นท่ีห่างไกลหรือในท้องถิ่น 
  ทุรกันดารทุกภูมิภาคของประเทศ  และได้สนับสนุนจัดตั้ง  
  “กองทุนเพื่อการศึกษา ธรรมศาสตร์ - น้ำามันพืชไทย”  คณะ 
  วิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
  เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่กลุ่มผู้ที่จะเป็นผู้นำาแห่งการ 
  เปล่ียนแปลงด้านการเรียนรู้และการศึกษาของประเทศ  
  เพื่อส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้  นอกจากนี้  ได้ให้ 
  การสนบัสนนุ “กจิกรรมละครหุน่มาสคอตสือ่การสอน หุ่นการ์ตนู  
 พีอ่งุน่” เป็นสือ่การสอนเดก็ปฐมวัย เรือ่งทีน่ำาสอนไดแ้ก ่“จงพอใจ 
  ในสิง่ทีต่วัเองม”ี และ “การรกัษาคำาพดู เป็นจุดเร่ิมตน้ของความ 
  สำาเร็จ  (พูดจริง  ทำาจริง)”  ละครหุ่นเป็นสื่อการสอนท่ีช่วย 
  ส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์  เข้าใจเรื่องราวที่นำาเสนอ 
  ได้ง่าย เพื่อส่งเสริมให้เด็กเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติ โดยปี  
  2560  จัดกิจกรรมกับโรงเรียนทั่วประเทศกว่า  300  โรงเรียน  
  เด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2 แสนคน

• SET Social Impact Day 2017
  ทวีโีอ รว่มกจิกรรม SET Social Impact Day 2017: Partnership  
  for the Goals “รวมพลงัเพือ่ความยัง่ยนื” โดยคุณวิสทุธ ิวทิยฐานกรณ์  
  ประธานกรรมการบริหาร  ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดและแบ่งปัน 
  ประสบการณ์ ความรู้ เกี่ยวกับการลงมือปฏิบัติจริงสู่การต่อยอดธุรกิจ 
  และสังคมที่ดี  บนความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจ  ภาคสังคม  
  และองค์กรต่างๆ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

TVO ร่วมกิจกรรม SET Social Impact Day 2017
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  is the start of success (Say It Right, Do It Right)” Mascotte  

  Show is a teaching instructional media that help kids  

  to  have  their  own  creativity  and  understand  the  

  presented  show  easily.  To  promote  and  encourage  

  kids  stepping  into  be  such  good  young  adults  for  

  the country. TVO has organized and cooporated with  

  over 300 schools all over the country, and in 2017 with  

  more than 200,000 students attending.

• SET Social Impact Day 2017
  TVO  participated  in  “SET  Social  Impact  Day  2017:  

  Partnership  for  the  Goals,”  an  activity  to  encourage  

  harmony and sustainability. Mr. Visuth Vitayathanagorn,  

  TVO’s  Chairman  of  the  Executive  Board,  shared  his  

  experience  and  knowledge  in  effective business  and  

  social  practices,  which  are  conducted  based  on  

  cooperation between the business and social sectors,  

  and organizations, with an aim at sustainable development.
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ใบรับรอง ESG100 Certificate
ESG100 Certificate
ใบรับรอง  100  บริษัทที่มีการดำาเนินธุรกิจโดดเด่นด้านความรับผิดชอบต่อ 

สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากสถาบันไทยพัฒน์

Certified as an one of 100 companies with its outstanding in terms  

of environmental, social and governance from Thaipat Institute

การได้รับการจัดอันดับ เป็นอันดับ 1 ของบริษัทจดทะเบียนท่ีมีหุ้นปันผลโดดเด่น (Dividend Universe) ในช่วง 3 ปีล่าสุด  
(2557 - 2559)
Ranking in No. 1 Thai Listed Companies in High Dividend Universe in the last 3 years (2014-2016)
จากผลวิจัยและจัดสรรรายชื่อหุ้นปันผลโดดเด่นในปี 2560 จำานวน 191 บริษัท (รวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์  

เอ็ม เอ ไอ) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Ranking in No. 1 out of 191 Thai Listed Companies in High Dividend Universe in the last 3 years (2014 - 2016) from SET  

Research with high dividend payment (The Stock Exchange of Thailand -SET and Market for Alternative Investment - MAI  

included)

รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2560 (อย. Quality Award 2017)
FDA Quality Award 2017

จากสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข

From Food and Drug Administration (FDA), Ministry of Public Health

เกียรติบัตรโครงการโรงงานสีขาว ระดับ 1
Prevention and Solution to Drugs Problems in an Establishment Certificate

ได้รับการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ  (มยส.) 

โรงงานสขีาวในสถานประกอบกจิการ จากสำานกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจังหวดันครปฐม

Certified Standard on Prevention and Solution to Drugs Problems in an Establishment 

certificate

Drug Free Workplace Campaign from Department of Labour Protection and Welfare, Nakhonpathom.

รางวัลแห่งความสำาเร็จ
Pride of Success



146 kg of landfill 2222 kg CO2 and greenhouse
gases

216 km travel in the average
European car

44,,226666 litres of water 225511 kWh of energy 237 kg of wood

Environmental calculator
Reduce your environmental impact with recycled papers



www.tvothai.com

149 ถนนรัชดาภิเษก (ทาพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท : 0-2477-9020  โทรสาร:  0-2477-8022 

149 Ratchadapisek Road  (Thapra-Taksin)  Bukkhalow  Thonburi Bangkok 10600 

Tel : +66 2 477 9020  Fax : +66 2 477 8022 

บริษัท น�ำมันพ�ชไทย จำกัด (มหาชน)
THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือเลมนี้พิมพดวยหมึก Soy Ink
ปลอดสารพิษเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

รายงานความยั�งยืนป� 2560
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