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สารจากประธานกรรมการบริหาร
Message from Chairman
of the Executive Board

ปี 2560 เป็นปีแห่งการก้าวข้ามครึ่งศตวรรษของ “ทีวีโอ” ตลอด
การดำ�เนินงานกว่า 50 ปี ทีวีโอ ยึดมั่นการทำ�ธุรกิจด้วยความ
ซือ่ สัตย์สจุ ริต ตามปรัชญาองค์กร เพือ่ ผลิตสินค้าคุณภาพเพือ่ คุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ของประชาชน สร้างมูลค่าเพิม่ ให้ผถู้ อื หุน้ ร่วมดูแลสังคม
และสิ่งแวดล้อม
ทีวีโอ เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยความเกื้อกูลกับสังคม ชุมชน และการ
สร้างความสมดุลกับสิ่งแวดล้อม โดยตลอดปีที่ผ่านมา ได้พัฒนา
กระบวนการผลิ ต โดยนำ � เทคโนโลยี ใ หม่ เข้ า มาปรั บ ใช้ เพื่ อ เพิ่ ม
ศักยภาพ ลดผลกระทบและเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม พร้อมทัง้ พัฒนา
คุณภาพสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำ�คัญกับบุคลากร
ในการร่วมดูแลสังคม
นอกจากนี้ ทีวโี อ ได้สานต่อแนวพระราชดำ�ริ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ด้วยการดำ�เนินโครงการสุขีกัมปานี เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ
ให้กบั สังคม และสร้างพลังขับเคลือ่ นคนรุน่ ใหม่ให้รว่ มมือดูแลพัฒนา
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ประเทศชาติ บ้ า นเมื อ ง พร้ อ มสนั บ สนุ น โครงการที่ มี ป ระโยชน์
สร้างคุณค่า ความยั่งยืนให้กับสังคม ประเทศชาติ
ในนามของบริ ษั ท น้ำ � มั น พื ช ไทย จำ � กั ด (มหาชน) (“ที วี โ อ”)
ผมขอขอบคุ ณ ผู้ มี อุ ป การคุ ณ ทุ ก ท่ า น รวมทั้ ง การสนั บ สนุ น จาก
ทุกภาคส่วนทีท่ �ำ ให้ ทีวโี อ เติบโตจนก้าวข้ามครึง่ ศตวรรษได้อย่างยัง่ ยืน
และด้วยความร่วมมือ เกื้อกูลจากทุกภาคส่วน ผมเชื่อมั่นว่า ทีวีโอ
จะเติบโตเคียงคู่ไปกับสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป

นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์
ประธานกรรมการบริหาร

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
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
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ทีวีโอ กับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
TVO with Sustainable Development Policy
ปรัชญาองค์กร

บริษัทจะเติบโตอย่างมีคุณภาพ มั่นคงและยั่งยืน ผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นของประชาชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทชั้นนำ�ในอุตสาหกรรมน้ำ�มันพืชในอาเซียน เข้าสู่ธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลทั้งในและต่างประเทศ มีธรรมาภิบาล
ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจ

เป็นผูน้ �ำ ในอุตสาหกรรมน�ำ้ มันพืช มีผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ณ
ุ ภาพ
เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทมีพันธกิจส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้บริโภค พนักงาน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย
ผ่านการดำ�เนินงานตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนถึงการส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค
เพื่อนำ�ความยั่งยืนให้ผู้มีส่วนได้เสีย อันจะนำ�ไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรต่อไป
นอกจากนี้ ด้ ว ยความห่ ว งใยต่ อ สุ ข ภาพและความปลอดภัยของ
พนักงาน รวมถึงการดำ�เนินงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย โดย
ยึ ด หลั ก การทำ� งานให้ มี ค วามโปร่ ง ใส มี จ ริ ย ธรรม และสามารถ
ตรวจสอบได้ ทีวีโอ ได้กำ�หนด “นโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย สิง่ แวดล้อม” เพือ่ เป็นแนวทางในการดำ�เนินงาน ดังนี้

นโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัยความปลอดภัย
สิ่งแวดล้อม
1. ผลิตสินค้าได้มาตรฐานตามข้อกำ�หนด เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ
2. ดำ�เนินการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม และการป้องกันมลพิษ
ที่เกิดจากวัตถุดิบ กระบวนการผลิต กิจกรรมต่างๆ
3. ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกำ�หนดต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด
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4. การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นหน้าที่
ของพนักงานทุกคน
5. ให้ ก ารสนั บ สนุ น ในการจั ด ทรั พ ยากร ทั้ ง ในเรื่ อ งบุ ค ลากร
งบประมาณ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำ�เป็นในการปรับปรุงและ
แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย สิง่ แวดล้อม
และสังคม ให้เพียงพอและเหมาะสม
6. มีความมุ่งมั่นในการป้องกันการบาดเจ็บและการเกิดโรคจาก
การทำ � งาน และพั ฒ นาระบบการจั ด การอาชี ว อนามั ย และ
ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
7. นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและ
สังคม ได้รับการเผยแพร่แก่พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย

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.

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.

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.
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

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.
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
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8. ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือโครงการ
อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
ของบริษัท และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพ
การทำ�งานและวิธีการทำ�งานให้ปลอดภัย
9. มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยคำ�นึงถึงผลกระทบของพนักงานและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทีวโี อ ให้ความสำ�คัญกับการดำ�เนินธุรกิจเป็นไปด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิง่ แวดล้อม และกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย จึงได้แต่งตัง้ คณะทำ�งาน
ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อกำ�หนดและทบทวนนโยบาย
แนวทางการดำ�เนินงาน พร้อมทั้งสนับสนุนส่งเสริมการดำ�เนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาองค์กร
อย่างยั่งยืน
คณะทำ�งานส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย
• ประธานกรรมการบริหาร
• กรรมการผู้จัดการ
• รองกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิต
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายกำ�กับการปฏิบัติงานและส่งเสริมการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
• ผู้จัดการแผนกส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• ผู้จัดการแผนกกิจกรรมพิเศษ
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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

เกี่ยวกับรายงานความยั่งยืนฉบับนี้
About this Sustainability Report
บริษัท นำ้�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน) (“ทีวีโอ”) จัดทำ�รายงาน
ความยัง่ ยืนต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 5 โดยมีรายละเอียดการดำ�เนินงานตลอด
ปี 2560 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม การรายงานตามแบบ
แสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามแนวทางความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของกิจการ ที่จัดทำ�โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามหลักการ 8 ข้อ ได้แก่ การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบตั ิ
ต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค การดูแลรักษา
สิง่ แวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม และการมีนวัตกรรมและ
เผยแพร่ น วั ต กรรม ซึ่ ง เหล่ า นี้ ไ ด้ จ ากการดำ � เนิ น งานที่ มี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
หลั ก การกำ � หนดเนื้ อ หาในรายงานฉบั บ นี้ เป็ น ไปตามประเด็ น
ด้านความยัง่ ยืนทีส่ �ำ คัญทีม่ ผี ลต่อการดำ�เนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน ซึง่ เป็น
เรื่ อ งที่ ส่ ง ผลกระทบและผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ให้ ค วามสนใจ รวมทั้ ง
เป็นเรือ่ งทีม่ โี อกาสและส่งผลกระทบต่อองค์กร นอกจากนี้ เป็นเรือ่ งที่
มีความเสี่ยงต่อการดำ�เนินธุรกิจหลักขององค์กร โดยการนำ�กรอบ
แนวทางระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของคณะกรรมการ
COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the
Treadway Commission) ที่ได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้ใช้ควบคู่กับ
กรอบแนวการบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กร ERM (Enterprise Risk
Management) หรือที่เรียกว่า COSO-ERM Framework ซึ่งได้นำ�มา
ประยุกต์ใช้กับการดำ�เนินธุรกิจของ ทีวีโอ อย่างเหมาะสม
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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.

กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน

Strategy for Sustainability
กลยุทธ์และเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน
การพัฒนาองค์กรให้เกิดความยั่งยืนได้นั้น ทีวีโอ ไม่สามารถเติบโต
ไปโดยผู้เดียว แต่ต้องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันกับสังคม สิ่งแวดล้อม
และผูม้ สี ว่ นได้เสีย ด้วยการดำ�เนินงานขององค์กรทีม่ คี วามรับผิดชอบ
ต่อสังคมและมีธรรมาภิบาล เพือ่ ให้บรรลุตามนโยบายด้านความยัง่ ยืน
โดยมีกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน ดังนี้
• การนำ�เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตและการดำ�เนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขัน

• สังคมยัง่ ยืนด้วยการดูแลรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยการผลิต
สินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ พัฒนาบุคลากรในองค์กร พร้อมสร้างมูลค่าเพิม่
ให้ผู้ถือหุ้น และเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาล
เป้าหมาย ดังนี้
• ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการ พร้อมวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

• ร่ ว มดู แ ลสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ใ ห้ กั บ ชุ ม ชนและ
คนรุน่ หลัง ด้วยการรับผิดชอบและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพือ่
การใช้ทรัพยากรให้เกิดคุณค่าสูงสุด ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
• ร่วมดูแลและรับผิดชอบในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ
สังคม ชุมชน รวมทั้งพนักงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งต่อ
องค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย

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.

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
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Sustainability Report
ทีวีโอ มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
ทีวีโอ ให้ความสำ�คัญกับการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความเข้าใจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงพัฒนาการดำ�เนินงานต่อไป โดยผ่านช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง ดังนี้
ผู้มีส่วนได้เสีย

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

ช่องทางการมีส่วนร่วม

ลูกค้า/ผู้บริโภค

• เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค
• เพือ่ พัฒนาการบริการทัง้ ด้านการขาย การบริหารจัดการ
การจัดส่งและการกระจายสินค้า
• พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และพัฒนาคุณภาพสินค้า
ให้ดียิ่งขึ้น

คู่ค้า

• เพือ่ ร่วมกันวางแผนงาน ตัวอย่างเช่น เพือ่ ความเป็นมิตร • การประชุม
กับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
• การอบรมสัมมนา
• พร้อมทั้งร่วมสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับคู่ค้า
• ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน

ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน

เพื่อสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้บริษัท ด้วยการบริหารงาน • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
ด้วยความโปร่งใส มีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
• กิจกรรมบริษทั จดทะเบียนพบผูล้ งทุน (Opportunity
Day) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting)
ทุกไตรมาส และประชุมนักลงทุนสถาบัน
• นำ � เสนอข้ อ เสนอแนะ สอบถามข้ อ มู ล ร้ อ งเรี ย น
ผ่านอีเมลและโทรศัพท์

พนักงาน

• เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงาน
• การรายงาน ประชาสัมพันธ์ผ่านอีเมล และเว็บไซต์
• สร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับพนักงาน และ ภายในองค์กร (อินทราเน็ต)
พนักงานกับบริษัท
• การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ
• ให้ความเคารพในสิทธิมนุษยชน และปฏิบตั ติ อ่ แรงงาน กิจการ
อย่างเป็นธรรม
• ตู้รับฟังความคิดเห็น

่งยืนประจำ�ปี 2560
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•
•
•
•

เข้าพบปะเยี่ยมเยียนลูกค้า และจัดอบรมสัมมนา
กิจกรรมสานสัมพันธ์
การสำ�รวจความพึงพอใจ
โซเชี ย ลมี เ ดี ย (https://www.facebook.com/
AngoonHeartClub)
• ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนทางโทรศัพท์
โทร. 0-2477-9020

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

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

Partners

Channel

•
•
•
•

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

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

Shareholders/
Investors

• To build sustainability for the organization by • Annual General Meeting of Shareholders
transparency management and good • To participate in “Opportunity Day” activity,
corporate governance policy
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 Report and publicize through e-mail and
• To create good relationship among employee in-house website (Intranet)
and with the company
• Employees’ Welfare Committee Meeting in
• To respect in human rights and treat labor fairly organization
• Opinion Box

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

สังคมชุมชน

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

ช่องทางการมีส่วนร่วม

• เพื่ อ ร่ ว มพั ฒ นาชุ ม ชนสั ง คม ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ • การประชุมคณะทำ�งานชุมชนสัมพันธ์
ในกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติ • คณะทำ�งานชุมชนลงพบปะเยีย่ มเยียน รับฟังข้อเสนอแนะ
ตามกฎหมาย
ข้อร้องเรียน
• ส่งเสริมคุณภาพความเป็นอยู่ และรักษาประเพณี • คณะทำ�งาน Emergency Response Team เฝ้าระวัง
วัฒนธรรมท้องถิ่น
และแก้ปัญหา 24 ชั่วโมง
• อบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เกษตรกร

• ส่งเสริมและเพิม่ ประสิทธิภาพการเพาะปลูกถั่วเหลือง • การอบรมเผยแพร่ความรู้ ประชุมร่วมกับเกษตรกร
เพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต ลดต้ น ทุ น การปลู ก ถั่ ว เหลื อ งของ และลงสำ�รวจพื้นที่
เกษตรกร
• เพื่ อ สร้ า งความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ สำ � หรั บ กลุ่ ม
เกษตรกรอย่างยั่งยืน

ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำ�คัญ

การกำ�กับดูแลกิจการ เพื่อความยั่งยืน

ประเด็นด้านความยัง่ ยืนทีส่ �ำ คัญ โดยพิจารณาจากเรือ่ งทีส่ ง่ ผลกระทบ
และผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ให้ ค วามสนใจ รวมทั้ ง เป็ น เรื่ อ งที่ มี โ อกาส
และส่งผลกระทบต่อองค์กร นอกจากนี้ เป็นเรือ่ งทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการ
ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ หลั ก ขององค์ ก ร โดยการนำ � กรอบแนวทางระบบ
การควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของคณะกรรมการ COSO
(The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway
Commission) ที่ ไ ด้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาให้ ใช้ ค วบคู่ กั บ กรอบ
แนวการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ERM (Enterprise Risk
Management) หรือที่เรียกว่า COSO-ERM Framework ซึ่งได้
นำ�มาประยุกต์ใช้กับการดำ�เนินธุรกิจของ ทีวีโอ อย่างเหมาะสม
โดยมีประเด็นด้านความยั่งยืน ดังนี้

ทีวีโอ มีนโยบายกำ�กับดูแลกิจการ ซึ่งครอบคลุมหลักการกำ�กับดูแล
กิ จ การที่ ดี ในเรื่ อ งสิ ท ธิ แ ละความเท่ า เที ย มกั น ของผู้ ถื อ หุ้ น และ
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย การกำ�หนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความ
เป็นอิสระของคณะกรรมการการควบคุมและบริหารความเสีย่ ง และการ
ตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล การดำ�เนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์
โปร่งใส การปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของกฎหมาย และกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง จริยธรรมทางธุรกิจ การต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการ
เปิ ด เผยข้ อ มู ล อย่ า งเพี ย งพอแก่ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ย เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยกำ�หนด
ให้คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานทุกคนมีหน้าที่รบั ผิดชอบ
ในการปฏิบตั ติ นให้สอดคล้องตามแนวทาง “คูม่ อื จรรยาบรรณธุรกิจ”
และ “นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน และคู่มือมาตรการต่อต้าน
การคอร์รัปชัน” เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป

ประเด็นด้านความยั่งยืน

คุณภาพสินค้า การรักษา ความปลอดภัย การพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
บุคลากร
่งยืนประจำ�ปี 2560
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ชุมชน

Stakeholders

Target/Objective

Channel

Community
and Society

• To be a part of community development and • Community Relation Committee Meeting
responsible of environmentally friendly • A public hearing by Community Working Team
manufacturing process according to Thai law. for listening suggestions and complaints.
• To promote quality of life and preserve local • To appoint Emergency Response Team for  
cultural traditions
monitoring and solving problems under
24-hour surveillance
• To seminar for sharing knowledge

Farmers

• To promote, add up efficiency of soybean   • To set up a training for education as well as
farming and add more productivity. And lastly, to start a co-meeting with farmers and survey
to reduce farmers’ cost of soybean farming.
the local area.
• To build economic sustainability for farmers.

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

Material Issues

Quality of Environmental
Products Protection

Safety

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,
responsibility 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.

Employee Community
Development
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
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ทีวีโอ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ทีวีโอ มุ่งมั่นดำ�เนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม
ยึ ด มั่ น หลั ก การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และไม่ ย อมรั บ การทุ จ ริ ต
คอร์รัปชันทุกรูปแบบ ด้วยเล็งเห็นถึงความสำ�คัญของการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชัน คณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำ หนดและรับรองนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รปั ชัน โดยได้จดั ทำ�แนวทางปฏิบตั เิ ป็นลายลักษณ์อกั ษร
ไว้ ใ นคู่ มื อ มาตรการต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั น คู่ มื อ จรรยาบรรณ
ธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของกรรมการ ฝ่ายจัดการ และ
พนักงาน โดยมีการดำ�เนินการให้สอดคล้องกับนโยบายฯ ดังนี้
• ประกาศเผยแพร่ น โยบายต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั น และคู่ มื อ
มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้กรรมการ ฝ่ายจัดการ และ
พนักงานรับทราบ พร้อมตระหนักและยึดถือปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด โดยเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทั (www.tvothai.com)
และเว็บไซต์ภายในองค์กร (อินทราเน็ต)
• การอบรมพนักงานใหม่ และจัดทำ�คู่มือพนักงาน โดยมีแนวทาง
การปฏิบัติตนตามแนวปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจริต และ
นโยบายการรับหรือให้ของขวัญหรือของบันเทิง รวมทั้งในคู่มือ
มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติงาน
ของพนักงานในการดำ�เนินงานกับหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐ
หรือองค์กรอื่นทั่วไป เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
พร้อมสร้างจิตสำ�นึกในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน
• ทีวีโอ มีวัฒนธรรมการทำ�งานที่มีค่านิยมไม่เข้าไปมีส่วนร่วมกับ
การคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
• การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจ
ไม่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน
• การเตรียมความพร้อมของบริษัท เพื่อดำ�เนินการขอการรับรอง
การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (CAC)
• จัดให้มชี อ่ งทางแจ้งข้อร้องเรียนและรายงานหากพบเห็นการฝ่าฝืน
หรือพบเห็นการกระทำ�ทุจริตคอร์รัปชัน และกำ�หนดมาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน โดยเปิดเผย
ระเบียบการร้องเรียนไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั (www.tvothai.com)
ภายใต้หัวข้อการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
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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

ทีวีโอ กับการดำ�เนินงานเพื่อความยั่งยืน

TVO with Operations for Sustainability
		 คุณภาพสินค้า
ทีวโี อ มุง่ มัน่ ดำ�เนินงานตามปรัชญาองค์กรด้วยการผลิตสินค้าคุณภาพ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ทั้ง “น้ำ�มันบริโภค” และ
“วั ต ถุ ดิ บ อาหารสั ต ว์ ” ด้ ว ยมาตรฐานการคั ด สรรวั ต ถุ ดิ บ เมล็ ด
ถั่วเหลืองที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองในประเทศไทย
การใช้เทคโนโลยีใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิต พร้อมทัง้ งานวิจยั และ
พัฒนาเพื่อคุณภาพของสินค้าที่ดียิ่งขึ้นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พร้อมให้ความสำ�คัญกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าและผู้บริโภคเชื่อมั่น
ในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าของทีวีโอ

1. การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
สินค้าที่มีคุณภาพ ตั้งต้นจากวัตถุดิบที่ได้คุณภาพ เมล็ดถั่วเหลือง
เป็นวัตถุดิบหลักของ ทีวีโอ โดยบริษัทจะรับซื้อเมล็ดถั่วเหลือง
ภายในประเทศไทยก่อน อย่างไรก็ดี เนือ่ งจากวัตถุดบิ เมล็ดถัว่ เหลือง
ภายในประเทศมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคหรือ
ใช้ในประเทศ จึงจำ�เป็นต้องนำ�เข้าเมล็ดถัว่ เหลืองจากต่างประเทศ
ได้แก่ บราซิลและสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่คุณภาพสูง
บริษัทมีคณะทำ�งานจัดซื้อวัตถุดิบ ติดตามข่าวสาร สถานการณ์
การเพาะปลูก วิเคราะห์ถึงคุณภาพของวัตถุดิบ ราคาวัตถุดิบ
และดำ�เนินการคัดเลือกและจัดซื้อวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลืองที่มี
คุณภาพสูง นอกจากนี้ บริษัทได้กำ�หนดนโยบายธุรกิจเกี่ยวกับ
การจัดซือ้ เมล็ดถัว่ เหลืองเพือ่ ให้มนั่ ใจว่า “สินค้าทีผ่ ลิตจากวัตถุดบิ
ที่ดี จะได้สินค้าที่มีคุณภาพสูง”

2. การส่งเสริมเกษตรกรไทยเพาะปลูกถั่วเหลือง
เนื่ อ งด้ ว ยผลผลิ ต วั ต ถุ ดิ บ เมล็ ด ถั่ ว เหลื อ งภายในประเทศไทย
มีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้เป็นอาหารและใช้เป็น
วัตถุดบิ ในอุตสาหกรรมภายในประเทศ จึงมีความจำ�เป็นต้องนำ�เข้า
เมล็ดถัว่ เหลืองจากต่างประเทศ แม้วา่ ประเทศไทยมีการเพาะปลูก
่ำ ส่งผลให้
ถัว่ เหลืองมาอย่างยาวนาน แต่ยงั ให้ผลผลิตทีค่ อ่ นข้างต� 
ต้นทุนการผลิตเมล็ดถั่วเหลืองสูง เกษตรกรมีรายได้สุทธิน้อย
จึงเลิกการปลูกถั่วเหลืองเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นแทน

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 sufficient 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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และด้วยถั่วเหลืองเป็นพืชที่มีความสำ�คัญต่อความมั่นคงทางด้าน
อาหารของประเทศ ทีวีโอ จึงได้ร่วม “โครงการประชารัฐพื้นที่
เกษตรแปลงใหญ่” เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการปลูกถัว่ เหลืองให้ดขี นึ้
โดยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการปลูกถั่วเหลือง ด้วยการจัดการ
ธาตุอาหารพืชด้วยปุ๋ยอินทรีย์น้ำ�หมักจากฟาร์มปศุสัตว์ และ
เป็นการนำ�ร่องการพัฒนาการผลิตเมล็ดถั่วเหลืองแบบปลอดภัย
ในฤดูการเพาะปลูกถั่วเหลือง ปี 2559 - 2560 ได้ด�ำ เนินโครงการ
ประชารัฐพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ตามกิจกรรมการเพิ่มผลผลิต
ถั่วเหลืองในเขตอำ�เภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลที่ได้รับพบว่า
ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยเดิม 220 - 250 กก./ไร่ เพิ่มเป็น
ประมาณ 330 - 350 กก./ไร่ ในขณะที่ต้นทุนการผลิตพืชลดลง
ส่งผลให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความเชื่อมั่นในการปลูก
ถัว่ เหลืองมากขึน้ ทัง้ นี้ เพือ่ สร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจสำ�หรับ
เกษตรกรอย่างยั่งยืน และเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกถั่วเหลือง
ของประเทศไทยต่อไป

3. โครงการรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองจากเกษตรกร
นอกจากการสนับสนุนเกษตรกรไทยเพาะปลูกถั่วเหลืองแล้ว
ทีวโี อ มีนโยบายรับซือ้ วัตถุดบิ เมล็ดถัว่ เหลืองทีป่ ลูกภายในประเทศ
ซึ่ ง เป็ น ไปตามนโยบายภาครั ฐ ที่ ไ ด้ มี ก ารกำ � หนดให้ ผู้ นำ � เข้ า
เมล็ดถั่วเหลืองรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองภายในประเทศ สัดส่วน
ตามปริมาณนำ�เข้าระหว่างผู้นำ�เข้าทั้งหมด ตามราคาและเงื่อนไข
ทีก่ �ำ หนดในสัญญาซึ่งถูกกำ�หนดโดยคณะกรรมการพืชน้ำ�มันและ
น�้ำ มันพืช ในราคาทีเ่ ป็นธรรม ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของการสร้างความยัง่ ยืน
ทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรไทยด้วยการสร้างอาชีพและรายได้
เพื่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
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4. เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพสินค้าที่ดี
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงกลัน่ น้�ำ มันถัว่ เหลือง
• นำ�เทคโนโลยีใหม่มาใช้เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
		 ของโรงกลั่นน้ำ�มันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ ส่งผลให้การผลิตน้ำ�มัน
		 ถั่วเหลืองบริสุทธิ์ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 (Yield)

• ปรับปรุงระบบและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
		 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ได้น้ำ�มันถั่วเหลืองบริสุทธิ์
		 ที่มีโภชนาการและคุณภาพดียิ่งขึ้น
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าใน
กระบวนการบรรจุ
เพื่อสินค้าที่มีคุณภาพทุกกระบวนการผลิต รวมถึงกระบวนการ
บรรจุน้ำ�มันบริสุทธิ์ลงขวด บริษัทได้เพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง
ทำ�ความสะอาดขวดก่อนการบรรจุน้ำ�มันบริสุทธิ์ และได้ติดตั้ง
ระบบ Physical Inspection by Visual Camera หรือกล้องวิชนั่
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบคุณภาพการบรรจุน้ำ�มัน
บริสุทธิ์ลงขวด ตรวจสอบระดับน้ำ�มันและความสมบูรณ์ของขวด
เพื่อให้ส่งถึงมือผู้บริโภคได้อย่างมั่นใจ
โครงการพัฒนากระบวนการทำ�งานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ทีวโี อ มีกลยุทธ์ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนำ�เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
มาปรับใช้ในกระบวนการทำ�งานและกระบวนการผลิต มีการ
ปรั บ ปรุ ง ให้ เ ป็ น อั ต โนมั ติ ม ากยิ่ ง ขึ้ น สามารถปฏิ บั ติ ง านผ่ า น
โทรศัพท์มอื ถือ เพือ่ ความสะดวกรวดเร็ว เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ทำ � งานเพื่ อ ผลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

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

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.

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
ที วี โ อ ได้ รั บ การรั บ รองระบบรั บ รองความสามารถของห้ อ ง
ปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025) เพื่อให้มั่นใจ
ถึงคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ได้ด�ำ เนินโครงการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพสิ น ค้ า โดยการวิ จั ย พั ฒ นาการขยายอายุสินค้า
เลซิ ติ น เพื่ อ คุ ณ ภาพสิ น ค้ า ที่ ดี แ ละตอบสนองความต้ อ งการ
ของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

6. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับลูกค้า/คู่ค้า
• สัมมนา “แนวโน้มราคาวัตถุดบิ 2017 ภายใต้การเปลีย่ นผ่าน”
		 เนื่องด้วยสถานการณ์ทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
		 การได้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วมีความสำ�คัญกับการช่วย
		 วางแผนและตัดสินใจในการจัดการธุรกิจให้กับลูกค้า ทีวีโอ
มาตรฐานสากล และ/หรือการรับรอง

		
		
		
		
		
		

จึงได้จัดสัมมนาขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน และให้ข้อมูล
เกี่ ย วกั บ แนวโน้ ม สถานการณ์ วั ต ถุ ดิ บ อาหารสั ต ว์ เมล็ ด
ถั่ ว เหลื อ ง ทั้ ง ด้ า นราคา ผลผลิ ต และคุ ณ ภาพของเมล็ ด
ถั่วเหลือง ภาพรวมของเศรษฐกิจทั่วโลก เพื่อร่วมก้าวผ่าน
สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง และเติบโตไปพร้อมกันกับ
ลูกค้าอย่างยั่งยืน

•
		
		
		
		
		

นอกจากนี้ ได้ จั ด “โครงการอบรมคู่ ค้ า ” เพื่ อ ให้ ค วามรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวสินค้า จุดเด่น พร้อมพัฒนาทักษะ
การนำ�เสนอและสร้างความมั่นใจในการนำ�เสนอ โดยคำ�นึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้า ผู้บริโภคอย่างแท้จริง เพื่อให้ได้รับสินค้า
ที่มีคุณภาพ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน

คุณภาพสินค้า
ISO 9001

GMP

Good Manufacturing Practices
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
ISO 22000
HACCP
ระบบการวิ เ คราะห์ อั น ตรายและจุ ด วิ ก ฤต
ที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร
ISO/TS 22002-1 ข้อกำ�หนดจำ�เพาะสำ�หรับการจัดการโปรแกรม ISO/IEC 17025
(PAS 220)
พื้นฐาน ความปลอดภัยด้านอาหารในการ
ผลิตอาหาร
FSSC 22000 ระบบการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร อย. Quality Award
2017
Halal

มาตรฐานอาหารฮาลาล
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Kosher

ระบบบริหารงานคุณภาพ
ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร
ระบบรับรองความสามารถของห้องปฏิบตั กิ าร
ทดสอบและสอบเทียบ
(สถานประกอบการด้านอาหาร) เพื่อให้มั่นใจ
ว่ า ผู้ ผ ลิ ต มี ต ระหนั ก ทั้ ง ด้ า นคุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย
ฉลากรับรองจาก The Union of Orthodox Jewish
Congregations (OU)
Kosher Certification of Food Inspection

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
GMP
HACCP

Product Quality
Good Manufacturing Practices
ISO 9001

Quality Management Systems

Hazard Analysis and Critical Control Point

Food Safety Management System

ISO 22000

ISO/TS 22002-1
(PAS 220)

Specification Designed on Prerequisite ISO/IEC 17025 General Requirements for the Competence
Program on Food Safety for Food
of Testing and Calibration Laboratory
Manufacturing

FSSC 22000

Food Safety System Certification

Halal

Halal Certification, authority of Islamic
organizations

อย. Quality
Award 2017

Ensuring that manufacturer realizes the
important of having morals and ethics in
safety manufacturing.

Kosher

Certification from The Union of Orthodox
Jewish Congregations (OU)
Kosher Certification of Food Inspection
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		 การรักษาสิ่งแวดล้อม
ทีวีโอ ดำ�เนินงานด้วยความรับผิดชอบและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต นำ�เทคโนโลยีใหม่
มาใช้งาน มีการบริหารจัดการทีด่ ี พร้อมทัง้ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคน
รับผิดชอบในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีกรอบในการดำ�เนินงานเพือ่ ดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม ตามนโยบาย
คุณภาพ อาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ทีวีโอ ได้รับการรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียว” (Green Industry)
จากกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับ ISO 14001 ISO 50001
ด้วยการยึดมั่นในการดำ�เนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัด
พลังงาน ลดการใช้ทรัพยากร และลดการปล่อยมลพิษ พร้อมทั้งมี
ระบบการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ของกลิ่นลงมาได้ จากเดิมระดับความเข้มกลิ่นระดับ 3 (ระดับกลิ่น
เข้มข้น มีกลิ่นต่อเนื่อง) ลดลงเหลือกลิ่นระดับ 1 (ระดับกลิ่นน้อย
ไม่มีกลิ่นถึงมีกลิ่นจาง) นอกจากนี้ ได้นำ�เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา
ปรับใช้ในกระบวนการทำ�งานและบางส่วนของกระบวนการผลิต
เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานดียิ่งขึ้น

โครงการลดการใช้กระดาษ (Paperless)
การบริหารจัดการการใช้กระดาษให้เกิดประโยชน์สงู สุด เพือ่ เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ทั้งช่วยลดปริมาณขยะกระดาษ ยังสามารถลดการใช้
วัสดุธรรมชาติและพลังงานในการผลิตกระดาษได้ นอกจากนี้ ทีวีโอ
นำ�เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั โดยนำ�ระบบการจัดการเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
เข้ามาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ�งาน และยังสามารถ
ช่วยลดการใช้กระดาษภายในสำ�นักงานด้วย

2. การอนุรักษ์พลังงาน
โครงการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

1. เทคโนโลยีกับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงกลัน่ น้�ำ มันถัว่ เหลือง
• นำ�เทคโนโลยีใหม่มาใช้เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
ของโรงกลั่นน้ำ�มันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ นอกจากส่งผลให้การผลิต
น้ำ�มันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นแล้ว ยังช่วยลดต้นทุน
การผลิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากลดการใช้สารเคมี
ในกระบวนการผลิต พร้อมทั้งลดปริมาณน้ำ�เสียลงได้ร้อยละ 40

• ติดตั้ง Economizer ใช้เทคโนโลยีช่วยในกระบวนการผลิตเพื่อ
นำ�พลังงานความร้อนจากไอที่ปล่อยมาจากหม้อไอน้ำ�  (Boiler)
นำ�กลับมาใช้ใหม่ โดยนำ�ไปเพิ่มเป็นพลังงานความร้อนให้กับน้ำ�
้ำ เป็นการนำ�พลังงานทีเ่ ดิมปล่อยทิง้ นำ�กลับมา
ทีเ่ ติมเข้าหม้อไอน� 
ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถประหยัดพลังงานและต้นทุน
การผลิตได้ โดย ทีวโี อ โรงงาน 1 สามารถลดค่าใช้จา่ ยได้ประมาณ
3.3 ล้านบาทต่อปี และ ทีวีโอ โรงงาน 4 สามารถลดค่าใช้จ่ายได้
ประมาณ 5.7 ล้านบาทต่อปี
• การปรับปรุงคุณภาพน้ำ�ให้ดีขึ้นโดยติดตั้งระบบกรองน้ำ�ที่ ทีวีโอ
้ำ ส่งผลให้ประหยัด
โรงงาน 1 เพือ่ ช่วยลดตะกรันในเครือ่ งกำ�เนิดไอน� 
การใช้พลังงานและสามารถลดค่าใช้จา่ ยได้ประมาณ 1.6 ล้านบาท
ต่อปี

• นอกจากนี้ ได้ นำ � เทคโนโลยี ม าใช้ ป รั บ ปรุ ง ระบบและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต เพื่อคุณภาพน้ำ�มันถั่วเหลือง
บริสทุ ธิท์ มี่ โี ภชนาการและคุณภาพดียงิ่ ขึน้ แล้ว ยังช่วยลดปริมาณ
น้ำ�เสียลงได้ร้อยละ 40 และประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ร้อยละ 30
• ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพบ่อบำ�บัดน้ำ�เสียที่โรงกลั่น เพื่อปรับปรุง
เรื่องกลิ่นจากระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย และสามารถควบคุมปริมาณ
ตะกอน พร้อมทั้งนำ�ตะกอนเชื้อไปผสมเป็นปุ๋ยเพื่อใช้ประโยชน์
ต่อไป ส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ พร้อมมีการตรวจวัด
วิเคราะห์คณ
ุ ภาพน�ำ้ จากการบำ�บัดโดยห้องปฏิบตั กิ าร (Laboratory)
เพื่อให้มั่นใจว่าไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม

ทีวโี อ ใช้แกลบเป็นเชือ้ เพลิงในการผลิตไอน�้ำ เพือ่ ให้พลังงานความร้อน
ในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องของบริษัท แกลบเป็น
เชือ้ เพลิงภายในประเทศ การสนับสนุนการใช้แกลบเป็นการส่งเม็ดเงิน
สู่ภาคเกษตรกรรม และเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดคุณค่าสูงสุด
ทัง้ ช่วยลดการปล่อยสารพิษสูช่ นั้ บรรยากาศ นอกจากนี้ ทีวโี อ ได้สร้าง
ที่เก็บแกลบหรือยุ้งแกลบใหม่ เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บแกลบและ
ดักฝุ่นจากการขนถ่ายไม่ฟุ้งกระจายไปกระทบชุมชน

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

นโยบายพลังงาน และคณะทำ�งานด้านการจัดการพลังงาน

โครงการปรับปรุงชุดดักกลิ่นในกระบวนการผลิต โดยลดอุณหภูมิ
จากนำ้�สเปรย์ในการดักกลิ่นลง ส่งผลให้สามารถลดระดับความเข้ม
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โครงการพลังงานทดแทน พลังงานชีวมวล

การร่วมดูแลสิง่ แวดล้อม การอนุรกั ษ์พลังงานเป็นหน้าทีข่ องพนักงาน
ทุกคนที่ต้องร่วมมือกัน ทีวีโอ ได้กำ�หนดแนวทางการดำ�เนินงาน

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
เกิดประโยชน์สงู สุด นอกจากนี้ ได้แต่งตัง้ คณะทำ�งานด้านการจัดการ
พลังงาน ซึ่งคณะทำ�งานประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ
เพื่ อ ร่ ว มกั น ทำ � งานด้ า นการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานให้ บ รรลุ ผ ลสำ � เร็ จ
ตาม “นโยบายอนุรักษ์พลังงาน” พร้อมควบคุมดูแลให้วิธีการจัดการ
พลังงานของบริษัทดำ�เนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

• การสื่อสารภายในองค์กร
ได้มีการสื่อสาร “นโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัยความปลอดภัย
สิง่ แวดล้อม” และ “นโยบายอนุรกั ษ์พลังงาน” ผ่านช่องทางสือ่ สาร
ภายในองค์กร เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรได้รับทราบ เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบตั ริ ว่ มกัน และเป็นหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของ
ทุกคนใน ทีวีโอ

3. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

แม่นำ้�ท่าจีน เป็นแม่น้ำ�สายสำ�คัญซึ่งไหลผ่านจังหวัดนครปฐม เป็น
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและชุมชนได้พึ่งพิง ทีวีโอ ได้ร่วมกับชุมชน
และชมรมเรารักษ์แม่น�้ำ ท่าจีนในการดูแลรักษาแม่น�้ำ ท่าจีน พร้อมจัด
ทีมทำ�งานเพือ่ จัดเก็บผักตบชวาในแม่น�้ำ ท่าจีน โดยมีการวางแผนงาน
้ำ
ประจำ�เดือน เพือ่ รักษาคุณภาพน�้ำ และแก้ไขปัญหาการจราจรทางน� 
และเพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชน

การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ส่งผลกระทบไม่เฉพาะประเทศไทย
แต่มีผลกระทบต่อทุกประเทศในโลก เช่น ภัยแล้ง น้ำ�ท่วม พายุ และ
คลื่นความร้อน เป็นต้น และอาจนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ
ของโลก ทีวีโอ ให้ความสำ�คัญกับการจัดการการใช้พลังงาน การนำ�
เทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้ และการคัดสรรวัตถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพส่งผลให้
ช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยสามารถ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต ตลอดวัฏจักรชีวิต
ผลิตภัณฑ์นำ�้ มันถั่วเหลืององุ่นขนาด 1 ลิตรลงได้ร้อยละ 2.31 และได้
รับการรับรองเครือ่ งหมายคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon
Footprint Products) จากการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และได้รบั ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริน้ ท์
หรือฉลากลดโลกร้อน (Carbon Footprint Reduction)

5. โครงการ “รักษ์แม่น้ำ�ท่าจีน”

6. การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงงาน

4. บุคลากรกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
คณะทำ�งานปฏิบัติการในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ที วี โ อ แต่ ง ตั้ ง คณะทำ � งานปฏิ บั ติ ก ารในระบบการจั ด การด้ า น
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำ�เนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปตาม
มาตรฐาน ISO14001 เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล พนักงานได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรม มีความตระหนักในการจัดการระบบสิง่ แวดล้อม
ภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน
• การอบรมให้ความรู้บุคลากร
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษา
สิง่ แวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน ทีวีโอ สนับสนุนให้บุคลากร
ได้มกี ารอบรมสัมมนา เรียนรู้ และสามารถนำ�กลับมาปรับใช้ภายใน
องค์กรเพื่อการดำ�เนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
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โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณโรงงาน ในปี 2560 ทีวีโอ ได้ดำ�เนินการ
ปลูกต้นไม้บริเวณโรงงานรวมจำ�นวนกว่า 3,000 ต้น เพื่อทัศนียภาพ
ทีด่ ใี นการทำ�งานของพนักงาน และยังสามารถเพิม่ ปริมาณออกซิเจน
ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยลดภาวะโลกร้อน เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

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.

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

• 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.
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มาตรฐานสากล และ/หรือการรับรอง
การรักษาสิ่งแวดล้อม

ISO 14001
Carbon Footprint
of Products

Carbon Footprint
Reduction

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
ผลิตภัณฑ์ (การประเมินการปล่อยก๊าซ
เรื อ นกระจกตลอดวั ฏ จั ก รชี วิต ของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่อ สิ น ค้ า ที่เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิง่ แวดล้อม)
ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ หรือฉลาก
ลดโลกร้อน

Green Industry
ISO 50001

อุตสาหกรรมสีเขียว
ระบบการจัดการพลังงาน

		 ความปลอดภัย

2. ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1. ความปลอดภัยเริ่มจากบุคลากร

3. ทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉิน

ทีวีโอ ให้ความสำ�คัญกับการบริหารจัดการความปลอดภัยในทุก
ขั้นตอนการดำ�เนินงาน ได้ก�ำ หนด “นโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม” เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
พร้ อ มส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง
ความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย เพื่ อ ป้ อ งกั น การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ
ที่อาจส่งผลต่อความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินทั้งของบุคลากร
ชุมชน สิ่งแวดล้อม โดยในปี 2560 บริษัท ไม่มีบุคลากรหยุดงาน
ที่เกิดจากการทำ�งาน คิดเป็นร้อยละ 0 ลดลงจากปี 2559 ซึ่งมี
บุคลากรหยุดงานที่เกิดจากการทำ�งาน คิดเป็นร้อยละ 0.0002
ความปลอดภั ย ในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรมี ค วามสำ � คั ญ
อย่ า งยิ่ ง เพื่ อ ลดอุ บั ติ เ หตุ แ ละความเสี ย หายที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น
การให้ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
แก่บุคลากรจึงเป็นสิ่งสำ�คัญ ทีวีโอ ได้จัดอบรมสัมมนาในเรื่อง
ดังกล่าวให้กับบุคลากร พร้อมให้เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมมุ่งสร้าง
วัฒนธรรมการทำ�งานที่ให้ความสำ�คัญด้านความปลอดภัยเป็น
พื้นฐานควบคู่กับความสำ�เร็จของงาน
นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรม Safety Talk ในแต่ละพื้นที่ปฏิบัติ
งาน เพื่อให้ความรู้และข้อมูลด้านความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน
แลกเปลีย่ นรับฟังข้อเสนอแนะจากผูป้ ฏิบตั งิ านโดยตรง และมีการ
จัดอบรมขัน้ ตอนในการใช้อปุ กรณ์คมุ้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
(One Person On Case) เพื่อนำ�เสนอข้อมูลการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานผ่านการวิเคราะห์ขนั้ ตอนในการทำ�งานและนำ�เสนอ
เป็นกลุ่มย่อย
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เพื่อการดำ�เนินงานให้เกิดความปลอดภัยในทุกขั้นตอน รวมทั้ง
ความปลอดภัยของบุคลากรและชุมชนรอบข้าง ทีวีโอ ได้กำ�หนด
“นโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัยความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม”
เพื่อเป็นแนวทางในการทำ�งานสำ�หรับพนักงานทุกคน นอกจากนี้
ที วี โ อ ได้ รั บ การรั บ รองระบบการจั ด การอาชี ว อนามั ย และ
ความปลอดภัย (OHSAS 18001: Occupational Health &
Safety Management System) เพื่ อ สามารถประเมิ น
ความเสี่ยงอันตรายจากการทำ�งาน พร้อมหาแนวทางป้องกัน
เพื่ อ ลดความสู ญ เสี ย อั น เนื่ อ งจากอุ บั ติ เ หตุ การเจ็ บ ป่ ว ย
อันเนื่องจากการทำ�งาน
จัดตัง้ ทีมตอบโต้ฉกุ เฉิน เพือ่ รับมือและแก้ไขปัญหาจากเหตุฉกุ เฉิน
ด้วยความรวดเร็วและทันท่วงที โดยทำ�งานอยูใ่ นกระบวนการผลิต
และทีมดับเพลิงประจำ�โรงงานและประจำ�แผนก โดยมีการฝึกซ้อม
ตามช่วงเวลาที่กำ�หนดอย่างสม่ำ�เสมอ นอกจากนี้ มีทีมฉุกเฉิน
ที่ผ่านการฝึกซ้อมการใช้ทุ่นลอยน้ำ�ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินทางน้ำ�
เกิดขึ้น

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
Carbon Footprint
of Products

Carbon Footprint
Reduction

Environment Management System
(To analyze the Carbon Footprint of
Products emissions of greenhouse
gas throughout product life cycle
for environmentally friendly
products)
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.

Green Industry
ISO 50001

Green Industry
Energy Management System

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.

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.
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4. พัฒนาระบบบริหารการทำ�งานด้านความปลอดภัย

เพื่อการพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น
ได้มีการจัดทำ�การสำ�รวจและประเมินระบบบริหารการทำ�งาน
ด้านความปลอดภัย โดยทำ�การสำ�รวจการรับรู้และพฤติกรรม
ด้านความปลอดภัยในการทำ�งานของพนักงานทุกคน (Safety

Perception Survey: SPS) เพื่อนำ�มาประมวลผลและพัฒนา
กระบวนการสร้างพฤติกรรมในการทำ�งานให้เกิดความปลอดภัย
พร้อมทั้งกำ�หนดมาตรการ วางแผนงานเพื่อดำ�เนินการแก้ไข
ปรับปรุงให้บรรลุการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

มาตรฐานสากล และ/หรือการรับรอง
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

OHSAS 18001
TIS18001

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

		 การพัฒนาบุคลากร
บุคลากรทุกคนมีความสำ�คัญและเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของ
ทีวีโอ องค์กรจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น ส่วนสำ�คัญคือการเติบโต
ของบุ ค ลากรทั้งด้านศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ ควบคู่กับ
การทำ�งานทีม่ คี วามสุข มีความสามัคคี ร่วมมือกัน เพื่อคุณภาพชีวิต
ทีด่ ขี องบุคลากรและมีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รบั การฝึกฝน
และเพิ่มพูนทักษะในการทำ�งาน และตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัท
ไม่เคยมีการละเมิดกฎหมายแรงงาน และไม่เคยมีกรณีพพิ าทแรงงาน
แต่อย่างใด สำ�หรับปี 2560 ทีวโี อ ได้ด�ำ เนินการเกีย่ วกับบุคลากร ดังนี้

1. วัฒนธรรมการทำ�งาน
เพื่ อ สร้ า งบรรยากาศและการทำ � งานร่ ว มกั น อย่ า งมี ค วามสุ ข
ผู้ บ ริ ห ารและตั ว แทนจากแต่ ล ะหน่ ว ยงานได้ ร่ ว มกั น กำ � หนด
วัฒนธรรมการทำ�งานขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน
ดังนี้
• ความสำ � เร็ จ คื อ การทำ � งานเพื่ อ ของตนเองและผู้ ร่ ว มงาน
		 เน้นให้ทุกฝ่ายประสบความสำ�เร็จในการทำ�งานตามเป้าหมาย
		 ขององค์กร

•
•
		
•
•
•
		
•
•
•

2. การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

จำ�นวนชั่วโมงการฝึกอบรม
จำ�นวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานทั้งหมด
- จำ�นวนชั่วโมงการฝึกอบรมของระดับผู้บริหารระดับสูง/คน/ปี
- จำ�นวนชั่วโมงการฝึกอบรมของระดับผู้จัดการขึ้นไป/คน/ปี
- จำ�นวนชั่วโมงการฝึกอบรมของระดับหัวหน้างานและพนักงาน/คน/ปี
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เคารพและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน
เกื้อกูล คือการทำ�งานให้สำ�เร็จตามเป้าหมายของบริษัทและ
ของตนเองเพือ่ ให้บรรยากาศการทำ�งานเป็นไปอย่างมีความสุข
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เรียนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ผู้อื่น
พัฒนาตนเองและองค์กร เพิม่ พูนความรูใ้ นศาสตร์อน่ื ๆ นอกเหนือจาก
ด้านวิชาชีพของตนเอง
ยึดความปลอดภัยเป็นพื้นฐานที่สำ�คัญ ควบคู่กับความสำ�เร็จ
ดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน
ค่านิยมทีจ่ ะไม่เข้าไปมีสว่ นร่วมกับการคอร์รปั ชันในทุกรูปแบบ

ปี 2560 มีการพัฒนาบุคลากรทั้งองค์กร โดยจัดให้มีการฝึกอบรม
ทั้งภายในและส่งพนักงานร่วมเข้าฝึกอบรมภายนอก รวมทั้งสิ้น
158 หลักสูตร 29 รุ่น รวมจำ�นวนชั่วโมงการฝึกอบรมทั้งสิ้น
10,022 ชม. คิดเป็นร้อยละ 59.79 ของพนักงานทั้งหมด โดยมี
รายละเอี ย ดรายงานจำ � นวนชั่ ว โมงการฝึ ก อบรมระหว่ า งปี
2558 - 2560 ดังนี้
2558
10,086.00
32.80
29.48
74.60

2559
16,770.00
41.36
46.95
124.05

2560
10,022.00
66.75
30.41
56.07

2. Occupational Health & Safety Management System 3. Emergency Response Team: ERT
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.

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
TIS18001

Occupational Health and Safety Assessment Series
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
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED

27

3. โครงการ Happy Together : You are Happy We are Happy
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และส่งเสริมความผูกพันของบุคลากร

ส่งเสริมให้บุคลากรมีการออกกำ�ลังกาย พร้อมสร้างความสามัคคี
ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร โดยจัดกิจกรรม “TVO Cup
ครั้งที่ 2” ฟุตบอลชิงถ้วยรางวัล TVO ซึ่งแต่ละทีมมีสมาชิก
รวมพนั ก งานและผู้ บ ริ ห าร และกิ จ กรรมกี ฬ าแบดมิ น ตั น
วิ่งมาราธอน นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรม “Team Building”
ท่องเทีย่ วประจำ�ปี กิจกรรมส่ง “การ์ดอวยพรวันเกิด” ให้พนักงาน
และกิจกรรมวันสงกรานต์รดน้ำ�ขอพรผู้ใหญ่ ทำ�บุญตักบาตร
สื บ สานขนบธรรมเนี ย มประเพณี ไ ทย เพื่ อ สร้ า งความผู ก พั น
ระหว่างบุคลากรภายในองค์กร ทั้งเกิดความผูกพันกับองค์กร

โรงงานสีขาว
ทีวโี อ เข้าร่วมกิจกรรมโรงงานสีขาว กับกรมสวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 โดยปี 2560 นี้ ได้รับรางวัล
ระดับ 1 เพราะเชื่อว่าบุคลากรเป็นรากฐานสำ�คัญขององค์กร
เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดทุกประเภทในโรงงาน ได้จัดให้มีการ
ตรวจสุขภาพ จัดกิจกรรมปลอดยาเสพติด โดยไม่เสพ ไม่ค้า ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด และระวังสอดส่องดูแลพฤติกรรมการทำ�งาน
ของบุคลากรในโรงงาน หากพบเจอผู้ติดสารเสพติดจะดำ�เนินการ
ส่งเข้าบำ�บัด

การเคารพสิทธิมนุษยชน
ทีวีโอ ได้กำ�หนด “นโยบายการควบคุมการใช้แรงงานเด็กและ
การเยียวยากรณีพบการจ้างแรงงานเด็ก” โดยไม่จ้างแรงงานเด็ก
ทีอ่ ายุต�่ำ กว่า 15 ปี รวมถึงควบคุมให้ผรู้ บั เหมาและบุคคลภายนอก
ที่เข้ามาทำ�งานกับบริษัท ไม่ใช้แรงงานเด็ก พร้อมมีมาตรการ
ควบคุมและเยียวยาอย่างเคร่งครัด โดยตลอดเวลาทีผ่ า่ นมา ทีวโี อ
ไม่เคยมีการละเมิดกฎหมายแรงงาน และไม่เคยมีกรณีพิพาท
แรงงานแต่อย่างใด
ทรัพยากรมนุษย์มีความสำ�คัญไม่เฉพาะกับองค์กร แต่รวมถึง
ในฐานะประชาชนของประเทศชาติ ผูบ้ ริหารของ ทีวโี อ ได้เล็งเห็น
คุณค่าของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยปี 2560 คุณวิสุทธิ
วิทยฐานกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร ได้รับเกียรติจากสถาบัน
ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบรางวัล “ผู้ทำ�
คุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์” (Human Resource
Excellence Award) สำ�หรับผู้ทำ�คุณประโยชน์ด้านการพัฒนา
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

Numbers of Training Hours
Total Hour of Employee Training
- Hour of Training for chief executive/person/year
- Hour of Training for manager and above/person/year
- Hour of Training for senior and employee/person/year

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.

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

2015
10,086.00
32.80
29.48
74.60

2016
16,770.00
41.36
46.95
124.05

2017
10,022.00
66.75
30.41
56.07

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.

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
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
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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
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องสำ�หรับผู้ขายสินค้าและบริการลูกค้า

ชุมชน
ทีวีโอ มีพันธกิจในการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชน เพื่อนำ�
ความยัง่ ยืนให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย อันจะนำ�ไปสูค่ วามยัง่ ยืนขององค์กร
ต่อไป ตาม “นโยบายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน” ขององค์กร การดำ�เนินงาน
เพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชน ดังนี้

• สนับสนุนกิจกรรมนิสิตนักศึกษา : โดยมอบน้ำ�มันถั่วเหลือง
		 “องุน่ ” สำ�หรับกิจกรรมของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย

1. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน
โครงการองุ่นอิ่มบุญ เพื่อน้องอิ่มนาน

เป็นโครงการที่ ทีวโี อ ดำ�เนินการมาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ส่งเสริมด้าน
โภชนาการแก่เยาวชน พร้อมส่งเสริมด้านการศึกษา โดยเฉพาะ
ในพืน้ ที่ตงั้ บริเวณโรงงาน ซึง่ เป็นโรงเรียนทีล่ กู หลานของพนักงาน
ได้เข้ารับการศึกษา กิจกรรมที่ร่วมสนับสนุน ดังนี้
• โครงการมอบน้ำ�มันถั่วเหลือง “องุ่น” สำ�หรับประกอบอาหาร
		 กลางวันเด็กนักเรียน รวม 19 โรงเรียน ในจังหวัดนครปฐม และ
		 กรุงเทพฯ นอกจากนี้ ได้มอบทุนสำ�หรับอาหารกลางวันนักเรียน
		 โรงเรียนเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจังหวัดนครปฐม จำ�นวน 4 โรงเรียน
• โครงการมอบทุนการศึกษาสำ�หรับนักเรียนในโรงเรียนเขตพืน้ ที่
		 การศึกษาจังหวัดนครปฐม จำ�นวน 9 โรงเรียน
• สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ทั้งกิจกรรมของโรงเรียนรวม 42
		 โรงเรียน และกิจกรรมของชุมชน รวมทัง้ หน่วยงานต่างๆ ในพืน้ ที่
		 ท้องถิ่นใกล้บริเวณโรงงาน
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โครงการรักษ์ชุมชน

•
		
		
		

โครงการทำ�นุบ�ำ รุงพระพุทธศาสนา: จัดโครงการร่วมกับชุมชน
วัดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนในเขตพื้นที่โรงงานตั้งอยู่
ร่วมทำ�บุญทอดกฐินและทอดผ้าป่า และจัดโครงการบรรพชา
สามเณรเฉลิมพระเกียรติ ภาคฤดูร้อน

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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•
		
		
		

โครงการชื่นชมอุดมการณ์ ครั้งที่ 15 : เพื่อส่งเสริมเชิดชูบุคคล
ทีป่ ระกอบคุณความดี ด้วยการสนับสนุนกิจกรรมขององค์การ
ศู น ย์ ป ระสานงานองค์ ก ารเอกชน ได้ แ ก่ ถวายรางวั ล
พระนักพัฒนาสังคมดีเด่น ในปี 2560 ได้ถวายแด่พระสงฆ์ 2 รูป

• Big Cleaning Day : กิจกรรมที่ร่วมกับชุมชน เพื่อร่วมทำ�
		 ความสะอาดในชุ ม ชน โดยการรณรงค์ แ ละร่ ว มกิ จ กรรม
		 การเก็บขยะ

•
		
		
•
		
		
		
		

Emergency Response Team : เพือ่ ร่วมกับชุมชนในการแก้ไข
ปัญหาเร่งด่วน ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเฝ้าระวังและแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นในชุมชน
คณะทำ�งานพบชุมชน : เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับชุมชน
รายครั ว เรื อ น และนำ � มาพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง กระบวนการ
ดำ�เนินงาน กระบวนการผลิตของ ทีวีโอ ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อชุมชน พร้อมร่วมประชุมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
กลุ่มองค์กรภาคเอกชน

โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน
•
		
		
		

โครงการส่งเสริมการออกกำ�ลังกาย : เพือ่ ให้ชมุ ชนดูแลสุขภาพ
โดยมอบอุปกรณ์การกีฬาต่างๆ ผ่านหน่วยงานของชุมชน
พร้อมทั้งจำ�หน่ายน้ำ�มันถั่วเหลือง “องุ่น” ในราคาถูกกว่า
ท้องตลาดให้กับชุมชน 4 ตำ�บลในเขตพื้นที่ที่โรงงานตั้งอยู่
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ทีวโี อ มีนโยบายรับคนในท้องถิน่ เข้าทำ�งาน เพือ่ ส่งเสริมด้านอาชีพ
และความเป็นอยู่ของชุมชนอย่างยั่งยืน พร้อมมีการจัดอบรม
ให้ความรู้กับชุมชนตาม “โครงการพอเพียงเลี้ยงชีพ” ก้าวตาม
พ่อหลวง ร.9 ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยปี 2560 ได้จัด
อบรมการทำ�ปุย๋ อินทรีย-์ ชีวภาพ ปุย๋ หมัก-แบบไม่กลับกอง โดยใช้
ส่ ว นผสมตามท้ อ งถิ่ น ที่ เ ดิ ม เคยเป็ น ของเหลื อ ใช้ นำ � กลั บ มา
สร้างประโยชน์ เช่น เปลือกถั่วเหลือใช้ ใบไม้ ผักตบชวา เป็นต้น
นำ�กลับมาทำ�ปุ๋ยใช้เองโดยไม่พึ่งสารเคมี นอกจากนี้ ได้สนับสนุน
การใช้ผลิตภัณฑ์ทผี่ ลิตในชุมชน เช่น เครือ่ งดืม่ อาหารว่าง สำ�หรับ
การจัดประชุมของ ทีวีโอ

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

•
		
		
		
		
•
		
		
		
		

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.

•
		
		
•
		
		
•
		
		
		
		
		
		

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.
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ทีวีโอ ร่วมส่งเสริมและดูแลสังคม ประเทศชาติ
TVO with Promoting Society and Country
ปี 2560 ในวาระครบรอบ 50 ปี ทีวโี อ ได้จดั ทำ�โครงการ “สุขกี มั ปานี”
เพือ่ สร้างสรรค์สงิ่ ดีๆ ให้กบั สังคม และสร้างพลังขับเคลือ่ นโดยเฉพาะ
กลุ่ ม คนรุ่ น ใหม่ เพื่ อ ชั ก ชวนให้ ร่ ว มมื อ ดู แ ลพั ฒ นาประเทศชาติ
บ้านเมือง

ดังกล่าว ยอดดาวน์โหลดทุก 1 ดาวน์โหลด เท่ากับเงิน 1 บาท
เพื่อมอบสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา และในวันที่ 27 กันยายน 2560
คุณวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร เข้าเฝ้าฯ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงิน
เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิน 1 ล้านบาท
โครงการสุขีกัมปานี ยังสนับสนุนการจัดทำ�สกู๊ปสั้น นำ�เสนอเรื่องราว
ชีวิตของ 13 บุคคล ผู้น้อมนำ�แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการดำ�เนินชีวิตจนเกิดประโยชน์ทั้งกับตนเองและสังคม
รอบข้างอย่างมีความสุขและยั่งยืน นำ�เสนอผ่านสื่อโทรทัศน์ เพื่อจุด
ประกายและเป็นแรงผลักดันให้ประชาชนได้ทำ�ประโยชน์ให้กับ
ตนเองแล้ว ยังทำ�ประโยชน์ให้กับผู้อื่น และสังคมได้อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ทีวีโอ ได้สนับสนุนโครงการที่สร้างคุณค่าและความยั่งยืน
ต่อสังคมและประเทศชาติ ดังมีโครงการ ดังต่อไปนี้

• โครงการคนกล้าคืนถิ่น
โดยจัดทำ�  แอพพลิเคชั่น “พอดี” เพื่อส่งเสริมให้คนรู้จักความพอดี
ตามแนวพระราชดำ�ริ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สามารถ
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นลงโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และให้คนได้หยุดคิดก่อนการตัดสินใจ
ซื้อสินค้า วิธีการโดยการกรอกข้อมูลรายรับ รายจ่าย เงินออม หนี้สิน
เทียบกับสินค้าทีต่ อ้ งการซือ้ แอพพลิเคชัน่ จะช่วยคำ�นวณและประเมิน
ความเหมาะสมในการซือ้ สินค้านัน้ จากการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่
่งยืนประจำ�ปี 2560
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ทีวีโอ ให้การสนับสนุนโครงการคนกล้าคืนถิ่น ซึ่งเป็นโครงการ
ทีร่ ว่ มบูรณาการจากหลายภาคส่วน ทัง้ กองทัพบก สถาบันปิดทอง
หลังพระสืบสานแนวพระราชดำ�ริ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
และเครือข่ายอีกกว่า 20 เครือข่าย ส่งเสริมให้คนรุน่ ใหม่หนั กลับไป
พัฒนาชุมชน กล้าทดลองใช้ชีวิตและพัฒนาตนเองบนวิถีเกษตร
ยัง่ ยืนสามารถพึง่ พาตนเอง สร้างความเปลีย่ นแปลงทีด่ ใี ห้กบั สังคม
และสิ่งแวดล้อม

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)
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.

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.
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• โครงการผู้นำ�-นำ�การเปลี่ยนแปลง
โครงการภายใต้มลู นิธสิ มั มาชีพ ซึง่ ทีวโี อ ได้ให้การสนับสนุน ด้วย
เล็งเห็นประโยชน์ทจี่ ะได้รบั จากโครงการต่อประเทศชาติ โครงการ
มีปรัชญาสร้าง “สัมมาชีพเต็มพื้นที่” คือ การประกอบอาชีพที่ลด
การเบียดเบียนตนเองและผูอ้ น่ื ไม่ท�ำ ลายสิง่ แวดล้อม และมีรายได้
มากกว่ารายจ่าย โดยให้การอบรมผู้นำ�นำ�การเปลี่ยนแปลง เพื่อ
การเปลี่ยนแนวคิด เปลี่ยนพฤติกรรม และขยายผลสู่เครือข่าย
ความร่วมมือด้านความรับผิดชอบสังคม

• ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัย
จากเหตุอุทกภัยทางภาคใต้ และกรณีที่ภาคเหนือตอนล่างและ
ตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างความทุกข์และความเดือดร้อนแก่
พี่น้องชาวไทยเป็นจำ�นวนมาก หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนชาวไทย รวมทั้ ง ที วี โ อ ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ในประชาชน
ของประเทศ ได้ร่วมใจแสดงถึงพลังแห่งความสามัคคีร่วมบริจาค
เงินช่วยเหลือและฟื้นฟูเยียวยาพี่น้องผู้ประสบภัยดังกล่าว

• โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย
• สนับสนุนโครงการจัดงานยุตคิ วามรุนแรงในสังคมไทยปัจจุบนั
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเป็นปัญหาสำ�คัญที่ซ่อนเร้น
อยู่ในสังคมไทย เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมายาวนานและทวีความ
รุนแรงขึ้น เพื่อร่วมในการยุติความรุนแรงในสังคมไทย ทีวีโอ
ได้ให้การสนับสนุนโครงการจัดงานยุติความรุนแรงในสังคมไทย
ปัจจุบนั จัดโดยโรงพยาบาลตำ�รวจ เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ในสังคมไทย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
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ปี 2560 ทีวีโอ ได้เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการไทย” กับคณะอนุกรรมการส่งเสริมอาชีพคนพิการ
คณะกรรมการพัฒนาสังคม มูลนิธิหอการค้าไทย และมูลนิธิ
โคเออร์ เพื่อมีส่วนร่วมในการส่งเสริมศักยภาพด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและทักษะด้านอาชีพให้แก่คนพิการ โดยให้ความรู้
ฝึกอบรมแก่ผพู้ กิ ารให้เหมาะสมต่อความพิการและสภาพแวดล้อม
แห่งท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ เพื่อสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
และครอบครัวได้ รวมถึงเป็นพลังสำ�คัญในการพัฒนาประเทศชาติ
ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม กิจกรรมที่ ทีวีโอ ได้ดำ�เนินการจัดทำ�พัฒนา
หลักสูตรและได้ผ่านการอนุมัติจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้ว
รวม 2 หลั ก สู ต ร คื อ การเลี้ ย งสั ต ว์ (สุ ก ร) และหลั ก สู ต ร
การเลี้ยงสัตว์ (ไก่ไข่)

• Promote End Violence Campaign

• Promote and Develop Persons with Disabilities’
Violence against Women and Children Problem has
Quality of Life Project
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.

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
• 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.

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
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
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• ส่งเสริมด้านการศึกษา

การศึ ก ษาเป็ น รากฐานสำ � คั ญ สำ � หรั บ การพั ฒ นาสั ง คมและ
ประเทศชาติ โดยเฉพาะเยาวชนที่ ด้ อ ยโอกาสในการได้ รั บ
การศึกษา ทีวีโอ ให้ความสำ�คัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โดยเฉพาะเยาวชนไทยที่จะเป็นกำ�ลังสำ�คัญ ปี 2560 ได้ให้การ
สนับสนุน “กองทุนครูจา้ งสอน” โรงเรียนวัดประชานารถ อำ�เภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณที่โรงงาน
ตั้งอยู่ นอกจากนี้ ได้ให้การสนับสนุนโครงการ “ตามรอยพ่อ
สานต่อปณิธานเพื่อการศึกษาเด็กไทย” เพื่อนำ�สื่อการเรียน
การสอนไปมอบให้โรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ห่างไกลหรือในท้องถิ่น
ทุ ร กั น ดารทุ ก ภู มิ ภ าคของประเทศ และได้ ส นั บ สนุ น จั ด ตั้ ง
“กองทุนเพื่อการศึกษา ธรรมศาสตร์ - น้ำ�มันพืชไทย” คณะ
วิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่กลุ่มผู้ที่จะเป็นผู้นำ�แห่งการ
เปลี่ ย นแปลงด้ า นการเรี ย นรู้ แ ละการศึ ก ษาของประเทศ
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ นอกจากนี้ ได้ ใ ห้
การสนับสนุน “กิจกรรมละครหุน่ มาสคอตสือ่ การสอน หุน่ การ์ตนู
พีอ่ งุน่ ” เป็นสือ่ การสอนเด็กปฐมวัย เรือ่ งทีน่ �ำ สอนได้แก่ “จงพอใจ
ในสิง่ ทีต่ วั เองมี” และ “การรักษาคำ�พูด เป็นจุดเริม่ ต้นของความ
สำ � เร็ จ (พู ด จริ ง ทำ � จริ ง )” ละครหุ่ น เป็ น สื่ อ การสอนที่ ช่ ว ย
ส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจเรื่องราวที่นำ�เสนอ
ได้ง่าย เพื่อส่งเสริมให้เด็กเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติ โดยปี
2560 จัดกิจกรรมกับโรงเรียนทั่วประเทศกว่า 300 โรงเรียน
เด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2 แสนคน

• SET Social Impact Day 2017

ทีวโี อ ร่วมกิจกรรม SET Social Impact Day 2017: Partnership
for the Goals “รวมพลังเพือ่ ความยัง่ ยืน” โดยคุณวิสทุ ธิ วิทยฐานกรณ์
ประธานกรรมการบริหาร ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดและแบ่งปัน
ประสบการณ์ ความรู้ เกี่ยวกับการลงมือปฏิบัติจริงสู่การต่อยอดธุรกิจ
และสังคมที่ดี บนความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจ ภาคสังคม
และองค์กรต่างๆ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

TVO ร่วมกิจกรรม SET Social Impact Day 2017

่งยืนประจำ�ปี 2560
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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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รางวัลแห่งความสำ�เร็จ
Pride of Success

ใบรับรอง ESG100 Certificate
ESG100 Certificate
ใบรับรอง 100 บริษัทที่มีการดำ�เนินธุรกิจโดดเด่นด้านความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากสถาบันไทยพัฒน์
Certified as an one of 100 companies with its outstanding in terms
of environmental, social and governance from Thaipat Institute

การได้รบั การจัดอันดับ เป็นอันดับ 1 ของบริษทั จดทะเบียนทีม่ หี นุ้ ปันผลโดดเด่น (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 จำ�นวน 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
จากสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา (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.)
โรงงานสีขาวในสถานประกอบกิจการ จากสำ�นักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดนครปฐม
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.
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Environmental calculator

Reduce your environmental impact with recycled papers

146 kg of landfill

4,266 litres of water

22 kg CO and greenhouse 216 km travel in the average
2

gases

European car

251 kWh of energy

237 kg of wood
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หนังสือเลมนี้พิมพดวยหมึก Soy Ink
ปลอดสารพิษเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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