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บริษัทมุ่งมั่นในการ
ด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล บนรากฐาน
แห่งความยั่งยืน โดยบูรณาการ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของสหประชาชาติ (Sustainable
Development Goals: SDGs)
เข้ากับการด�ำเนินงานของบริษัท
เพื่อสร้างผลการด�ำเนินงาน
ที่ดีในทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม

ปี 2562 เป็นปีที่ต้องเผชิญความท้าทายในหลายด้าน ท่ามกลาง
ปั จ จั ย แวดล้ อ มทั้ ง จากสงครามการค้ า ระหว่ า งสหรั ฐ และจี น
ที่ส่งผลโดยตรงต่อราคาเมล็ดถั่วเหลืองและราคากากถั่วเหลือง
ในตลาดโลก การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกา (ASF) ในสุกร
ที่แพร่ระบาดในประเทศข้างเคียง รวมถึงการแข่งขันด้านราคา
ทีร่ นุ แรงในตลาดน�ำ้ มันพืช บริษทั จึงเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับ
การเปลีย่ นแปลงในสถานการณ์ตา่ งๆ โดยปรับปรุงกระบวนการผลิต
และขั้นตอนการด�ำเนินงานภายในให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่
ไปกับการด�ำเนินงานที่ค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
บริ ษั ท มุ ่ ง มั่ น ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ โดยยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าล
บนรากฐานแห่งความยั่งยืน โดยบูรณาการเป้าหมายการพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals:
SDGs) เข้ากับการด�ำเนินงานของบริษทั เพือ่ สร้างผลการด�ำเนินงาน
ที่ดีในทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในปี 2562
บริษทั ได้รบั การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต และยังได้รับการประเมินด้านก�ำกับ
กิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ด้วยคะแนนในระดับ
ดี เ ลิ ศ รวมถึ ง การประกาศใช้ น โยบายส� ำ คั ญ หลายด้ า น อาทิ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ นโยบายด้านภาษี จรรยาบรรณ
คู่ค้าธุรกิจ นโยบายสิทธิมนุษยชน และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล
อีกทัง้ ยังทบทวนคูม่ อื จรรยาบรรณธุรกิจและคูม่ อื มาตรการต่อต้าน
คอร์รัปชันให้เป็นปัจจุบัน
ในรอบปีทผี่ า่ นมา บริษทั ยังคงมุง่ มัน่ ดูแลสังคมและชุมชนรอบข้าง
โดยมีสว่ นร่วมในการสนับสนุนทัง้ ด้านสุขภาวะแก่เยาวชนและผูค้ น
ในชุมชนผ่านหลากหลายโครงการ อาทิ การสนับสนุนเครื่องมือ
แพทย์และปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกแก่โรงพยาบาล โครงการ
อาหารกลางวันและโภชนาการของเด็กนักเรียน และส่งเสริมความ
เท่าเทียมกันด้านการศึกษาแก่เยาวชนผู้ขาดแคลนให้มีโอกาส
ในการเข้าถึงการศึกษาที่ดี ตลอดจนร่วมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อสร้างสังคมแห่งการอยู่ร่วมกัน
ที่ยั่งยืน
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ขณะเดียวกันการด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม บริษทั ให้ความส�ำคัญ
กับการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรูค้ ณ
ุ ค่าและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ภายใต้นโยบายด้านสิง่ แวดล้อม นโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ควบคูไ่ ปกับนโยบาย
พลังงาน ซึง่ เกิดจากร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในองค์กร ร่วมเสนอแนะ
และปรับปรุงกระบวนการท�ำงานในด้านต่างๆ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารบรรลุ
เป้าหมายในด้านการอนุรักษ์และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เพื่อ ให้เ ยาวชนคนรุ่นหลัง สามารถเข้าถึง ทรัพ ยากรธรรมชาติ
ที่มีคุณภาพ
ในนามของบริษัท น�ำ้ มันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) ใคร่ขอขอบคุณ
ทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนตลอดมา บริษัท
ขอมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสร้างมูลค่าแก่
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รับผิดชอบในการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อการ
เติบโตร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

นายบวร วงศ์สินอุดม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
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บ
นี
้
(GRI 102-45, GRI 102-50, GRI 102-51, GRI 102-52, GRI 102-53, GRI 102-54)
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน) (“ทีวีโอ”) ได้จัดท�ำรายงาน
ความยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เพื่อรายงานแนวทางและผลการ
ด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ครอบคลุมทัง้ ด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร เป็นผลการด�ำเนินงานระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยพิจารณา
สาระส�ำคัญในการน�ำเสนอเพือ่ ตอบสนองความต้องการและความ
คาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสีย และน�ำเสนอผลการด�ำเนินงานทีม่ คี วาม
ส�ำคัญต่อองค์กร โดยจัดท�ำเนื้อหาให้สอดคล้องตามแนวทางการ
รายงานของ Global Reporting Initiatives (GRI) Sustainability
Reporting Standards ในระดับตัวชี้วัดหลัก (Core) พร้อมทั้ง
รายงานผลการด�ำเนินงานขององค์กรที่สนับสนุนเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development
Goals: SDGs) โดยรายงานความยั่งยืนฉบับนี้ มีขอบเขตของการ
รายงานครอบคลุมธุรกิจ ทีวีโอ เท่านั้น มิได้รวมถึงบริษัทย่อย
และบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น

“

ทีวีโอ มีความตั้งใจที่จะสื่อสารการด�ำเนินงานที่มีความโปร่งใส
และผลงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ
พร้ อ มทั้ ง ยิ น ดี รั บ ฟั ง ข้ อ เสนอแนะต่ า งๆ เพื่ อ น� ำ ข้ อ คิ ด เห็ น มา
บูรณาการเข้ากับกระบวนการด�ำเนินงานและส่งเสริมการพัฒนา
อย่างยั่งยืนร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายต่อไป
สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้ :
www.tvothai.com/th/sustainability/report

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ส�ำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน)
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์: 0 2477 9020 e-mail: info@tvothai.com

ทีวีโอ มุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส

ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ใส่ใจสังคม และสิ่งแวดล้อม
เพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้บริโภค
พนักงาน ชุมชน สิ่งแวดล้อม
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย”
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ท�ำความรู้จัก ทีวีโอ

(GRI 102-1, GRI 102-2, GRI 102-3, GRI 102-4, GRI 102-5, GRI 102-6, GRI 102-7, GRI 102-13)
(GRI 102-18, GRI 102-19, GRI 102-20, GRI 102-22, GRI 102-23, GRI 102-48, GRI 102-49)

ธุรกิจของ ทีวีโอ

บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ :

TVO (ทีวีโอ) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2533

กลุ่มอุตสาหกรรม :

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
บริษทั ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าน�ำ้ มันบริโภค ตรา “องุน่ ” และวัตถุดบิ อาหารสัตว์ ภายใต้ชอื่
“ทีวีโอ” โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก 2 ประเภท ได้แก่ วัตถุดิบอาหารสัตว์ กากถั่วเหลือง
และน�้ำมันถั่วเหลือง ส�ำหรับผลิตภัณฑ์อื่น ได้แก่ น�้ำมันข้าวโพด น�้ำมันทานตะวัน
และน�ำ้ มันคาโนลา ตราองุน่ น�ำ้ มันมะกอก ตราโมนินี่ (MONINI) และเลซิตนิ โดยจ�ำหน่าย
สินค้าครอบคลุมทั่วประเทศไทย และสินค้าน�ำ้ มันถั่วเหลือง ตรา Healthy Chef และ
Queen จ�ำหน่ายในต่างประเทศกลุ่ม CLMV

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ :

เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพฯ 10600

ที่ตั้งโรงงาน :

จังหวัดนครปฐม

ทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว :

808,610,985 บาท

จ�ำนวนพนักงานทั้งหมด :

1,324 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

การร่วมเป็นสมาชิกองค์กร :

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562
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ปรัชญาองค์กร

บริษัทจะเติบโตอย่างมีคุณภาพ มั่นคง ยั่งยืน และผลิตสินค้า
คุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และสร้างมูลค่า
เพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

ทีวีโอ จะเป็นผู้น�ำในด้านธุรกิจน�้ำมันพืช
และวัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างมั่นคง

พันธกิจ

•		มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศ
•		เร่งปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่อยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าและบริการ ให้ครองความเป็นที่หนึ่ง
ในใจผู้บริโภค
• มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อต่อยอดธุรกิจใหม่ และตอกย�้ำความเป็นผู้นำ�
ในอุตสาหกรรมที่อยู่คู่กับชุมชน ดูแลสังคม
และใส่ใจสิ่งแวดล้อม
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โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการ
เลขานุการบร�ษัท
คณะกรรมการนโยบาย
ส��งแวดลอม สังคม
บร�หารความเส�่ยง
และการกํากับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และกําหนดคาตอบแทน

ประธานเจาหนาที่บร�หาร
และกรรมการผูจัดการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

สํานักตรวจสอบ
ภายใน

สํานักประธาน
เจาหนาที่บร�หาร

ประธานเจาหนาที่
ปฏิบัติการดานการพาณิชย

ประธานเจาหนาที่
ปฏิบัติการดานการผล�ต
ความปลอดภัย

ฝายธุรกิจ1

ฝาย
Supply & Trading

ฝายโลจ�สติกส

ฝายธุรกิจ2

ฝาย
บัญชีการเง�น

ฝายผล�ต

ฝายธุรกิจ3

ฝาย
พัฒนาธุรกิจ

ฝายว�ศวกรรม

ฝายธุรกิจ4

ฝาย
ทรัพยากรบุคคล

ฝายเทคนิค
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7

โครงสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
(Environmental, Social, Risk Management and Compliance policy Committee “ESRC”)
คณะจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง
และการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (ESRC-E)

คณะท�ำงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

คณะท�ำงาน
ด้านบริหารความเสี่ยง

คณะท�ำงานด้านการก�ำกับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ทีมงานส่งเสริม
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทีมงาน
ชุมชนสัมพันธ์

ทีมงาน
การจัดการพลังงาน

เพือ่ ให้งานด้านสิง่ แวดล้อม งานด้านชุมชนและสังคม มีการด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบาย แผนธุรกิจ และการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี ในปี 2562 ทีวีโอ ก�ำหนดให้จัดตั้งคณะท�ำงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ไว้ดังนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบ คณะท�ำงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

• จั ด ท� ำ แผนด� ำ เนิ น งาน ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ที่ เ หมาะสมสอดคล้ อ งกั บ
นโยบาย แผนธุรกิจ เพื่อขอความเห็นชอบจาก ESRC-E ทั้งนี้ให้งานด้านสิ่งแวดล้อมครอบคลุม ในเรื่อง
การลดผลกระทบสิง่ แวดล้อม อากาศ น�ำ้ กลิน่ เสียง และ ด้านการใช้ทรัพยากร
• ติดตามการด�ำเนินงาน ประเมินผล ทบทวนและปรับปรุงแผนด�ำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์
• รายงานผลการด�ำเนินงานต่อ ESRC-E เพือ่ รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นเพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจว่า 
ผลการด�ำเนินงานเป็นไปตามแผนฯ อย่างมีประสิทธิผล
• สื่อสารและผลักดันให้การด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของ
การท�ำงานปกติ มีการปฏิบตั ทิ วั่ ทัง้ องค์กร
• จัดให้มกี ารประชุมติดตามผลการด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสม�ำ่ เสมอ
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นโยบาย
และกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ทีวีโอ ก�ำหนดนโยบายการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Sustainable Development Policy) ขึน้ โดยน�ำไปเป็นแนวทาง
ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมัน่ คงยัง่ ยืนใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดล้อม ด้วยการน�ำแนวคิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนบูรณาการ
เข้ากับการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทมุ่งด�ำเนินธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง ส่งมอบ
คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้บริโภค พนักงาน ชุมชน สังคม สร้างความ
พึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เริ่มตั้งแต่กระบวนการ
จัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ตลอดจนจัดส่งสินค้าถึงมือ
ผู้บริโภค ยึดหลักธรรมาภิบาล และดูแลสิ่งแวดล้อม อันจะน�ำมา
สู่ความยั่งยืนร่วมกัน

กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน

ทีวีโอ ด�ำเนินธุรกิจตามปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร
เพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ส่งมอบคุณภาพชีวิต
ที่ดีให้ผู้มีส่วนได้เสีย ป้องกันและรับผิดชอบต่อผลกระทบจาก
การด�ำเนินธุรกิจที่มีต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้
การด�ำเนินงานอย่างมีบรรษัทภิบาล พร้อมทั้งเพื่อตอบสนอง
ต่ อ เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ขององค์ ก ารสหประชาชาติ
(Sustainable Development Goals: SDGs) โดยก�ำหนดกลยุทธ์
สู่ความยั่งยืนดังนี้
1. สร้ า งคุ ณ ค่ า ทางเศรษฐกิ จ ด้ ว ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ ภาพ
ยึดหลักบรรษัทภิบาล ทีวีโอ มุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้แก่
กิจการ มิใช่เพียงแค่การเติบโตของผลก�ำไร แต่ยงั ก�ำกับดูแลการ
ด�ำเนินธุรกิจให้มคี วามโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ภายใต้
หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และการบริหารจัดการความเสีย่ ง
รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562

ควบคูไ่ ปกับการส่งมอบผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ ตัง้ แต่การคัดสรร
วั ต ถุ ดิ บ กระบวนการผลิ ต ที่ ค� ำ นึ ง ถึ ง การบริ ห ารจั ด การ
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยี ท่ี ทั น สมั ย อั น น� ำ ไปสู ่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ คุ ณ ภาพ
ที่สนับสนุนโภชนาการที่ดีของประชาชน
2. บุคลากรที่มีคุณภาพ “พนักงาน” คือหัวใจส�ำคัญในการ
ขับเคลือ่ นธุรกิจ ทีวโี อ จึงให้ความส�ำคัญในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ด้วยการฝึกอบรมพัฒนาและความรูศ้ กั ยภาพการท�ำงาน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งยึดมั่นในการปฏิบัติด้านแรงงานและ
สิทธิมนุษยชนทีด่ ี ควบคูไ่ ปกับสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
ผูบ้ ริหารและพนักงาน เพือ่ การเป็นองค์กรแห่งการแบ่งปันและ
ด�ำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
3. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ทีวีโอ ด�ำเนินธุรกิจอย่าง
มีคุณธรรม และยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเข้าไป
มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งในด้านการสร้างงาน
และเศรษฐกิจชุมชน การสนับสนุนการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
การดูแลสุขภาพอนามัยความปลอดภัยของผูค้ นในชุมชน และ
ตลอดจนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
ทีวโี อ มุง่ มัน่ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
การอนุรกั ษ์พลังงาน การบริหารจัดการน�ำ้ การจัดการของเสีย
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยบูรณาการ
แนวทางการอนุรกั ษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างรูค้ ณ
ุ ค่าเข้ากับ
กระบวนการด�ำเนินงานในทุกขัน้ ตอน เพือ่ เป้าหมายทีจ่ ะรักษา
สมดุลของระบบนิเวศและการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
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การประเมินสาระสำ�คัญ
และประเด็นด้านความยั่งยืน
(GRI 102-32, GRI 102-46, GRI 102-47, GRI 102-56, GRI 103-1)

ทีวีโอ มีการระบุประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืน ได้ด�ำเนินการ
รวบรวมและประเมินประเด็นความยั่งยืน ผ่านการวิเคราะห์
ประเด็นความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ
โดยค�ำนึงถึงปัจจัยที่ส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจในมิติเศรษฐกิจ
สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม ตามความต้ อ งการ ความคาดหวั ง
และผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีกระบวนการประเมิน
และจัดล�ำดับความส�ำคัญอ้างอิงตามกรอบการรายงานความยัง่ ยืน
สากล Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ GRI Standard
ใน 4 ประการ ดังนี้

1. การระบุประเด็นส�ำคัญ

การระบุประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืน โดยพิจารณาจากข้อมูล
ภายในองค์กร ทั้งจากแผนธุรกิจของบริษัท การบริหารความเสี่ยง
ขององค์กรที่เป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กร
และข้ อ มู ล จากภายนอกองค์ ก ร ได้ แ ก่ แนวโน้ ม ทิ ศ ทางการ
เปลีย่ นแปลงของสถานการณ์โลก เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของ
สหประชาชาติ รวมทัง้ ความต้องการ ความคาดหวัง และผลกระทบ
ของผู้มีส่วนได้เสีย 8 กลุ่ม ซึ่งได้ข้อมูลจากการประชุม การพบปะ
พูดคุย การอบรมสัมมนา แบบสอบถาม เป็นต้น

3. การทวนสอบ

ประเด็นส�ำคัญด้านความยัง่ ยืน ได้รบั การพิจารณาจากคณะท�ำงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม และได้รับความเห็นชอบจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

4. การตรวจสอบความถูกต้องและพัฒนารายงาน
ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

รายงานความยั่งยืนฉบับนี้ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
เข้ า มาร่ ว มทบทวนและตรวจสอบ ผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ อาทิ
แบบส�ำรวจความคิดเห็นท้ายเล่ม หรือช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท
เพื่ อ รวบรวมผลการประเมิ น น� ำ เสนอต่ อ คณะท� ำ งานด้ า น
สิ่งแวดล้อมและสังคมให้การรับรองหรือพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
รวมถึงทบทวนเป้าหมายด้านความยั่งยืนเพื่อพัฒนากระบวนการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ให้สะท้อนถึงความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง

2. การจัดล�ำดับความส�ำคัญ

การจัดล�ำดับความส�ำคัญด้านความยั่งยืน เป็นการน�ำประเด็น
ที่มีความส�ำคัญต่อองค์กรและต่อผู้มีส่วนได้เสียมาพิจารณาใน
2 มิติ ได้แก่
- ประเด็นทีม่ คี วามส�ำคัญสูง ต่อองค์กรและกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
สร้างผลกระทบทั่วทั้งองค์กรและต่อผลการด�ำเนินงาน
- ประเด็นที่มีความส�ำคัญปานกลาง ต่อองค์กรและส�ำคัญ
ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียบางกลุ่ม
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ผลการประเมินประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืน

ความส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

สูง

1 2 5
3 4

7 6
8 9
10 11 14 15 13
12

ปานกลาง

สูง

ผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ
1 การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ

8 การดูแลและพัฒนาบุคลากร

2 การก�ำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ

9 การเคารพสิทธิมนุษยชน

3 การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

10 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

4 ผลประกอบการและความสามารถในการเติบโตทางธุรกิจ

11 การเป็นพลเมืองที่ดี และการร่วมสร้างสังคมที่น่าอยู่

5 ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและส่งเสริมสุขภาวะ

12 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

6 นวัตกรรม

13 การจัดการพลังงาน

7 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

14 การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้

ในการด�ำเนินชีวิตของทุกคนในทุกช่วงอายุ

และการจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ
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และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

15 การบริหารจัดการน�ำ้

11

เศรษฐกิจ

มิติด้าน

ประเด็นส�ำคัญ

ขอบเขตของผลกระทบ
ภายในบริษัท

GRI Topics

SDGs
SDG 8, SDG 11

1 การบริหารจัดการความเสี่ยง
และภาวะวิกฤติ

พนักงาน

ผู้ถือหุ้น/คู่ค้า/ลูกค้า/
สังคม ชุมชน/หน่วย
งานราชการ

GRI 102-18, 102-29,
103-1, 103-2, 103-3

2 การก�ำกับดูแลกิจการและ
จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ

พนักงาน

ผู้ถือหุ้น/คู่ค้า/ลูกค้า/
สังคม ชุมชน/คู่แข่ง/
หน่วยงานราชการ

GRI 102-17, 102-18, SDG 8
102-19, 102-20,
102-24, 103-1, 103-2,
103-3, 205-2, 205-3,
206-1

3 การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

พนักงาน

ลูกค้า

GRI 102-43, 102-44,
103-1, 103-2, 103-3

SDG 3

4 ผลประกอบการและความ
สามารถในการเติบโตทางธุรกิจ

พนักงาน

ผู้ถือหุ้น/คู่ค้า/ลูกค้า

GRI 103-1, 103-2,
103-3

SDG 8

5 ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
และส่งเสริมสุขภาวะ
ในการด�ำเนินชีวิตของทุกคน
ในทุกช่วงอายุ

พนักงาน

ลูกค้า ผู้บริโภค/คู่ค้า/
สังคม ชุมชน/
เกษตรกร

GRI 103-1, 103-2,
103-3, 416-1, 417-1,
417-3

SDG 2, SDG 3,
SDG 11, SDG 12

6 นวัตกรรม

พนักงาน

สังคม ชุมชน/
หน่วยงานราชการ

GRI 103-1, 103-2,
103-3

SDG 9

7 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน พนักงาน
และการจัดหาวัตถุดิบอย่างรับ
ผิดชอบ

12

ภายนอกบริษัท

สังคม ชุมชน/
GRI 102-9, 102-10,
เกษตรกร/คู่ค้า/ลูกค้า/ 103-1, 103-2, 103-3,
หน่วยงานราชการ
204-1, 308-1, 308-2,
408-1, 409-1, 414-1,
414-2

SDG 2, SDG 3,
SDG 11, SDG 12,
SDG 15
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มิติด้าน

ประเด็นส�ำคัญ

ขอบเขตของผลกระทบ
ภายในบริษัท

GRI Topics

SDGs

8 การดูแลและพัฒนาบุคลากร

พนักงาน

สังคม ชุมชน/
ลูกค้า ผู้บริโภค

9 การเคารพสิทธิมนุษยชน

พนักงาน

สังคม ชุมชน/คู่ค้า/
GRI 102-8, 102-35,
SDG 5, SDG 10,
ผู้ถือหุ้น/ลูกค้า/หน่วย 102-41, 102-43,
SDG 16
งานราชการ
102-44, 103-1, 103-2,
103-3, 201-1, 401-1,
404-1, 404-2, 404-3,
405-1, 407-1

สังคม
สิ่งแวดล้อม

ภายนอกบริษัท

GRI 102-8, 102-35,
SDG 3, SDG 5,
102-41, 102-43,
SDG 8
102-44, 103-1, 103-2,
103-3, 201-1,
401-1, 404-1, 404-2,
404-3, 405-1, 407-1

10 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พนักงาน

ลูกค้า/คู่ค้า

GRI 103-1, 103-2,
103-3, 403-1, 403-2

SDG 9, SDG 11

11 การเป็นพลเมืองที่ดี
และการร่วมสร้างสังคมที่น่าอยู่

พนักงาน

สังคม ชุมชน/ลูกค้า/
คู่ค้า/เกษตรกร

GRI 103-1, 103-2,
103-3, 201-1, 413-1

SDG 1, SDG 2,
SDG 3, SDG 4,
SDG 8, SDG 11,
SDG 16

12 การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก

พนักงาน

สังคม ชุมชน

GRI 103-1, 103-2,
SDG 7, SDG 11,
103-3, 201-1, 302-1, SDG 13, SDG 15
302-4, 305-1, 305-5

13 การจัดการพลังงาน

พนักงาน

สังคม ชุมชน

GRI 302-1

SDG 7, SDG 11,
SDG 15

14 การจัดการของเสีย
และวัสดุเหลือใช้

พนักงาน

สังคม ชุมชน

GRI 306-2, 306-3

SDG 6, SDG 11
SDG 15

15 การบริหารจัดการน�้ำ

พนักงาน

สังคม ชุมชน

GRI 303-2, 303-4,
306-3

SDG 6, SDG 11
SDG 14, SDG 15
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13

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
(GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44)

ทีวีโอ ให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยมี
การสื่ อ สารและวิ ธี ก ารด� ำ เนิ น งาน เพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
ข้อเสนอแนะ ซึ่งแสดงถึงความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนได้เสียสามารถจ�ำแนกได้ 8 กลุ่มหลัก ได้แก่

ลูกค้าและผู้บริโภค

พนักงาน

ผู้มีส่วน
ความต้องการ-ความคาดหวัง
ได้เสีย

14

-

1) พนักงาน 2) ลูกค้าและผู้บริโภค 3) คู่ค้า 4) ผู้ถือหุ้น 5) สังคม
และชุมชน 6) เกษตรกร 7) คู่แข่ง 8) หน่วยงานราชการ ทีวีโอ
มีการด�ำเนินงานผ่านแนวทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
หลากหลายรูปแบบ ดังนี้

การด�ำเนินงานของ ทีวีโอ

สวัสดิการและค่าตอบแทนที่ดี - จัดสภาพแวดล้อมที่ดีในการท�ำงาน
ความมั่นคงและความก้าวหน้า - ผลตอบแทนที่ดีและสวัสดิการ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ที่เหมาะสม
การพัฒนาความรู้และทักษะ - ประเมินผลอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม
ให้โอกาสในการก้าวหน้าและโยกย้าย
- สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก ร พร้ อ มปลู ก จิ ต
ส�ำนึก และให้ความรูค้ วามเข้าใจด้านความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
- แผนพัฒนาความรูแ้ ละทักษะ ตามต�ำแหน่ง
และลักษณะงาน
- ปฏิบัติตามนโยบายสิทธิมนุษยชน

- ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
- กระบวนการผลิ ต มุ ่ ง เน้ น คุ ณ ภาพและ
และมีความปลอดภัย
ความปลอดภัย
- การให้ความรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับ - มี ร ะบบความปลอดภั ย Biosecurity
ผลิตภัณฑ์
ครอบคลุมพื้นที่โรงงานทุกแห่ง
- การส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลา - พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยน�ำ
- การบริการที่ประทับใจ
เทคโนโลยี นวัตกรรมเข้ามาใช้ ส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ร้อยละความพึงพอใจของลูกค้ากลุม่ น�ำ้ มัน
บริโภค ตรา องุ่น ร้อยละ 85.93
- ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า กลุ ่ ม
วัตถุดบิ อาหารสัตว์ ภายใต้ชอื่ ทีวโี อ ร้อยละ
85.47

แนวทางการมีส่วนร่วม
- ระบบสื่อสารทางอิเลคทรอนิกส์ภายใน
องค์กร (Intranet และ E-mail)
- กล่องรับฟังความคิดเห็น
- การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ
ในสถานประกอบกิจการ
- กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์
- ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัท

การเข้าพบปะ พูดคุย
การจัดอบรมสัมมนา
กิจกรรมให้ความรู้และสานสัมพันธ์
จัดท�ำสื่อให้ความรู้ ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย
(https://www.facebook.com/
AngoonHeartClub)
- การส�ำรวจความพึงพอใจ
- ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ของบริษัท
-
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สังคมและชุมชน

ผู้ถือหุ้น

คู่ค้า

ผู้มีส่วน
ความต้องการ-ความคาดหวัง
ได้เสีย

การด�ำเนินงานของ ทีวีโอ

แนวทางการมีส่วนร่วม

- การด�ำเนินงาน
- จัดอบรมสัมมนาเพือ่ ให้ความรูค้ วามเข้าใจ
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องครบถ้วน
- การด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
- ไม่เรียก รับ จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่
สุจริต ทั้งทางตรงและทางอ้อม

-

- ผลประกอบการที่ดี และเติบโต - การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ บนพื้ น ฐานของหลั ก
อย่างมั่นคง
ธรรมาภิบาลและการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
- การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
- ปฏิบัติตามกฎหมาย และเปิดเผยข้อมูล
- การจ่ายเงินปันผลในระดับทีน่ า่
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
พอใจ
- การบริหารจัดการที่ดี สร้างความเชื่อมั่น
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น
- จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่าง
เหมาะสม ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบริษัท

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
- กิ จ กรรมบริ ษั ท จดทะเบี ย นพบผู ้ ล งทุ น
(SET Opportunity Day) จัดกิจกรรม
ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1 ครั้ง
- กิจกรรม Thailand Focus จัดกิจกรรม
ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1 ครั้ง
- ประชุมนักวิเคราะห์ทกุ ไตรมาส รวม 4 ครัง้
- ประชุมร่วมกับนักลงทุนสถาบันและ
นักวิเคราะห์ รวม 17 ครั้ง
- กิจกรรมพบปะนัก ลงทุน สถาบัน ในงาน
dbTisco Thailand Food & Commerce
Sector Corporate Day 2019 ซึ่งจัดโดย
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ำกัด
- การให้ข้อมูลและพบปะสื่อมวลชนตลอด
ทั้งปี รวม 8 ครั้ง
- ช่องทางการรับข้อเสนอแนะ
สอบถามข้อมูล
- ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

- การรั บ ฟั ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
เสียงสะท้อนของชุมชน
- ข้อร้องเรียนได้รบั การดูแลอย่าง
เป็นธรรม
- การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความ
ปลอดภั ย และรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สังคมและชุมชน
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ชุมชน

- คณะท�ำงานเข้าพบปะ เยี่ยมเยียน
รับฟังข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน
- การประชุมร่วมกับตัวแทนชุมชน
และราชการ
- คณะท�ำงาน Emergency Response
Team เฝ้าระวังและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
หากมี ผ ลกระทบต่ อ ชุ ม ชน ตลอด 24
ชั่วโมง
- การอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- ร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดี
ของชุมชน
- ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัท
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- การด�ำเนินงานด้วยความรับผิดชอบในผล
กระทบจากกระบวนการผลิต
- น�ำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ เพือ่ การ
ด�ำเนินงานทีเ่ ป็นมิตรกับสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม
- ให้ความส�ำคัญกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
- สนับสนุนการสร้างงานและรายได้ในชุมชน
- ส่งเสริมคุณภาพความเป็นอยู่ ร่วมพัฒนา
ชุมชนสังคม และรักษาประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น

การประชุมประจ�ำปี
การพบปะ พูดคุย
การอบรมความรู้แก่คู่ค้า
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัท
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เกษตรกร

แนวทางการมีส่วนร่วม

- เพิ่ ม ผลผลิ ต เมล็ ด ถั่ ว เหลื อ ง - สนั บ สนุ น โครงการต่ า งๆ แก่ เ กษตรกร - การอบรมเผยแพร่ความรู้
ภายในประเทศอย่างยัง่ ยืน และ ผูป้ ลูกถัว่ เหลืองผ่านกองทุนเพือ่ พัฒนาการ - ลงส�ำรวจพื้นที่ พบปะ พูดคุย
สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ผลิตถัว่ เหลือง อาทิ โครงการน�ำร่องการใช้
ส�ำหรับกลุ่มเกษตรกร
เครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อลดต้นทุน,
โครงการส่งเสริมการปลูกถัว่ เหลืองหลังนา

คู่แข่ง

การด�ำเนินงานของ ทีวีโอ

- ประกอบกิจการด้วยความสุจริต - ด�ำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาการแข่งขัน - ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัท
ไม่เอาเปรียบ
ที่ดี
- ด�ำเนินงานด้วยความโปร่งใส - ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และเป็นธรรม

หน่วยงานราชการ

ผู้มีส่วน
ความต้องการ-ความคาดหวัง
ได้เสีย

- การปฏิบัติตามกฎหมาย และ - ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ - การพบปะ พูดคุย ชี้แจง
ความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน และนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่าง - การเข้าร่วมโครงการของหน่วยงาน
- ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม เคร่งครัด และด�ำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง ราชการ
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
โปร่งใส
- ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในกิ จ กรรม - การให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการ
ต่างๆ
ของหน่วยงานราชการ

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562

Chapter

1

ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
(GRI 201-1, GRI 201-2, GRI 204-1, GRI 308-1, 414-1)

เป้าหมายและผลการด�ำเนินงาน มิติเศรษฐกิจ

ผลการดำ�เนินงาน ปี 2562

เป้าหมายระยะสั้น ปี 2563

เป้าหมายระยะยาว ปี 2567

การประเมินด้านการก�ำกับดูแลกิจการ รั ก ษาการประเมิ น ด้ า นก� ำ กั บ ดู แ ล การเปิดเผยระดับคุณภาพการก�ำกับ
CGR ในระดับ “ดีเลิศ”
กิจการ CGR ในระดับ “ดีเลิศ”
ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนใน
ภูมิภาคอาเซียน
รับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ ส่ ง เส ริ ม บริ ษั ท ย่ อ ยด� ำ เนิ น การด้ า น ข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส เกีย่ วกับ
ของภา คเอกชนไทยในการต่ อ ต้ า น จรรยาบรรณ คู่ค้าธุรกิจ
การคอร์รัปชันเท่ากับ 0 กรณี
การทุจริต (CAC)
ข้ อ ร้ องเรี ย นและการแจ้ ง เบาะแส มากกว่าร้อยละ 50 ของคู่ค้าหลักรับ ร้อยละ 100 ของคู่ค้าหลักรับทราบ
เกีย่ วกับการคอร์รปั ชัน เท่ากับ 0 กรณี ทราบและเข้าใจจรรยบรรณคู่ค้าธุรกิจ และเข้าใจจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ
และมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน
และมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน
ความพึงพอใจของลูกค้า ทัง้ กลุม่ น�ำ้ มัน ข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเกี่ยว สนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลือง
บริโภค และกลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์ กับการคอร์รัปชัน เท่ากับ 0 กรณี
ในประเทศให้มีต้นทุนทางการเกษตร
มากกว่าร้อยละ 85
ลดลง

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562
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การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ทีวีโอ ให้ความส�ำคัญและยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความ
ซือ่ สัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยในปี 2562 ประกาศ “นโยบาย
การก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์” เพื่อเป็นแนวทางการ
ปฏิบตั งิ านทีด่ ตี ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนิน
ธุรกิจให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบตั ิ เพือ่ เป็นการ
ยกระดับนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ีของบริษัท อันจะส่งผล
ให้บริษัทได้รับความเชื่อถือ ความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย
และประสบความส�ำเร็จได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ โดยมีคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการ 3 ท่าน ท�ำหน้าที่ให้บริษัทมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ก�ำหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาล ทั้งปรับปรุงให้
ทันสมัยอย่างต่อเนือ่ ง พร้อมทัง้ ได้มกี ารทบทวน “คูม่ อื จรรยาบรรณ
ธุรกิจ” เพือ่ ให้มคี วามเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม

ธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลง เพือ่ เป็นแนวทางการประพฤติปฏิบตั ติ ามหน้าที่
ด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม
นอกจากนี้ ทีวโี อ ยังแต่งตัง้ คณะท�ำงานด้านการก�ำกับการปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ขึ้นมา เพื่อให้งานด้านการก�ำกับ
การปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ มีการด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับนโยบายการก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์
และการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ตลอดจนเพื่ อ เสริ ม สร้ า งภาพ
ลักษณ์การเป็นองค์กรที่ด�ำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
กฎระเบียบ อันจะส่งผลให้ ทีวีโอ ประสบความส�ำเร็จตามเป้า
หมายทีว่ างไว้ และได้รบั ความน่าเชือ่ ถือ ความไว้วางใจจากผูถ้ อื หุน้
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (ข้อมูลเพิ่มเติม: “โครงสร้างด้านการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน” หน้า 8)

หน้าที่ความรับผิดชอบ คณะท�ำงานด้านการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

• จัดท�ำ ทบทวน และปรับปรุง แผนด�ำเนินงานด้านการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่สอดคล้องและสนับสนุน
การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั เพือ่ ขอความเห็นชอบจาก ESRC-E
• สร้าง และพัฒนาเครื่องมือ ในการปฏิบัติงานด้านการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อันเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
และปลูกฝังบุคลากรของบริษัทฯ ให้ยึดมั่นเป็นแนวปฏิบัติในการท�ำงาน ตลอดจนสร้างความเข้าใจในการน�ำไปปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
• รายงานและติดตามผลการด�ำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ทีเ่ กิดขึน้ กับการปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องกับการก�ำกับการปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทีต่ นรับผิดชอบต่อ ESRC-E เพือ่ รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็น เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจว่า 
ผลการด�ำเนินงานเป็นไปตามแผนฯ อย่างมีประสิทธิผล
• สอบทานความถูกต้องของข้อมูลด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ (ทั้งภายในและภายนอกองค์กร) ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ทีต่ นรับผิดชอบ รวมทัง้ ทีต่ อ้ งรายงานต่อองค์กรภายนอกให้ถกู ต้องและเป็นปัจจุบนั
• สือ่ สารและผลักดันให้การด�ำเนินงานด้านการก�ำกับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์เป็นส่วนหนึง่ ของการท�ำงานปกติ มีการปฏิบตั ิ
ทั่วทั้งองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
กับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของตนเอง และผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบดังกล่าว
• จัดให้มกี ารประชุมติดตามผลการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์อย่างสม�ำ่ เสมอ
ปี 2562 การด�ำเนินงานด้านการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
คณะท�ำงานมีการรวบรวมกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนิน
ธุรกิจ เพื่อน�ำมาประเมินความสอดคล้อง (Comply) และที่ยังไม่
สอดคล้อง (Non-Comply) โดยเริม่ จากกฎเกณฑ์ภายนอก รวมถึง
ได้ก�ำหนดมาตรการแก้ไขปรับปรุง เช่น
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1. ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงาน เช่น เรื่องการแจ้งข้อมูลสารเคมีอันตราย
2. ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ปริมาณและคุณภาพน�้ำทิ้ง
3. ด้านการขออนุญาตฯ เช่น สิ่งรุกล�ำ้ ล�ำน�ำ้
4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การใช้ Software
5. ด้านอื่นๆ เช่น ใบประกอบวิชาชีพ
รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562

การต่อต้านการคอร์รัปชัน

ในปี 2562 บริษัทมีการทบทวนนโยบายและปรับปรุง “คู่มือ
มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน” เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ในปัจจุบันยิ่งขึ้น และให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสีย่ งด้าน
คอร์รปั ชันขององค์กรกระบวนการปฏิบตั งิ าน การควบคุมภายใน
ติดตามและทบทวนมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชัน นอกจากนีบ้ ริษทั
ได้มีการด�ำเนินฃการดังนี้
- การสื่อสารและให้ความรู้กับพนักงาน ทีวีโอ จัดการอบรม
หลักสูตร “อัพเดท!! จรรยาบรรณธุรกิจและการต่อต้าน
คอร์รัปชัน” เพื่อกระตุ้นเตือนให้พนักงานเข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่ อ งคอร์ รั ป ชั น นโยบายและคู ่ มื อ มาตรการต่ อ ต้ า น
คอร์ รั ป ชั น ของบริ ษั ท รวมทั้ ง นโยบางดการรั บ ของขวั ญ
(No Gift Policy) เพือ่ น�ำไปยึดถือปฏิบตั ิ และได้มกี ารเผยแพร่
บนระบบสือ่ สารทางอิเลคทรอนิกส์ภายในองค์กร (Intranet และ
e-mail) นอกจากนี้ได้มีเผยแพร่นโยบายและคู่มือมาตรการ
ต่อต้านคอร์รปั ชันบนเว็บไซด์ของบริษทั www.tvothai.com
ประชาสัมพันธ์ทวั่ ทัง้ องค์กร
- การสื่อสารกับคู่ค้า โดยการส่งจดหมายหรืออีเมล์ เพื่อแจ้ง
ให้คู่ค้ารับทราบถึง นโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน
ของบริษัทให้คู่ค้ารับทราบ พร้อมขอความร่วมมือจากคู่ค้า
ในการร่วมส่งเสริมการต่อต้านการคอร์รปั ชัน นอกจากนีบ้ ริษทั
ยินดีให้ความร่วมมือกับคู่ค้าในการร่วมปฏิบัติตามนโยบาย
การต่อต้านคอร์รัปชันของคู่ค้า เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
ผลักดันสังคมปลอดคอร์รัปชันให้ประเทศไทย
- การรับข้อร้องเรียน ในปี 2562 บริษทั มีการปรับปรุง “ระเบียบ
การร้องเรียน” เพื่อเป็นช่องทางและกระบวนการในการ
ร้องเรียนและแจ้งเบาะแส เมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
หรือขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรม การกระท�ำที่ฝ่าฝืนหรือ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งการกระท�ำที่ขัดต่อจรรยา
บรรณธุรกิจ ระเบียบบริษทั นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
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บริษัท
ได้รับการรับรอง
การเป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้าน
การทุจริต (CAC)
และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน อีกทั้งยังมีช่องทางในการ
การแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียน (Whistle Blower) เพื่อ
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
และแจ้ ง เบาะแสการกระท� ำ ผิ ด กฎหมายได้ โ ดยตรงต่ อ
ส� ำ นั ก ตรวจสอบภายใน หรื อ คณะกรรมการตรวจสอบ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.tvothai.com
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ท่ามกลางสภาพแวดล้อมของการท�ำธุรกิจในปัจจุบนั ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปอย่างรวดเร็วและการแข่งขันทีส่ งู ขึน้ ทีวโี อ จ�ำเป็นต้องปรับตัว
ให้ทนั ต่อสถานการณ์ การบริหารความเสีย่ งเป็นกระบวนการบริหาร
จั ด การที่ ส� ำ คั ญ และเป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มให้ กั บ บริ ษั ท
เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่ม
มูลค่าของกิจการ สร้างความเชือ่ มัน่ ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย และสร้างคุณค่า
ให้องค์กรอย่างยัง่ ยืนในระยะยาว

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

ปี 2562 ทีวีโอ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
โดยคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการนโยบาย
สิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการก�ำกับการปฏิบัติ
กฎเกณฑ์ (ESRC) เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย ก�ำกับดูแลงาน
ด้านสิง่ แวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
การประเมินความเสี่ยง แนวทางและมาตรการจัดการความเสี่ยง
และแผนปฏิบัติการในการจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของบริษัท
ตลอดจนติดตามการด�ำเนินงาน ประเมินผล ทบทวนและปรับปรุง
ระบบงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบาย
แผนธุรกิจ และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นพื้นฐานของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความ
คล่องตัว คณะกรรมการ ESRC จึงแต่งตัง้ คณะจัดการด้านสิง่ แวดล้อม
สังคม บริหารความเสีย่ ง และการก�ำกับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
(Evironmental, Social, Risk Management and Compliance
Committee - Enterprise; ESRC-E) ขึน้ เพือ่ ท�ำหน้าทีข่ บั เคลือ่ น
นโยบายต่างๆ จากคณะกรรมการ ESRC น�ำไปสู่การปฏิบัติ
ในระดับการจัดการ โดยคณะกรรมการ ESRC มีบทบาทส�ำคัญ
ในการสนับสนุนคณะจัดการ ESRC-E และผู้บริหารระดับสูง
ในเรือ่ งสิง่ แวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การบริหารความเสีย่ ง
ระดับองค์กร การก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมถึงส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการปรับปรุงพัฒนาการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ รวมทั้งรายงานผลต่อคณะกรรมการ
บริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
นอกจากนี้ คณะจัดการ ERSC-E ยังแต่งตั้ง “คณะท�ำงานด้าน
การบริหารความเสีย่ ง” ขึน้ เพือ่ ให้การด�ำเนินงานด้านการบริหาร
ความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบาย
แผนธุ ร กิ จ และการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม :
“โครงสร้างด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน” หน้า 8)

หน้าที่ความรับผิดชอบ คณะทำ�งานด้านการบริหารความเสี่ยง
• จั ด ท� ำ แผนด� ำ เนิ น งานประจ� ำ ปี ด้ า นการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ หมาะสมสอดคล้ อ งกั บ นโยบายแผนธุ ร กิ จ ทั้ ง นี้
ให้นำ� เสนอแผนฯ เพือ่ ขอความเห็นจาก ESRC-E
• จัดท�ำแผนจัดการความเสีย่ ง (Risk Management Plan) โดยวิเคราะห์ ประเมิน ก�ำหนดวัตถุประสงค์และตัวชีว้ ดั ความเสีย่ ง
(Key Risk Indicator : KRI) รวมถึงก�ำหนดมาตรการจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan) ให้ครอบคลุมทัว่ ทัง้ องค์กร
• ก�ำหนดระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite) และความเสีย่ งทีท่ นรับได้ขององค์กร (Risk Tolerance) เพือ่ น�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมการ ESRC-E
• ติดตามการด�ำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสีย่ งและตัวชีว้ ดั ความเสีย่ ง เพือ่ ทบทวนระดับความเสีย่ งและมาตรการ
จัดการให้เมาะสม
• รายงานผลการด�ำเนินงานต่อ ESRC-E เพื่อรับทราบ พิจารณา และให้ความเห็น เพื่อให้มั่นใจว่าผลการด�ำเนินงาน
เป็นไปตามแผนฯ อย่างมีประสิทธิผล
• สือ่ สารและผลักดันให้การด�ำเนินงานด้านการบริหารความเสีย่ งเป็นส่วนหนึง่ ของการท�ำงานปกติ มีการปฏิบตั ทิ วั่ ทัง้ องค์กร
• จัดให้มกี ารประชุมติดตามผลการด�ำเนินงานด้านการบริหารความเสีย่ งอย่างสม�ำ่ เสมอ
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ทีวโี อ ได้นำ� กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐาน
สากลของคณะกรรมการ COSO (The Committee of
Sponsoring Organization of the Treadway Commission)
ที่ได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้ใช้ควบคู่กับกรอบแนวการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ERM (Enterprise Risk Management)
หรือที่เรียกว่า COSO-ERM Framework ซึ่งได้นำ� มาประยุกต์ใช้
กับการด�ำเนินธุรกิจขององค์กรอย่างเหมาะสม

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562

ส�ำหรับความเสี่ยงที่มีสาระส�ำคัญ ปี 2562 ทีวีโอ ได้นำ� เครื่องมือ
ในการบริหารความเสี่ยงมาประยุกต์ใช้เพิ่มเติม คือ ดัชนีชี้วัด
ความเสี่ยงที่ส�ำคัญ (Key Risk Indicator : KRI) เพื่อแจ้งสัญญาณ
ของการเพิม่ ขึน้ หรือลดลงของปัจจัยเสีย่ งทีส่ ำ� คัญ และจะถูกติดตาม
อย่างใกล้ชดิ รวมถึงยังเป็นระบบเตือนภัยล่วงหน้า Early Warning
เพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก ารค้ น หาสาเหตุ แ ละปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข ซึ่ ง สามารถ
น�ำมาปรับใช้ได้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การรับมือกับ
โรคอหิ ว าห์ ใ นสุ ก ร (โรค ASF) หรื อ สถานการณ์ ภั ย แล้ ง
ที่ประเทศไทยก�ำลังเผชิญอยู่ เป็นต้น
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ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับความยั่งยืนของ ทีวีโอ

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับความยั่งยืนขององค์กร โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคต (Emerging Risks) ได้ดังนี้

ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ
ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบ

แนวทางการบริหารจัดการ

1. ความมัน่ คงในการจัดหาวัตถุดบิ เมล็ดถัว่ - คณะท�ำงานจัดซือ้ วัตถุดบิ ท�ำงานอย่างใกล้ชดิ กับคูค่ า้ ในการวางแผนจัดหาวัตถุดบิ ติดตาม
เหลือง
ความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน เก็บข้อมูลทัง้ จากการส�ำรวจในแหล่งเพาะปลูกจริง
ผลกระทบ:
ของประเทศต้นทาง พร้อมทัง้ จัดซือ้ วัตถุดบิ จากคูค่ า้ ทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ สามารถตรวจสอบ
สภาวะอากาศที่ แ ปรปรวน หรื อ ภั ย กลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบและวางแผนการผลิตตามสถานการณ์พร้อมทั้งมีการปรับ
ธรรมชาติ ท�ำให้ผลผลิตไม่เป็นไปตาม ปริมาณสินค้าคงคลังให้เพียงพอต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
คาดการณ์ หรือไม่เพียงพอต่อการผลิต
2. ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
- คณะท�ำงานจัดซือ้ วัตถุดบิ ติดตามข่าวสาร สถานการณ์ราคาวัตถุดบิ และก�ำหนดเป้าหมาย
ผลกระทบ:
ของปริมาณและระยะเวลาในการด�ำเนินการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม พร้อมทัง้ บริหาร
ความไม่ แ น่ น อนของต้ น ทุ น สิ น ค้ า และ ความเสีย่ งผ่านทางตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า
ก�ำไรของบริษัท
3. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน - ก�ำหนดนโยบายการบริหารเงินและการบริหารความเสี่ยงทางการเงินอย่างชัดเจน โดยมี
ตราต่างประเทศ
วัตถุประสงค์เพือ่ การบริหารความเสีย่ งทางการเงินทัง้ หมด ซึง่ ครอบคลุมถึงความเสีย่ งของ
ผลกระทบ:
อัตราแลกเปลี่ยนที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ มิใช่เพื่อเก็งก�ำไร พร้อมทั้งมีคณะท�ำงานเฝ้า
ราคาเมล็ดถัว่ เหลืองอ้างอิงกับราคาตลาด ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์อย่างใกล้ชิด และมีนโยบายการป้องกัน
โลก โดยถูกก�ำหนดตามราคาขายสกุลเงิน ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น โดยท�ำสัญญาซือ้ ขายอัตราแลกเปลีย่ นล่วงหน้า (Forward
เหรี ย ญสหรั ฐ ฯ ขณะที่รายได้ห ลักของ contract) กับสถาบันการเงินภายในประเทศ
บริษัทอยู่ในรูปสกุลเงินบาท กระทบต่อ
ผลการด�ำเนินงานทั้งรายได้และก�ำไร

ความเสี่ยงด้านสังคมและการก�ำกับดูแลกิจการ
ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบ

แนวทางการบริหารจัดการ

1. ความเสี่ยงที่เกิดจากการด�ำเนินธุรกิจ - ก�ำหนดนโยบายและคู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันส�ำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ
ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายการต่ อ ต้ า น พนักงานยึดถือปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัด พร้อมทัง้ ระบบการควบคุมภายใน การติดตามดูแลการ
คอร์รัปชัน
ปฏิบตั งิ าน การสือ่ สารและให้ความรูเ้ กีย่ วกับนโยบายและคูม่ อื มาตรการต่อต้านคอร์รปั ชัน
พร้อมทั้งก�ำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
ผลกระทบ:
การท�ำลายคุณค่าของความซื่อสัตย์และ
คุณค่าที่ดีของสังคม การเพิ่มต้นทุนการ
ด�ำเนินธุรกิจ และบริษัทเสียชื่อเสียง
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ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบ

แนวทางการบริหารจัดการ

1. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ - ท�ำงานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้าในการวางแผนจัดหาวัตถุดิบเพื่อความต่อเนื่องของธุรกิจ
ผลกระทบ:
การติดตามความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลือง การเก็บ
สภาวะอากาศแปรปรวนและภัยธรรมชาติ ข้อมูลจากการส�ำรวจในแหล่งเพาะปลูกประเทศต้นทาง พร้อมทั้งจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบจาก
ส่งผลต่อความมั่นคงในการจัดหาวัตถุดิบ คูค่ า้ ทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ ตรวจสอบกลับถึงแหล่งทีม่ าของวัตถุดบิ เมล็ดถัว่ เหลืองและแผนการ
เมล็ดถั่วเหลืองซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก และ ติดตามสถานการณ์
ส่ ง ผลให้ ก ารจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ ขาดความ - สนับสนุนโครงการต่างๆ เกี่ยวกับการเพาะปลูกถั่วเหลืองภายในประเทศแก่เกษตรกร
ต่อเนื่อง
ผ่านกองทุนเพื่อพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง อาทิ โครงการน�ำร่องการใช้เครื่องจักรกล
การเกษตรเพือ่ ลดต้นทุน, โครงการส่งเสริมการปลูกถัว่ เหลืองหลังนา เพือ่ ยกระดับคุณภาพ
ผลผลิต เพิ่มจ�ำนวนผลผลิต และน�ำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรในโครงการ
2. ภัยธรรมชาติ
ผลกระทบ:
ธุรกิจหยุดการด�ำเนินงาน

- จัดท�ำคูม่ อื BCM & BCP (Business Continuity Management & Business Continuity
Plan) ที่ได้มีการทดสอบแผนฉุกเฉินจากสถานการณ์จริง โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการ
ป้องกันเชิงรุก มีการฝึกซ้อมอย่างสม�่ำเสมอ ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (Emerging Risks)
ปัจจัยเสี่ยง

แนวทางการบริหารจัดการ

1. การเปลีย่ นแปลงนวัตกรรมอย่างพลิกผัน - บริษทั ให้ความส�ำคัญในงานวิจยั และพัฒนาในทุกด้าน เพือ่ ให้ได้มาซึง่ นวัตกรรมทีส่ ร้างเสริม
(Disruption Innovation Risk)
มูลค่าเพิ่ม เพื่อก้าวข้ามขีดจ�ำกัดและเข้าถึงคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น บริษัทส่งเสริมให้ทุกคน
ผลกระทบ:
ในองค์กรสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค
ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ห รื อ รวมถึงการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ให้ความส�ำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมี
นวั ต กรรมแบบก้ า วกระโดด ซึ่ ง อาจ ประสิทธิภาพ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์และสอดคล้อง
เปลี่ยนแปลงแนวทางการด�ำเนินธุรกิจ กับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น
รูปแบบการใช้ชวี ติ การท�ำงาน และภาวะ
เศรษฐกิจ
2. ภัยจากโลกไซเบอร์ (Cyber Risk)
- 		ก�ำหนดนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และ
ผลกระทบ:
ระเบียบการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท มีการติดตั้ง
อาชญากรรมด้ า นไซเบอร์ ช่ อ งทางใน ระบบ/อุปกรณ์ไฟร์วอลล์ (Firewall) เพื่อป้องการเข้าถึงจากภัยคุกคามจากภายนอก
การรุ ก รานระบบและเครื อ ข่ า ยของ ทุกช่องทาง และมี Solution Firewall backup ติดตัง้ โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
บริษัท ระบบงานหยุดชะงัก การลดทอน ทุกเครื่องของบริษทั เพื่อป้องกันข้อมูลเสีย/สูญหายจากการติดไวรัส
ประสิทธิภาพของระบบ การหลอกลวงจน
ท�ำให้หลงเชื่อ การขโมยและการฉ้อโกง
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การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า
(GRI 102-9)

ทีวีโอ ให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่คุณค่า
เพื่อให้การด�ำเนินงานเกิดความยั่งยืน โดยมีการบริหารความเสี่ยง
ที่ค�ำนึงถึงผลกระทบที่อาจส่งผลต่อธุรกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม
และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

1. การจัดซื้อจัดหา
กระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด หา โดยเฉพาะการจั ด ซื้ อ จั ด หา
วัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลืองทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งเป็น
วั ต ถุ ดิ บ หลั ก รวมทั้ ง ยั ง ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์
ของบริษัท ดังนั้นการจัดซื้อจัดหาต้องมีประสิทธิภาพเพื่อ
ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานของ ทีวีโอ และ
แหล่ ง วั ต ถุ ดิ บ ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม บริ ษั ท ได้ มี ก าร
บริหารจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพและความผันผวนของ
ราคาวัตถุดิบ รวมทั้งสินค้าและบริการอื่นๆ ควบคู่ไปกับ
การค�ำนึงถึงปัจจัยทางด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และการก�ำดูแล
กิจการที่ดี
ในปี 2562 ทีวีโอ ได้ก�ำหนด “จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ”
ด้ ว ยเล็ ง เห็ น ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของคู ่ ค ้ า เป็ น หนึ่ ง ในกลุ่ม ผู้มี
ส่วนได้เสียที่ส�ำคัญที่มีส่วนร่วมสร้างคุณค่าและการเติบโต
บริ ษั ท จึ ง มี เ จตนารมณ์ ส ่ ง เสริ ม คู ่ ค ้ า ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
อย่างยัง่ ยืน และสอดคล้องกับวิถกี ารด�ำเนินงานทางธุรกิจของ
บริษัท และมุ่งหวังความร่วมมือจากคู่ค้าในการน�ำแนวทาง
ในจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจไปปรับใช้อย่างเหมาะสม เพื่อเป็น
พื้นฐานสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

2. การผลิต
กระบวนการผลิตของ ทีวีโอ ให้ความส�ำคัญและใส่ใจกับ
ทุกขัน้ ตอนการผลิต โดยน�ำนวัตกรรม เทคโนโลยี เข้ามาพัฒนา
ใช้ในกระบวนการผลิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้ได้สนิ ค้า
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีโภชนาการ สนับสนุนสุขภาวะและคุณภาพชีวติ
ทีด่ ขี องประชาชน อีกทัง้ ยังมีมาตรการรองรับความปลอดภัย
ของกระบวนการผลิตอย่างสูงสุด ด้วยระบบ Biosecurity
เพือ่ เป็นการป้องกันความเสีย่ งอย่างรอบด้าน นอกจากนี้ ยังค�ำนึงถึง
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การจัดซื้อ
จัดหา
คู่ค้าธุรกิจ

ลูกค้า
ผู้บริโภค

การกระจาย
สินค้า

การผลิต
การตลาดเเละ
การขาย

ต่อผลกระทบจากกระบวนการผลิตทีอ่ าจส่งผลต่อชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยจัดตั้งทีมชุมชนสัมพันธ์ เพื่อเฝ้าติดตาม
ผลกระทบ เยียวยา หาแนวทางในการป้องกันแก้ไข และช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์กบั ชุมชนรอบข้างโรงงาน

3. การตลาดและการขาย
การวางแผนการตลาดและการขายส�ำหรับลูกค้า ทั้งกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลืองและกลุ่มผลิตภัณฑ์น�้ำมันพืชบริโภค
มุง่ เน้นตอบสนองความต้องการของผลิตภัณฑ์ในประเทศเป็น
หลัก ขณะเดียวกันก็ดำ� เนินการขยายตลาดใหม่ไปยังประเทศ
เพื่อนบ้านในภูมิภาค โดยยึดหลักคุณภาพ โภชนาการ และ
มาตรฐาน ภายใต้การแข่งขันด้านราคาอย่างเป็นธรรมและ
เหมาะสม
4. การกระจายสินค้า
ทีวีโอ มีระบบบริหารจัดการการกระจายสินค้า เพื่อส่งมอบ
สินค้าให้ถึงมือลูกค้าและผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว ตรงต่อเวลา
และครอบคลุมทั่วประเทศ
5. ลูกค้า ผู้บริโภค
ที วี โ อ ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
ใหม่ๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ที่หลายหลายและการใช้ชีวิตของผู้บริโภคทุกกลุ่ม รวมทั้ง
ยังจัดกิจกรรมเพือ่ สร้างผูกพันแก่ผบู้ ริโภค ซึง่ ช่วยสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับโภชนาการที่ดี ผ่านผลิตภัณฑ์ของบริษัท
และยังส่งเสริมให้ตราสินค้าของ ทีวีโอ เป็นที่จดจ�ำแก่ลูกค้า
ผูบ้ ริโภคอยูเ่ สมอ
รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562

การจัดหาอย่างยั่งยืน

ทีวีโอ มุ่งมั่นสร้างความสัมพันธ์กับ “คู่ค้าธุรกิจ” และพัฒนา
กระบวนการท�ำงาน เพื่อสร้างคุณค่ากับผู้ได้เสียทุกฝ่าย และเป็น
ห่วงโซ่ส�ำคัญของความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทเชื่อมั่น
ว่า ความส�ำเร็จที่ยั่งยืนจะต้องค�ำนึงถึงประเด็นด้าน สิ่งแวดล้อม
สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance:
ESG) โดยการบริหารจัดการโอกาสและความเสีย่ งทีค่ รบทุกมิตขิ อง
การด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งผลลัพธ์จะน�ำไปสู่การสร้างมูลค่าระยะยาว
กับคู่ค้าและยกระดับความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ในปี 2562 บริ ษั ท ได้ จั ด ท� ำ “จรรยาบรรณคู ่ ค ้ า ธุ ร กิ จ ”
หรือ “Supplier Code of Conduct” ที่ครอบคลุมประเด็น
ด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งการเคารพและการปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการด�ำเนินธุรกิจร่วมกัน

เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทและคู่ค้า
ธุรกิจ มีความสอดคล้องกันในด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ตลอดจน
ช่วยผลักดันให้คู่ค้าธุรกิจมีการด�ำเนินงานอย่างมีจริยธรรม เคารพ
ต่อสิทธิมนุษยชน รับผิดชอบต่อสังคมด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี
มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมถึง
ให้ความส�ำคัญต่อการจัดการสิง่ แวดล้อมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ การ
พัฒนาศักยภาพร่วมกัน ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ในอนาคต โดยเผยแพร่นโยบายดังกล่าวผ่านช่องทางเว็บไซต์
ของบริษัท www.tvothai.com เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
รับทราบ ทั้งนี้ ทีวีโอ มุ่งหวังและพร้อมให้การสนับสนุนคู่ค้าธุรกิจ
ในการน�ำแนวทางต่างๆ ตามจรรยาบรรณคูค่ า้ ธุรกิจ ไปปฏิบตั หิ รือ
ประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ เพือ่ เสริมสร้างการเติบโตไปด้วยกัน
อย่างยั่งยืนในระยะยาว

1

2

3

4

การจัดกลุม่ คูค่ า้ ธุรกิจ

การประเมินความเสีย่ งของคูค่ า้
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิง่ แวดล้อม

การติดตามและวัดผล

การเปิดเผยข้อมูล

ทีวโี อ จะด�ำเนินการติดตามในการ
ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณคูค่ า้ ธุรกิจ
ผ่านการตรวจประเมินตนเองของ
คูค่ า ้ (Self Assesment), การตรวจ
ประเมินโดยองค์กรอิสระภายนอก
(Third Party Audit) หรือ การตรวจ
ประเมิ น ณ สถานประกอบการ
ของคูค่ า ้ (Site Visit) รวมทัง้ จัดท�ำ
แผนงานเพือ่ ช่วยพัฒนาการด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืนให้เป็นไปในแนว
ทางเดียวกันกับ ทีวโี อ ต่อไป

การด� ำ เนิ น งานเพื่ อ การจั ด หา
อย่างยั่งยืนและการบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน จะมีการเปิดเผยให้
แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบ
ผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ของบริษทั
www.tvothai.com

ด�ำเนินการผลักดันให้คคู่ า้ ตระหนัก
และให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
อย่างยั่งยืนร่วมกัน ทีวีโอ จัดกลุ่ม
คู่ค้าธุรกิจที่มีมูลค่าสูงหรือมีนัย
ส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานของบริษทั
เป็นกลุม่ คูค่ า้ หลัก โดยแบ่งเป็นกลุม่
คูค่ า้ ในประเทศ และคูค่ า้ ต่างประเทศ
เพื่อด�ำเนินการสื่อสารให้คู่ค้ารับ
ทราบและเข้าใจถึงจรรยาบรรณคู่
ค้าธุรกิจ
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สร้างการมีส่วนร่วมกับคู่ค้า  เพื่อ
สื่ อ สารความคาดหวั ง และความ
ตั้ ง ใจของ ที วี โ อ ในการบริ ห าร
จั ด การความยั่ ง ยื น ตลอดจน
หาแนวทางเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพ
และความสามารถในการแข่ ง ขั น
และสร้ า งพลั ง ความร่ ว มมื อ กั น
ตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน
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“ 50%
คู่ค้าหลักของบริษัท

รับทราบและเข้าใจจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ
และมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท

ด้านการจัดหาวัตถุดบิ อย่างยัง่ ยืน ถัว่ เหลืองนับเป็นวัตถุดบิ หลักทีม่ ี
ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจของ ทีวีโอ โดยบริษัทมีนโยบาย
รับซือ้ เมล็ดถัว่ เหลืองจากเกษตรกรในประเทศไทย มาใช้เป็นวัตถุดบิ
ในกระบวนการผลิต ในปีที่ผ่านมา ทีวีโอ สนับสนุนโครงการ
ต่างๆ แก่เกษตรกรผูป้ ลูกถัว่ เหลืองผ่านกองทุนเพือ่ พัฒนาการผลิต
ถั่วเหลือง อาทิ โครงการน�ำร่องการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
เพือ่ ลดต้นทุน โครงการส่งเสริมการปลูกถัว่ เหลืองหลังนา เพือ่ ช่วย
เพิ่มผลผลิตเมล็ดถั่วเหลืองภายในประเทศอย่างยั่งยืน และสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจส�ำหรับกลุ่มเกษตรกร
รวมทั้ งยั ง จัด กิ จ กรรม “โครงการเชื่อ มโยงเครื อ ข่ า ยการผลิต
และการตลาดถั่วเหลือง” เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการด้าน
การผลิตและการตลาดถั่วเหลืองร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนอื่นๆ
และสหกรณ์นิคมแม่แตง จ�ำกัด โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม
การรวมกลุ่มการผลิต การจัดท�ำแผนการตลาดและจัดจ�ำหน่าย
ร่วมกันระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตแปลงใหญ่กับสมาชิกสหกรณ์
อย่างไรก็ตาม ผลผลิตเมล็ดถัว่ เหลืองภายในประเทศไทย มีปริมาณ
ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ ทีวีโอ จึงมีความจ�ำเป็นต้องน�ำเข้า
เมล็ดถั่วเหลืองจากต่างประเทศ อาทิ บราซิลและสหรัฐอเมริกา
เป็ น หลั ก ทว่ า ด้ ว ยความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศหรือภัยธรรมชาติ อาจท�ำให้ผลผลิตไม่เป็นไปตาม
คาดการณ์ และส่งผลให้การจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต
ขาดความต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงส�ำคัญของบริษัท
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“

มากกว่า

ทีวีโอ จึงมีการท�ำงานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้าในการวางแผนจัดหา
วัตถุดิบ เพื่อให้การจัดหาวัตถุดิบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่อง โดยมีการลงพื้นที่ส�ำรวจในแหล่งเพาะปลูกเมล็ด
ถั่ ว เหลื อ งในประเทศผู ้ ผ ลิ ต ต้ น ทาง เพื่ อ ประเมิ น ความสมดุ ล
ระหว่างอุปสงค์กับอุปทานของวัตถุดิบในแต่ละแหล่ง และเพื่อ
คาดการณ์ปจั จัยแวดล้อมทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการจัดหาวัตถุดบิ
เช่น การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว คุณภาพ
และราคา รวมถึงศึกษาข้อมูลจากบทวิเคราะห์และงานวิจัยต่างๆ
นอกจากนี้ ที วี โ อ จะเริ่ ม น� ำกระบวนการประเมิ น ความเสี่ ย ง
ด้านความยั่งยืน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของคู่ค้า
เข้ามาใช้ในกระบวนการคัดสรรคู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถ
ตรวจสอบกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบ
ทีไ่ ด้มา เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลทีด่ ี ไม่สร้างผลกระทบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม ไม่บุกรุกท�ำลายป่า ไม่ใช้แรงงานเด็ก ไม่ผิดหลัก
สิทธิมนุษยชน เป็นต้น โดยบริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก Sedex
เกี่ยวกับการตรวจสอบหลักจริยธรรมค้าขาย และ เป็นสมาชิก
Round Table on Responsible Soy Association (RTRS)

การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

สินค้าที่มีคุณภาพ ตั้งต้นจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ทีวีโอ มีคณะ
ท�ำงานจัดซื้อวัตถุดิบ ติดตามข่าวสาร สถานการณ์การเพาะปลูก
พร้อมทั้งมีการลงพื้นที่ส�ำรวจในแหล่งเพาะปลูกวัตถุดิบถั่วเหลือง
ในประเทศต้ น ทาง เพื่ อ วิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพ ราคาของวั ต ถุ ดิ บ
และด�ำเนินการคัดเลือกจัดซื้อให้ได้วัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพสูงตาม
มาตรฐานของ ทีวีโอ

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562

ผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพและการบริการด้วยใจ

ทีวโี อ ให้ความส�ำคัญกับผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ เพือ่ ส่งมอบสุขภาพ
ทีด่ ขี องผูบ้ ริโภค ผ่านผลิตภัณฑ์ทหี่ ลากหลาย โดยในกลุม่ ผลิตภัณฑ์
น�ำ้ มันพืช มีนำ�้ มันถัว่ เหลือง ตรา องุน่ เป็นผลิตภัณฑ์หลักแล้ว ยังมี
น�้ำมันบริโภคเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นกลุ่มน�้ำมันที่มีไขมันไม่อิ่มตัวสูง
อาทิ น�้ำมันทานตะวัน น�้ำมันคาโนลา น�้ำมันข้าวโพด น�้ำมัน
มะกอก ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
หรือ NCDs (Non-Communicable diseases) เป็นทางเลือก
ที่เพิ่มขึ้นตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม
อีกทั้งยังจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูล
ความรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งข้อมูลเกี่ยว
กับการดูแลรักษาสุขภาพ และเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคในการ
คัดสรร เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ผ่านช่องทางในการสื่อสาร
ทั้ ง สื่ อ โซเชี ย ลมี เ ดี ย และการอบรมให้ ค วามรู ้ ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
การใช้นำ�้ มันพืชบริโภคอย่างถูกต้องให้กบั พนักงานขาย จัดกิจกรรม
ออกบูธเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์ มีการจัดสัมมนา
ส่งแนวโน้มเศรษฐกิจและราคาวัตถุดบิ อาหารสัตว์ในภาวะสงคราม
การค้าโลก และสัมมนาสร้างความรู้เรื่องโรคอหิวาต์แอฟริกา
ในสุกร เพื่อเป็นข้อมูลแก่กลุ่มลูกค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ พร้อมทั้ง
มีชอ่ งทางการรับข้อเสนอแนะ เพือ่ น�ำมาปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการ
นอกจากผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้ว ทีวีโอ ยังให้ความส�ำคัญ
กับการให้บริการด้วยความใส่ใจเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา
บริษัทได้ส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้างานบริการ
การขนส่งและการบริการของฝ่ายขาย พบว่าลูกค้ากลุ่มน�้ำมัน
บริโภคผลส�ำรวจความพึงพอใจได้ร้อยละ 85.93 และลูกค้ากลุ่ม
วัตถุดิบอาหารสัตว์ผลส�ำรวจความพึงพอใจได้ร้อยละ 85.47
สู ง กว่ า เกณฑ์ ห รื อ เป้ า หมายที่ บ ริ ษั ท ก� ำ หนดไว้ ซึ่ ง ก� ำ หนดไว้
ร้อยละ 80 จากผลการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ยิ่งเป็น
แรงผลักดันให้ ทีวีโอ มุ่งมั่นที่จะให้บริการด้วยใจ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการลูกค้าอย่างประทับใจสูงสุด

ผลส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (ร้อยละ) ปี 2562
ลูกค้ากลุ่มน�้ำมันบริโภค
10
80
60
40
20

เป้าหมาย

ผลการส�ำรวจ

ลูกค้ากลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์
80.00

85.93

นอกจากนี้ ทีวโี อ ยังมีการสือ่ สารระหว่างองค์กรกับลูกค้า เกีย่ วข้อง
กับข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องข้อตกลงและ
ค�ำสั่งซื้อ ตลอดจนได้มีการตรวจวัด ติดตาม ข้อมูลที่เกี่ยวกับ
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ความพึงพอใจของลูกค้า และรวมไปถึงค�ำร้องเรียนของลูกค้า
จะได้รับการด�ำเนินการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขอย่างครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
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ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

ทีวีโอ ให้ความส�ำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูง เพราะเชื่อมั่นว่า “การมีโภชนาการที่ดี ส่งผลให้คนในสังคมทุกช่วง
อายุ มีสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดี” จากความตระหนักและใส่ใจในทุกขั้นตอนของการผลิต บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานและ/หรือ
ระบบ ดังนี้

คุณภาพสินค้า

28

GMP และ
GMP DLD Thailand

Good Manufacturing Practices
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร

ISO 9001 ระบบบริหารงานคุณภาพ

HACCP และ
HACCP DLD Thailand

Hazard Analysis and Critical
Control Point
ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤต
ที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร

ISO
22000

ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร

ISO/TS 22002-1
(PAS 220)

ข้อก�ำหนดจ�ำเพาะส�ำหรับการจัดการ
โปรแกรมพื้นฐาน ความปลอดภัย
ด้านอาหารในการผลิตอาหาร

ISO/IEC
17025

ระบบรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการ
ทดสอบและสอบเทียบ

FSSC 22000

Food Safety System Certification
ระบบการรับรองมาตรฐานความ
ปลอดภัยอาหาร

RTRS

Round Table on Responsible
Soy Association
หลักการและเกณฑ์ความยั่งยืนของถั่วเหลือง

Halal

มาตรฐานอาหารฮาลาล

Kosher

ฉลากรับรองจาก The Union of Orthodox
Jewish Congregations (OU) องค์กรตรวจ
สอบอาหารโคเชอร์
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Chapter

2

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

(GRI 201-1, GRI 201-2, GRI 302-1, GRI 302-4, GRI 303-1, GRI 305-1, GRI 305-5, GRI 306-1)

เป้าหมายและผลการด�ำเนินงาน มิติสิ่งแวดล้อม
ผลการดำ�เนินงาน ปี 2562

เป้าหมายระยะสั้น ปี 2563

เป้าหมายระยะยาว ปี 2567

โรงสกัด - การใช้ไฟฟ้า คิดเป็น 32.2 ยูนติ โรงสกัด - ลดการใช้ไฟฟ้าลง ร้อยละ 0.6 โรงสกัด - ลดการใช้ไฟฟ้าลง ร้อยละ 1.2
ต่อตันเมล็ดถัว่
คิดเป็น 32.0 ยูนติ ต่อตันเมล็ดถัว่
คิดเป็น 31.8 ยูนติ ต่อตันเมล็ดถัว่
โรงกลัน่ - ลดการใช้ไฟฟ้าลง ร้อยละ 8 โรงกลัน่ - ลดการใช้ไฟฟ้าลง ร้อยละ 2.6 โรงกลัน่ - ลดการใช้ไฟฟ้าลง ร้อยละ 5
คิดเป็น 36.5 ยูนติ ต่อตันน�ำ้ มันดิบ
จากปี 2561 คิดเป็น 38.4 ยูนติ ต่อตัน คิดเป็น 37.4 ยูนติ ต่อตันน�ำ้ มันดิบ
น�ำ้ มันดิบ
ไอน�ำ้ ของโรงสกัด - ลดลง ร้อยละ 5.5 ไอน�ำ้ ของโรงสกัด - ลดลง ร้อยละ 3.8 คิด ไอน�ำ้ ของโรงสกัด - ลดลง ร้อยละ 5.5 คิดเป็น
294 กิโลกรัมไอน�ำ้ ต่อตันเมล็ดถัว่
จากปี 2561 คิดเป็น 311 กิโลกรัมไอน�ำ้ เป็น 299 กิโลกรัมไอน�ำ้ ต่อตันเมล็ดถัว่
ต่อตันเมล็ดถัว่
น�ำ้ - ลดการใช้ลง ร้อยละ 5 จากปี 2561 น�ำ้ - ลดการใช้ลง ร้อยละ 2.7 หรือ 0.73 น�ำ้ - ลดการใช้ลง ร้อยละ 5.3 หรือ 0.71
หรือ 0.75 ลูกบาศก์เมตรต่อตันเมล็ดถัว่ ลูกบาศก์เมตรต่อตันเมล็ดถัว่
ลูกบาศก์เมตรต่อตันเมล็ดถัว่
ลดการใช้ไอน�ำ้ จากเครือ่ งก�ำเนิดไอน�ำ้ ลง การติดตัง้ โซลาร์รฟู บนหลังคาและพืน้ ที่ ของเสียจากกระบวนการผลิตทีร่ ไี ซเคิล
3,397 ตัน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ว่าง - ลดการใช้ไฟฟ้า 1,000,000 kwh ได้ - ลดลง ร้อยละ 8
ขององค์กรลง 75 ตัน CO2e
คิดเป็นการลดก๊าซเรือนกระจกลงได้
500 ตัน CO2e
การรั บ รองคาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ จ าก ออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ ก ล่ อ งกระดาษ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ รวม 46 รายการ
ลูกฟูก และขวด PET ให้มนี ำ�้ หนักเบา - น�้ำมันบรรจุขวด PET ขนาด 1 ลิตร ลดน�ำ้ หนักจากบรรจุภณ
ั ฑ์ลง ร้อยละ 10 ลดลง ร้อยละ 2
คิดเป็นการลดก๊าซเรือนกระจกลงรวมได้
1,086 ตัน CO2e

หมายเหตุ: เป้าหมายระยะสั้น และระยะยาว คิดจากปีฐาน 2562
รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562
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การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ทีวีโอ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
เพือ่ ป้องกันและรับผิดชอบต่อผลกระทบทีอ่ าจเกิดจากการด�ำเนินงาน
ทั้ ง ภายในและภายนอกสถานประกอบการ จึ ง ได้ ก� ำ หนด
“นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม” โดยมีการเผยแพร่นโยบายดังกล่าว
บน intranet และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนากระบวนการผลิต สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ช่วยลดผลกระ
ทบที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งเตรียมมาตรการต่างๆ เพื่อก่อให้เกิด
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แก้ไขปัญหาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมรณรงค์เพื่อลดปัญหาการตัด
ไม้ท�ำลายป่า ส่งเสริมการบริหารจัดการน�้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
การด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม จะอยู่ภายใต้ คณะท�ำงานด้าน
สิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คม จั ด ตั้ ง ขึ้ น จากตั ว แทนในแผนกต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้อง แผนกการผลิต แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม แผนกการพัฒนาอย่างยั่งยืน แผนกบุคคล และ
แผนกชุมชนสัมพันธ์ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้าน
การผลิตเป็นที่ปรึกษา และรายงานการด�ำเนินงานทุกด้านต่อ
คณะจัดการ ESRC-E ซึง่ มีประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการ
ผู้จัดการเป็นประธานรับทราบต่อไป เพื่อการท�ำงานร่วมกันอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ลดผลกระทบต่ า งๆ ที่ เ กิ ด จากกระบวนการ
ผลิต สามารถแก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนจากผลกระทบต่างๆ
ได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนผลักดันแนวทางด้านการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนออกมาอยู่เป็นรูปธรรมและมีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและ
นโยบายทีว่ างไว้ (ข้อมูลเพิม่ เติม: “โครงสร้างด้านการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน” หน้า 8)
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การใช้ทรัพยากรและอนุรักษ์พลังงาน

ทีวโี อ ได้กำ� หนด “นโยบายพลังงาน” เพือ่ เป็นแนวทางการด�ำเนินงาน
ส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด
โดยก�ำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนิน
งานของบริษทั ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรขององค์กร
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจ โดยการอนุรักษ์พลังงาน
เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ

นโยบายพลังงาน

1. ด� ำ เนิ น การและพั ฒ นาระบบการจั ด การพลั ง งานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยก�ำหนดให้การอนุรกั ษ์พลังงานเป็นส่วนหนึง่
ของการด�ำเนินงานของบริษัท
2. ด�ำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงาน
ขององค์กรอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับธุรกิจ เทคโนโลยี
ที่ใช้ แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี และสอดคล้องกับกฎหมาย
และข้อก�ำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. การใช้ทรัพยากร ได้แก่ พลังงาน เชื้อเพลิง น�้ำ สารเคมี
ต้ อ งด� ำ เนิ น การอย่ า งรู ้ คุ ณ ค่ า โดยก� ำ หนดแผนงานและ
เป้าหมายการบริหารจัดการในระยะยาว ตลอดจนสื่อสาร
ให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
4. ก�ำหนดให้การอนุรกั ษ์พลังงาน เป็นหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ในการให้ความร่วมมือ
ปฏิบตั ติ ามมาตรการทีก่ ำ� หนด ติดตาม ตรวจสอบ และรายงาน
ต่อคณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงาน
5. สนับสนุนทรัพยากรที่จ�ำเป็น เพื่อให้การด�ำเนินงานอนุรักษ์
และจั ด การพลั ง งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง บุ ค ลากร
งบประมาณ เวลาในการท�ำงาน การฝึกอบรม และการมีสว่ นร่วม
เสนอแนะข้อคิดเห็นทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนางานอนุรกั ษ์
และจัดการพลังงาน
6. สนับสนุนการออกแบบ การจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์ สินค้า
อุปกรณ์และบริการต่างๆ โดยพิจารณาถึงความปลอดภัย
ความเป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม การลดการเกิ ด ของเสี ย
และประหยัดพลังงาน
7. ผู้บริหารและคณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงานจะทบทวน
และปรับปรุงนโยบาย เป้าหมายและแผนการด�ำเนินงานด้าน
พลังงานอย่างต่อเนื่อง

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562

ทั้งนี้ เพื่อให้การด�ำเนินงานด้านการจัดการพลังงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทีวโี อ จึงแต่งตัง้ ทีมงานการจัดการพลังงาน ขึน้ มา
เพือ่ ร่วมกันผลักกันกิจกรรมต่างๆ ด้านการอนุรกั ษ์พลังงานให้บรรลุ
ผลส�ำเร็จตามนโยบาย โดยมีบทบาทส�ำคัญในการประสานงานกับ
ทุกหน่วยงานในองค์กร ขอความร่วมมือและสร้างการตระหนัก
รู้ให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและ

วิธกี ารจัดการพลังงาน จัดการอบรมหรือกิจกรรมด้านการอนุรกั ษ์
พลังงานให้เหมาะสม รวมทั้งยังรับผิดชอบในการควบคุมดูแลให้
วิ ธี ก ารจั ด การพลั ง งานให้ ด� ำ เนิ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และทบทวนนโยบายพลังงานและการจัดการพลังงานอย่างสม�ำ่ เสมอ
พร้อมทัง้ รวบรวมข้อเสนอแนะเกีย่ วกับนโยบายและวิธกี ารอนุรกั ษ์
พลังงานน�ำเสนอแก่ผู้บริหารรับทราบต่อไป

ทีวีโอ

มีระบบการจัดการด้านพลังงาน
ที่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 50001
ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 (โรงงาน 1)
และได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 (Green Industry)

แนวทางการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน

ทีวีโอ ได้ด�ำเนินการโครงการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการอนุรักษ์และ
ประหยัดพลังงาน เริม่ ต้นตัง้ แต่เกิดการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
และตั้งเป้าหมายการลดการใช้พลังงานมาจากแผนกต่างๆ ก่อให้
เกิดความร่วมมือร่วมแรง ระดมความคิดเห็นและแบ่งปันข้อมูล
ร่วมกัน น�ำไปสู่การด�ำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายในการอนุรักษ์
พลังงานในระยะยาว
ส�ำหรับแนวทางการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ในปี 2562 สิง่ ทีด่ ำ� เนิน
การไปแล้ว ในส่วนของโรงกลั่น โดยท�ำการเปลี่ยนการใช้ระบบ
ท�ำความเย็นจาก Chiller มาเป็น Ice Condensing ในการท�ำ
สุญญากาศหอกลัน่ ซึง่ นอกจากจะช่วยเพิม่ ก�ำลังการผลิตจาก 750
ตันต่อวันเป็น 900 ตันต่อวันแล้ว ยังมีสว่ นช่วยลดการใช้ไฟฟ้าของ
โรงกลัน่ ได้ โดยปริมาณการใช้ไฟฟ้าอยูท่ ี่ 38.4 ยูนติ ต่อตันน�ำ้ มันดิบ
ลดลงร้อยละ 8 จากปี 2561
ส่วนของโรงสกัดในปีที่ผ่านมา มีอัตราการใช้ไฟฟ้าของโรงสกัด
อยู ่ ที่ 32.2 ยู นิ ต ต่ อ ตั น เมล็ ด ถั่ ว สิ่ ง ที่ จ ะด� ำ เนิ น การเพิ่ ม เติ ม
ในปี 2563 จะมีการเพิ่มอุปกรณ์ที่ทำ� ให้สามารถควบคุมความเร็ว
ของมอเตอร์ เพื่อให้มอเตอร์ท�ำงานตามภาระให้สอดคล้องกับ
กระบวนการผลิตได้แก่ ระบบปั้มน�ำ้ พัดลม ท�ำให้เกิดการสูญเสีย
รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562

พลังงานไฟฟ้าน้อยทีส่ ดุ รวมทัง้ มีแผนลดการใช้พลังงานจากระบบ
แสงสว่างภายในอาคารและบริเวณโดยรอบ จุดใดที่มีระยะเวลา
การใช้งานเฉลีย่ 8 ชัว่ โมงขึน้ ไปในแต่ละวัน จะท�ำการเปลีย่ นหลอดไฟ
จากหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอดไฟประหยัดพลังงานแบบ
LED จ�ำนวน 1,542 ชุด
ด้านการใช้พลังงานอื่นๆ ส�ำหรับปี 2562 การใช้ไอน�ำ้ ของโรงสกัด
มีอัตราการใช้ไอน�้ำอยู่ที่ 311 กิโลกรัมไอน�ำ้ ต่อตันเมล็ดถั่ว ลดลง
จากปี 2561 ร้อยละ 5.5 ในปี 2563 ทีวีโอ มีแผนที่จะปรับปรุง
หม้อไอน�้ำบางส่วนที่มีอายุการใช้งานยาวนานและมีอัตราการใช้
เชื้อเพลิงมากขึ้น ด้วยการติดตั้งหม้อไอน�้ำที่มีประสิทธิภาพสูง
ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ ท�ำการ
ซ่อมบ�ำรุงและปรับปรุงหม้อไอน�้ำเดิมเพื่อให้กลับมาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ รวมทัง้ ยังมีมาตรการตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์
ดักไอน�้ำ (Steam trap) อย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงติดตั้งชนิดของ
อุปกรณ์ดักไอน�้ำให้เหมาะสมต่อการใช้งานแต่ละจุดเพื่อลดการ
สูญเสียไอน�้ำจากระบบ
นอกจากนี้ ยังมีแผนการไอน�ำ้ แฟลช (Flash steam) ของโรงกลั่น
น�ำกลับมาใช้ในการอุ่นไขสบู่ ซึ่งเป็นแนวทางในการประหยัด
พลังงานในกระบวนการผลิตได้อีกทางหนึ่ง
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โครงการส่งเสริมชุมชน
และบุคลากร ร่วมอนุรักษ์พลังงาน

ที วี โ อ ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานและประชาชนในชุ ม ชนรอบข้ า ง
ให้ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับการอนุรักษ์พลังงาน โดยใน
ปี 2562 ได้จดั การอบรม หัวข้อ “เรียนรูอ้ ย่างเข้าใจ ลดการใช้พลังงาน
อย่างถูกต้อง” โดยร่วมมืออ�ำเภอนครชัยศรี จัดการอบรมให้ความรู้
การจัดการพลังงานแบบมีสว่ นร่วม โดย ผศ.เกียรติศกั ดิ์ รักษาสัตย์
อาจารย์ประจ�ำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
มาบรรยายให้แก่กลุ่มผู้น�ำชุมชนประกอบด้วย ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งสิ้น 261 คน เพื่อให้ทุกท่านเข้าใจ
ถึงการจัดการพลั งงานอย่า งเป็น ระบบ ปัญ หาและจุดรั่ว ไหล
ของการใช้พลังงานในชีวิตประจ�ำวัน สามารถน�ำความรู้และ
วิธีการประหยัดพลังงาน น�ำไปถ่ายทอดให้ประชาชนในต�ำบล
และหมู่บ้านให้สามารถวางแผนการประหยัดพลังงาน แนะน�ำ
การดูแลและปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งาน ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าในครัวเรือนและ
เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน รวมทั้งยังมีการจัดอบรม
“โครงการประหยัดพลังงานลดโลกร้อน” ให้แก่พนักงาน ทีวีโอ

นอกจากการอบรมแล้ว ยังจัดโครงการ “การรณรงค์ประหยัด
พลังงานและอุปกรณ์ในส�ำนักงาน” ของส�ำนักงานใหญ่ เพื่อให้
บุคลากรร่วมช่วยกันประหยัดการใช้ไฟฟ้า สร้างจิตส�ำนึกและวินยั
ในการประหยัดพลังงาน เพือ่ สามารถปรับใช้ได้ทงั้ ในทีท่ ำ� งานและ
ทีพ่ กั อาศัย โดยรณรงค์ให้เดินขึน้ ลงบันไดแทนการใช้ลฟิ ท์ นอกจาก
ช่วยประหยัดพลังงาน ยังเป็นการส่งเสริมการออกก�ำลังกายเพื่อ
สุขภาพที่แข็งแรง รวมถึงรณรงค์ให้ร่วมกันปิดไฟในส�ำนักงาน
เมื่อไม่ใช้งาน เช่น ช่วงเวลาพักกลางวัน ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์
เมื่อไม่ใช้งาน

การบริหารจัดการน�้ำ

ทีวีโอ มีการตั้งเป้าหมายในการลดการใช้น�้ำ โดยควบคุมการลด
การระบายน�้ำโบลวดาวน์ (Blowdown) ของหม้อไอน�้ำ (Boiler)
ลดการใช้น�้ำที่เติมเข้าหม้อไอน�้ำ โดยการควบคุม TDS จากใน
ปี 2562 ทีม่ กี ารระบายน�ำ้ ออกร้อยละ 4.26 โดยหลังการด�ำเนินการ
แล้ว คาดว่าจะลดระดับการระบายน�้ำ Blowdown ลงเหลือ
ร้อยละ 2.88 ในปี 2563 เป็นต้นไป
นอกจากนี้ ยังเตรียมด�ำเนินการจัดการน�ำ้ ทิง้ จากกระบวนผลิตของ
โรงสกัด (Waste water process) มีการน�ำน�ำ้ ทิง้ จากกระบวนการ
ผลิตกลับมาใช้ในกระบวนการปัน่ ไข (Degumming) น�ำไปผลิตเป็น
ไอน�ำ้ ฉีดเข้าหม้อคัว่ ในกระบวนการผลิตกากถัว่ เหลือง และน�ำไปใช้
เป็นน�้ำฉีดสเปรย์ เพื่อดักฝุ่นที่ระบบ Wet Scrubber ของหม้อ
ไอน�้ำ ช่วยลดผลกระทบด้านฝุ่นได้อีกทางหนึ่งด้วย ท�ำให้น�้ำทิ้ง
จากกระบวนการผลิตทัง้ หมด จะถูกน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ซำ�้ ใหม่
ให้ได้มากที่สุด และช่วยลดปริมาณน�้ำเสียที่ต้องเข้าสู่กระบวนการ
บ�ำบัดให้น้อยที่สุด

ทุ ก ระดั บ กว่ า 200 คน เพื่ อ มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
การเลื อ กซื้ อ และวิ ธี ก ารใช้ เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ในชี วิ ต ประจ� ำ วั น
อย่างถูกต้อง สามารถน�ำไปถ่ายทอดแก่เพื่อนพนักงานในแผนก
ให้ ร ่ ว มกั น ประหยั ด พลั ง งาน ช่ ว ยลดโลกร้ อ น ทั้ ง ยั ง สามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่ายของครัวเรือนและของบริษัทได้
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ทั้งนี้ในปี 2562 ในกระบวนการผลิตมีการใช้น�้ำจ�ำนวน 893,979 ลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือ 0.75
ลูกบาศก์เมตรต่อตันเมล็ดถั่ว โดยใช้น�้ำลดลงร้อยละ 5 จากปี 2561

เป้าหมาย
การลดการใช้น้ำ�

ผลการดำ�เนินงาน
ปี 2562

เป้าหมายระยะสั้น
ปี 2563*

เป้าหมายระยะยาว
ปี 2567*

การลดการใช้น�้ำ

893,979 ลู ก บาศก์
เมตรต่อปี หรือ 0.75
ลู ก บาศก์ เ มตรต่ อ ตั น
เมล็ดถั่ว
ลดลง ร้อยละ 5
จากปี 2561

ลดลง 23,000 ลูกบาศก์
เมตรต่อปี หรือ 0.73
ลู ก บาศก์ เ มตรต่ อ ตั น
เมล็ดถั่ว
ลดลง ร้อยละ 2.5

ลดลง 45,000 ลูกบาศก์
เมตรต่อปี หรือ 0.71
ลู ก บาศก์ เ มตรต่ อ ตั น
เมล็ดถั่ว
ลดลง ร้อยละ 5

*ตั้งเป้าหมายจากปีฐาน 2562

การลดของเสีย
ที่เกิดจากกระบวนการผลิต

ทีวีโอ ให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการของเสียที่เกิดจาก
กระบวนผลิต การบรรจุ และการสนับสนุนทั่วไป โดยมุ่งเน้นให้มี
การจัดการอย่างถูกต้อง เพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมให้น้อยที่สุด โดย
ใช้หลัก 3Rs ซึ่งประกอบไปด้วย Reduce (การลดการใช้หรือ
ใช้น้อยเท่าที่จ�ำเป็น) Reuse (การใช้ซำ�้ ) Recycle (การแปรรูปมา
ใช้ใหม่) โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุม่ กลุม่ แรกคือ ของเสียทีไ่ ม่สามารถ
รีไซเคิลได้ จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการก�ำจัดตามระเบียบ ขั้นตอน และ
หลักวิชาการของกรมโรงงาน กลุ่มที่สองคือ ของเสียที่น�ำไปสู่
การจัดการด้วยวิธกี ารรีไซเคิล ทีวโี อ มีการด�ำเนินการในหลายส่วน
โดยหนึ่งในสิ่งด�ำเนินการแล้ว คือการปรับเปลี่ยนวิธีการขนย้าย
ขวดพลาสติกและรูปแบบการรับเข้าของขวดบรรจุภัณฑ์ จากเดิม

เป็นการรับขวดบรรจุภัณฑ์เข้ามาเพื่อบรรจุโดยตรง ก่อให้เกิด
ของเสียเป็นถุงพลาสติกที่ใช้ใส่ขวดบรรจุภัณฑ์เป็นจ�ำนวนมาก
โดยปัจจุบันแผนกบรรจุน�้ำมัน (Oil Packing) ปรับเปลี่ยนเป็น
รับเข้าขวดในรูปแบบ Preform แทน ท�ำให้ลดปริมาณถุงพลาสติก
ลงไปได้เป็นจ�ำนวนมาก
นอกจากนี้ ทีวีโอ ยังมีแผนงานในการลดผงฟอกสีจากกระบวน
ผลิตน�ำ้ มันบริสทุ ธิ์ โดยการเพิม่ เทคโนโลยี และปรับปรุงเครือ่ งจักร
ให้สามารถน�ำผงฟอกสีที่ผ่านการใช้แล้วกลับมาใช้ซ�้ำ ในขั้นตอน
Pre Bleaching ซึ่งเมื่อการด�ำเนินการแล้วเสร็จ จะช่วยลดของ
เสียจากกระบวนการผลิตที่สามารถรีไซเคิลได้ลงถึงร้อยละ 8 ในปี
2567 เมื่อเทียบจากปีฐาน 2562

ทีวีโอ

ก�ำหนดเป้าหมายลดการเกิดของเสีย
จากกระบวนการผลิตที่สามารถรี ไซเคิลได้ลง

ร้อยละ 8 ในปี 2567
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นภาวะที่ประเทศทั่วโลกให้
ความสนใจ เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งภัยธรรมชาติที่เป็นความเสี่ยงที่
ส่งผลกระทบต่อทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
สุขภาพชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ ทีวีโอ ให้ความส�ำคัญกับ
การป้ อ งกั น และลดผลกระทบจากการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ต่ อ การ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ ด้ ว ยการใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ทั้งด้านการบริหารจัดการพลังงาน การอนุรักษ์
และประหยัดพลังงาน พร้อมส่งเสริมให้ใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์
สูงสุด

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทีวีโอ มีการด�ำเนินการในหลายด้านเพื่อมีส่วนร่วมลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต โดยในปี 2562 มีการจัดท�ำ
แผนการจัดการพลังงาน โดยการลดการใช้ไอน�้ำในเครื่องก�ำเนิด
ไอน�้ำลง 3,397 ตัน ท�ำให้สามารถลดการก๊าซเรือนกระจกของ
องค์กรลง 75 ตัน CO2e ขณะเดียวกัน ยังมีแผนด�ำเนินการ
ลดการใช้ ไ ฟฟ้ า ในการกระบวนการผลิ ต ซึ่ ง หากด� ำ เนิ น การ
แล้วเสร็จจะช่วยลดการใช้ไฟฟ้าลง 1,000,000 kwh ด้วยการติดตัง้
โซลาเซลล์บนหลังคาและพืน้ ทีว่ า่ งของโรงงาน ซึง่ ช่วยลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าลงได้ 500 ตัน CO2e

ปี 2562 ทีวีโอ
ลดการใช้ ไอน�ำ้

ในเครื่องก�ำเนิดไอน�ำ้ ลง
3,397 ตัน สามารถ
ลดการก๊าซเรือนกระจก
ขององค์กรลง 75 ตัน
CO2e
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เป้าหมายลดการ
ปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในปี 2567

จากผลิตภัณฑ์น�้ำมัน
บรรจุขวด PET ขนาด 1 ลิตร
ลดลงร้อยละ 2
ของค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ผลิตภัณฑ์ โดยเทียบจาก
ปีฐาน 2562

นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อ
ความต้ อ งการของผู ้ บ ริ โ ภค และค� ำ นึ ง ถึ ง ความเป็ น มิ ต รกั บ
สิง่ แวดล้อม โดยในปี 2563 ทีวโี อ เตรียมแผนงานการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ อาทิ กล่องกระดาษลูกฟูก มีการออกแบบ
ปรับปรุงให้มขี นาดบางลงแต่ยงั คงความแข็งแรงทนทาน เพือ่ ลดน�ำ้
หนักต่อหน่วยลง ซึง่ คาดว่าสามารถลดก๊าซเรือนกระจกลงได้รอ้ ยละ
2-5 ขณะทีข่ วดพลาสติกใส (PET) ส�ำหรับบรรจุนำ�้ มันถัว่ เหลืองตรา
องุน่ ขนาด 1 ลิตร มีการออกแบบให้มรี ปู ทรงทีเ่ หมาะกับการถือจับ
สามารถเทน�้ำมันได้สะดวก ไม่เหลือทิ้งน�้ำมันก้นขวด ท� ำให้ขวด
มีน้�ำหนักเบาขึ้น และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะสามารถ
ลดน�้ำหนักของกล่องกระดาษและขวดพลาสติกลงได้ร้อยละ 10
คิดเป็นการลดก๊าซเรือนกระจกโดยรวมได้ 1,086 ตัน CO2e

การใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint)

ทีวีโอ ให้ความส�ำคัญกับการจัดการพลังงาน ส่งเสริมการอนุรักษ์
และใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด พร้อมทัง้
การคัดสรรวัตถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เพือ่ ให้การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจกเป็นไปอย่างยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริม
การใช้คาร์บอนฟุตพริน้ ท์ (Carbon Footprint) กับองค์การบริหาร
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. และในปี 2562 ทีวโี อ
ได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือปริมาณ
ก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ ป ล่ อ ยออกมาจากผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ต่ ล ะหน่ ว ย
ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ รวม 46 ผลิตภัณฑ์

แผนพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์
ลดน�ำ้ หนักของกล่อง
กระดาษและขวดพลาสติก
ลงได้ร้อยละ 10
ลดก๊าซเรือนกระจก
โดยรวมได้
1,086 ตัน CO2e

การติดตั้งโซลาเซลล์

บนหลังคาและพื้นที่ว่าง
ของโรงงาน ลดการใช้
ไฟฟ้าลง 1,000,000 kwh
ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากการใช้ ไฟฟ้า
ลงได้ 500 ตัน CO2e
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การส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กร

ทีวีโอ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อ
พัฒนาในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในปี
2562 ได้ใช้นวัตกรรมใหม่ที่เรียกว่า Ice Condensing ซึ่งเป็น
ระบบการท�ำสูญญากาศประสิทธิภาพสูงในขัน้ ตอนการก�ำจัดกลิน่
(Deodorization) โดยสามารถใช้อุณหภูมิตำ�่ ถึง -26 °C ช่วยลด
อุณหภูมแิ ละระยะเวลาในขัน้ ตอนการก�ำจัดกลิน่ ลง อีกทัง้ ยังท�ำให้
น�ำ้ มันพืชมีคุณภาพและดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค

นวัตกรรม
Ice Condensing

นอกจากประโยชน์ในแง่ของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพแล้ว นวัตกรรม Ice Condensing ยังช่วยก่อให้
เกิ ด ผลดี ด ้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ช่ ว ยลดการใช้ พ ลั ง งานในระบบ
การกลัน่ โดยลดการใช้พลังงานไอน�ำ้ ลงร้อยละ 40 ลดการใช้ไฟฟ้าลง
ร้อยละ 30 และยังช่วยลดปริมาณน�ำ้ เสียจากระบบการกลั่นลงได้
อีกร้อยละ 20 ด้วย
นอกจากนี้ ได้ปรับปรุงเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตฟูลแฟตซอย
มีการติดตั้งเครื่องตีป่น เครื่อง Extruder และเครื่อง Dryer และ
Cooler เพิม่ เติม เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ส่งผล
ให้สามารถพัฒนาคุณภาพของฟูลแฟตซอย หนึ่งในผลิตภัณฑ์
วัตถุดิบอาหารสัตว์ ภายใต้ชื่อ ทีวีโอ ให้ได้คุณภาพดียิ่งขึ้น ได้
โปรตีนสูงขึน้ พร้อมทัง้ ได้ผลผลิตฟูลแฟตซอยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 33.33

ลดการใช้พลังงานในระบบการกลัน่
ลดการใช้พลังงานไอน�ำ้
ลงร้อยละ 40

ลดการใช้ไฟฟ้า
ลงร้อยละ 30

ลดปริมาณน�ำ้ เสียจากระบบการกลัน่
ลดปริมาณน�ำ้ เสีย
จากระบบการกลัน่
ลงได้อกี ร้อยละ 20
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การบริหารจัดการผลกระทบ
และข้อร้องเรียน

ทีวีโอ ให้ความส�ำคัญกับการจัดการผลกระทบที่เกิดจากระบวน
การผลิต ตลอดจนข้อร้องเรียนต่างๆ ที่ได้รับการแจ้งเข้ามายัง
บริษัท โดยทีมงานชุมชนสัมพันธ์ ท�ำหน้าที่ประสานความร่วม
มือกันชุมชนรอบข้างอย่างใกล้ชิด เข้าพบปะเยี่ยมเยืยนชุมชนใน
แต่ละครัวเรือน เพือ่ รับฟังและด�ำเนินการเยียวยาข้อร้องเรียนต่างๆ
ในเบือ้ งต้นก่อนน�ำมารายงานต่อคณะท�ำงานด้านสิง่ แวดล้อมและ
สังคม น�ำไปสู่การด�ำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละด้านเพื่อลดผล
กระทบจากกระบวนการผลิตให้ได้มากที่สุด รวมทั้งสื่อสารกลับ
ไปยังชุมชนเพื่อรับทราบถึงผลการด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่างๆ
ของ ทีวีโอ ต่อไป
การด�ำเนินการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
• แผนงานระยะสัน้ โดยเริม่ ต้นจากการหาสาเหตุของผลกระทบ
ด�ำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ประเมินผลและติดตาม ตลอดจน
มีการสุ่มตรวจผลการปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ และสื่อสาร
ต่อชุมชนเพื่อรับทราบเป็นระยะ
• แผนงานระยะยาว ประกอบด้วยการจัดท�ำแผนภูมชิ มุ ชนรอบ
โรงงาน เพือ่ ด�ำเนินการป้องกันและลดผลกระทบในอนาคตให้
สอดคล้องฤดูกาลและทิศทางลม รวมถึงการวางแผนการซ่อม
บ�ำรุงและจัดอบรมเรือ่ งขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านให้มคี วามรัดกุม
มากขึ้น เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบจากกระบวนการผลิต
ขึ้นมาอีกในอนาคต

การบริหารจัดการกลิ่น
ทีวีโอ มีการก�ำหนดและควบคุมสภาวะการผลิตที่มีผลกระทบ
ต่อกลิน่ มีการตรวจสอบติดตามมาตรฐานการผลิตอย่างสม�ำ่ เสมอ
โดยคณะท� ำ งานจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย นเรี ย นจะประชุ ม หารื อ
ทุกสัปดาห์ และมีทมี ท�ำงานท�ำหน้าทีต่ รวจสอบ ติดตาม วิเคราะห์
ประเมินผล พร้อมทีมงานในการสนับสนุนซ่อมบ�ำรุง เพื่อให้
เครือ่ งจักรมีความพร้อมในการผลิตอย่างต่อเนือ่ ง และทีมออกแบบ
น� ำ เทคโนโลยี ม าปรั บ ใช้ ใ นกระบวนการผลิ ต เพื่ อ ให้ ก ลิ่ น อยู ่
ในเกณฑ์ตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ ทีน่ อ้ ยกว่าระดับ 1 (หรือระดับ
กลิน่ น้อย : ไม่มกี ลิน่ ถึงมีกลิน่ จางๆ) ซึง่ เกณฑ์การวัดกลิน่ มี 3 ระดับ
โดยระดับ 3 คือระดับความเข้มข้นของกลิ่นสูงสุด
ในปี 2562 บริษัทมีการควบคุมพื้นที่ที่เป็นแหล่งก�ำเนิดกลิ่น
โดยท�ำการปิดกั้นโดยรอบทุกด้าน ติดตั้งระบบน�ำ้ ดักกลิ่นเพิ่มเติม
โดยเปลี่ยนปั้มเติมอากาศในบ่อยีสต์ที่ใช้ในระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
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จาก Roots blower เป็น Screw blower โดยปั้มลมนี้จะช่วยให้
อุณหภูมิในบ่อยีสต์ลดลง ช่วยลดการเกิดกลิ่นจากระบบบ�ำบัด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ การปรับปรุงดังกล่าว
ยังช่วยให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้มากขึน้ เนือ่ งจากเป็นมอเตอร์
ปั้มลมที่มีขนาดเล็กลง และท�ำให้มลภาวะทางเสียงลดลงด้วย

การบริหารจัดการฝุ่น

การบริหารจัดการฝุ่นของ ทีวีโอ ในปี 2562 บริษัทมีมาตรการ
การจัดการฝุ่นที่เกิดจากกระบวนการผลิตของเครื่องก�ำเนิดไอน�้ำ
โดยการปรับปรุงระบบดักฝุ่น เพื่อลดปริมาณฝุ่นที่หลุดออกจาก
ปล่องระบายอากาศ ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม อาทิ Multi cyclone,
Venturi ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการดักฝุน่ ขีเ้ ถ้าได้ดขี นึ้ ร้อยละ 10
อี ก ทั้ ง ยั ง มี ม าตรการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพอากาศจาก
เครื่องก�ำเนิดไอน�้ำอย่างสม�ำ่ เสมอ ตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์
ของอุปกรณ์และการท�ำงานของเครื่องก�ำเนิดไอน�้ำ ตรวจสอบ
สภาวะการเดินเครื่องให้ได้มาตรฐาน ควบคู่ไปกับทีมงานชุมชน
สัมพันธ์ ที่จะเข้าตรวจสอบพื้นที่และพบปะเยี่ยมเยียนชุมชน
รวมทั้งสอบถามความผิดปกติที่อาจเกิดจากกระบวนการผลิต
เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพอากาศรอบบริเวณโรงงานได้มาตรฐาน
และเป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด
ในขั้นตอนการรับวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลือง บริษัทมีการจัดการ
เพื่อลดฝุ่นโดยการติดตั้งระบบก�ำจัดฝุ่น (Bag Filter) ที่ Hopper
รับวัตถุดิบ พร้อมทั้งมีแผนการตรวจสอบและการท�ำความสะอาด
อย่างสม�่ำเสมอ มีการติดตั้งระบบสเปรย์น�้ำดักจับฝุ่น ติดตั้ง
ตาข่ า ยกั น ฝุ ่ น มี ม าตรการก� ำ หนดความเร็ ว ในการตั ก ขนถ่ า ย
ต่อครั้งของรถตักเมล็ดถั่วเหลืองเพื่อป้องกันการเกิดฝุ่น พร้อมทั้ง
มีรถส�ำหรับดูดฝุ่น และมาตรการก�ำหนดเวลาส�ำหรับการดูดฝุ่น
เพื่อให้การจัดการฝุ่นมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือไปยังคู่ค้าและลูกค้าที่นำ� รถบรรทุก
ขนส่งสินค้าเข้ามาในบริเวณโรงงานหรือขนส่งผ่านบ้านเรือนชุมชน
โดยรอบ ให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ไม่ใช้ความเร็วจนก่อให้เกิด
ฝุน่ ละอองเพิม่ ขึน้ และจัดรถบรรทุกน�ำ้ ไปฉีดพ่นเพือ่ ชะล้างผิวถนน
ในบริเวณที่รถบรรทุกสินค้าสัญจรผ่าน เพื่อลดผลกระทบจากฝุ่น
ในกระบวนการขนส่งอีกทางหนึ่ง
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ความยั่งยืนด้านสังคม

GRI 102-8, GRI 203-1, GRI 203-2, GRI 403-2, GRI 404-1, GRI 416-1, GRI 417-1

เป้าหมายและผลการด�ำเนินงาน มิติสังคม
ผลการดำ�เนินงาน ปี 2562

เป้าหมายระยะสั้น ปี 2563

เป้าหมายระยะยาว ปี 2567

ประกาศ นโยบายสิทธิมนุษยชน เป็น ร้อยละ 70 ของพนักงานตระหนักและ ร้อยละ 75 ของพนักงานทัง้ หมด ได้รบั
นโยบายส�ำคัญของบริษทั
เข้าใจเรือ่ งสิทธิมนุษยชน
การอบรมพั ฒ นาทั ก ษะและความรู ้
ในการท�ำงาน
บรรลุเป้าหมายด้านความปลอดภัย เป้าหมายด้านความปลอดภัยไม่เกิด เป้าหมายด้านความปลอดภัย ไม่เกิด
ไม่ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ จ ากการท� ำ งานถึ ง อุบตั เิ หตุจากการท�ำงานถึงขัน้ หยุดงาน อุบตั เิ หตุจากการท�ำงานถึงขัน้ หยุดงาน
ขัน้ หยุดงานต่อเนือ่ ง 2,000,000 ชัว่ โมง ต่อเนือ่ ง 3,000,000 ชัว่ โมงการท�ำงาน ต่อเนือ่ ง 3,000,000 ชัว่ โมงการท�ำงาน
การท�ำงาน
ชัว่ โมงการฝึกอบรมของพนักงานเฉลีย่ ชัว่ โมงการฝึกอบรมของพนักงานเฉลีย่ ชัว่ โมงการฝึกอบรมของพนักงานเฉลีย่
14 ชัว่ โมงต่อคนต่อปี
15 ชัว่ โมง/คน/ปี
18 ชัว่ โมง/คน/ปี
โครงการสนั บ สนุ น การศึ ก ษาและ โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
โครงการสนั บ สนุ น การสร้ า งอาชี พ โครงการสนั บ สนุ น การศึ ก ษาและ โครงการสนั บ สนุ น การศึ ก ษาและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ขนบธรรมเนียมประเพณี
คนในชุมชนและกลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาส
ร้อยละ 61 ของพนักงานทัง้ หมด ได้รบั ร้อยละ 80 จากพนักงานโรงงานทัง้ หมด มากกว่ า ร้ อ ยละ 80 จากพนั ก งาน
โรงงานเป็นคนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครปฐม
การอบรมพั ฒ นาทั ก ษะและความรู ้ เป็นคนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครปฐม
ในการท�ำงาน
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การด�ำเนินงานในมิติสังคมของ ทีวีโอ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ
คือการด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับ การดูแลพนักงาน และ การดูแล
ชุ ม ชนและสั ง คม นั บ เป็ น ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้การเติบโตของบริษัทเป็นไปอย่าง
มั่นคง ด้วยการผลิตสินค้าคุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ
ประชาชน ทั้งน�ำ้ มันบริโภค ตรา “องุ่น” และวัตถุดิบอาหารสัตว์
ภายใต้ ชื่ อ “ที วี โ อ” ด้ ว ยการคั ด สรรวั ต ถุ ดิ บ เมล็ ด ถั่ ว เหลื อ ง
ที่ได้มาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการน�ำเทคโนโลยี
นวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิต เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิต
ทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้าและผู้บริโภคเชื่อ
มั่นในคุณภาพและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ของ ทีวีโอ

การเคารพสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน เป็นสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่บุคคลพึงมี โดย
ค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล
และข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ให้ เ กี ย รติ ด ้ ว ยการปฏิ บั ติ ต ่ อ กั น ด้ ว ย
ความเสมอภาคเท่าเทียม ส่งเสริมความหลากหลายและไม่เลือก
ปฏิบัติ ทีวีโอ ยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน เป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน
ในการด�ำเนินธุรกิจ ครอบคลุมผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ อาทิ พนักงาน
ชุมชน สังคม ลูกค้า และคูค่ า้ ทางธุรกิจในห่วงโซ่อปุ ทานของบริษทั
รวมไปถึงสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปี 2562 ทีวโี อ จึงประกาศ “นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน” ให้ผบู้ ริหาร
และพนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบตั ิ เพือ่ เป็นการสร้างความมัน่ ใจว่า
การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั เป็นไปด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง
ไม่กระท�ำการใดๆ ทีจ่ ะก่อให้เกิดการละเมิด หรือสร้างผลกระทบต่อ
สิทธิมนุษยชน ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม รวมทัง้ ไม่สง่ เสริมหรือเข้าไป
เกีย่ วข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ ยังก�ำหนด “นโยบาย
การควบคุมการใช้แรงงานเด็กและการเยียวยากรณีพบการจ้าง
แรงงานเด็ก” โดยไม่จ้างแรงงานเด็กที่อายุต�่ำกว่า 15 ปี รวมถึง
ควบคุมให้ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาท�ำงานกับบริษัท
ไม่ใช้แรงงานเด็ก พร้อมมีมาตรการควบคุมและเยียวยาอย่าง
เคร่งครัด
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ทีวีโอ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คู่ค้าทางธุรกิจตลอดทั้งห่วงโซ่
อุปทาน ให้ปฏิบัติต่อพนักงานของตนเอง ผู้มีส่วนได้เสียและ
มีปฏิสมั พันธ์กบั ชุมชนรอบข้าง ในลักษณะทีเ่ คารพต่อสิทธิมนุษยชน
และสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล รวมถึงการให้ความรู้
ด้านสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน โดยจัดการฝึกอบรม สื่อสาร
เพื่อสร้างความรู้ ส่งเสริมความเข้าใจหลักสิทธิมนุษยชนให้แก่
บุคลากรขององค์กร โดยเผยแพร่นโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์
www.tvothai.com
นอกจากนี้ การรับเรื่องร้องเรียนและการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
บริษัทจัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน หากมี
เหตุการณ์ หรือการกระท�ำทีเ่ กีย่ วข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
มีกระบวนการตรวจสอบข้อร้องเรียน และมาตรการบรรเทาแก้ไข
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ และชดใช้เยียวยาอย่างเป็นธรรมในกรณีทเี่ กิด
ความเสียหายขึน้ โดยทีผ่ า่ นมา ทีวโี อ ไม่เคยมีการละเมิดกฎหมาย
แรงงาน และไม่เคยมีกรณีพิพาทแรงงานแต่อย่างใด

การดูแลพนักงาน และการพัฒนาบุคลากร

ท่ า มกลางสภาวะการแข่ ง ขั น ที่ รุ น แรง และแวดล้ อ มไปด้ ว ย
ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ ต ้ อ งอาจจะส่ ง ผลกระทบกั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ได้
ตลอดเวลา ท� ำ ให้ บ ริ ษั ท ต้ อ งปรั บ ตั ว ให้ ทั น กั บ สถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของ
ทีวีโอ องค์กรจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ
ด้วย “การพัฒนา” เพือ่ ให้พนักงาน ทีวโี อ พร้อมรับมือกับทิศทาง
ธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอยูเ่ สมอ ควบคูไ่ ปกับ “การดูแล” ความเป็นอยู่
และสวัสดิการทีด่ เี พือ่ สร้างแรงจูงใจให้พนักงานของ ทีวโี อ เป็นทัง้
“คนเก่งและคนดี” น�ำความรู้ความสามารถมาร่วมกันขับเคลื่อน
องค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน
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การดูแลพนักงาน

ในปี 2562 บุคลากรของ ทีวีโอ รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 1,324 คน แบ่ง
เป็นพนักงานส�ำนักงานใหญ่ 159 คน และพนักงานโรงงาน 1,165
คน ผลตอบแทนรวมของพนักงานในรูปเงินเดือน โบนัส และเงิน
สมทบกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ และผลประโยชน์อนื่ ๆ ของพนักงาน
รวม 530 ล้านบาท
นอกจากนี้ ทีวีโอ ยังออกประกาศเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ของ
พนักงาน ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงานฉบับใหม่ (ฉบับที7่ )
พ.ศ. 2562 เพื่ อ ยกระดั บ การดู แ ลพนั ก งานให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพมากขึน้ อาทิ สิทธิในการลากิจ
ที่ ค รอบคลุ ม ถึ ง พนั ก งานรายวั น และพนั ก งานตามผลงานให้
สามารถลากิจโดยได้รับค่าจ้างตามที่กฎหมายก�ำหนด, การลา
คลอดบุตรส�ำหรับพนักงานหญิง ให้มีสิทธิลาได้ไม่เกิน 98 วัน
ซึ่งหมายความรวมถึงวันลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรให้
นับรวมในวันลานัน้ โดยได้รบั ค่าจ้างตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด และการ
จ่ายค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างให้กับพนักงานตามอายุงาน ซึ่งรวมถึง
การเกษียณอายุด้วย

การพัฒนาบุคลากร

ทีวโี อ ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ส่งเสริม
การท�ำงานอย่างมีความสุข และการสร้างความสามัคคีภายใน
องค์กร ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทมีการบริหารจัดการบุคลากร
และกระบวนการท�ำงานให้สอดคล้องกับแนวทางการเติบโตของ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการปรับโครงสร้างองค์กรรองรับ
การเปลี่ยนแปลงและเติบโตทางธุรกิจขององค์กร โดยเน้นการ
ปรับปรุงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
การประสานงานที่ ดี แ ละเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของบุ ค ลากร
การบริหารโครงสร้างเงินเดือน ส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน และยกระดับความผูกพันของพนักงานในองค์กร
ปี 2562 บุคลากรได้รับการพัฒนาฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 61
ของจ�ำนวนบุคลากรทั้งหมด โดยมีจ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม
รวมทั้งสิ้น 11,213 ชั่วโมง หรือคิดเป็นจ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม
เฉลี่ย 14 ชั่วโมง/คน/ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย

14 ชั่วโมง/คน/ปี

รายละเอียดการฝึกอบรมของพนักงาน
การเปรียบเทียบจ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรมของผู้บริหารระหว่างปี 2559 - 2562
รายการ
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2559

2560

2561

2562

รวมชั่วโมงการฝึกอบรม
ของแต่ละปี

16,770

10,022

15,552

11,213

จ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรม
ของระดับผู้บริหาร/คน/ปี

41.36

66.75

41.56

16.56

จ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรม
ของระดับผอ.ฝ่าย และผู้จัดการ/คน/ปี

46.95

30.41

25.53

38.04

จ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรม
ของระดับหัวหน้างาน และพนักงาน/คน/ปี

124.05

56.07

15.23

12.49
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นโยบายการรับพนักงานที่ช่วยสร้างงาน
ให้กับคนในชุมชน

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Big Cleaning Day การท�ำความสะอาด
ร่วมกันประจ�ำปี ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมทีด่ ใี นการท�ำงาน สะสาง
พื้นที่ปฏิบัติงานในจุดต่างๆ ให้พร้อมและสะดวกต่อการท�ำงาน
และยังช่วยสร้างความสามัคคีและสานสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน
ด้วยกัน และยังมีกจิ กรรมการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอนั ดีงาม
ของไทย โดยรอบปีที่ผ่านมา ทีวีโอ ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์
เพื่อรดน�ำ้ ขอพรผู้ใหญ่ กิจกรรมการท�ำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้น
ปีใหม่ด้วย

ทีวโี อ มีนโยบายส่งเสริมการรับคนในพืน้ ทีเ่ ข้าร่วมท�ำงานกับองค์กร
พร้อมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อส่งเสริม
การสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้คนในชุมชนให้เกิดความยั่งยืน โดย
ในปี 2562 ทีวีโอ มีพนักงานในส่วนของโรงงานซึ่งเป็นคนในพื้นที่
จังหวัดนครปฐม มากกว่าร้อยละ 80 หรือกว่า 900 คน จาก
พนักงานโรงงานทัง้ หมด (พนักงานโรงงานมีจำ� นวนรวม 1,165 คน)

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
และส่งเสริมความผูกพันของบุคลากร

ทีวีโอ ให้ความส�ำคัญกับการดูแลสุขภาพของบุคลากร โดยเฉพาะ
การส่งเสริมการออกก�ำลังกาย นอกจากจะช่วยให้มสี ขุ ภาพแข็งแรง
แล้ว ยังช่วยส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีและความผูกพันของ
พนักงานในองค์กร รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้พนักงาน
ห่างไกลยาเสพติดอีกด้วย โดยกิจกรรมที่มีการจัดเป็นประจ�ำนั่น
คือ “การแข่งขันฟุตบอล: TVO Cup” ฟุตบอลชิงถ้วย TVO ซึ่ง
จัดอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็นปีที่ 4 แล้ว

ทีวโี อ ให้ความส�ำคัญกับการดูแลพนักงานและมุง่ สร้างให้เกิดความ
ผูกพันภายในองค์กร และยังเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นผ่านคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน
ซึง่ มาจากการเลือกตัง้ ของพนักงานทุกคน เพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นกระบอก
เสี ย งในการร่ ว มหารื อ และเสนอข้ อ คิ ด เห็ น ในเรื่ อ งสวั ส ดิ ก าร
ที่เหมาะสมกับนายจ้าง นอกจากนี้ อัตราการลาออกของพนักงาน
ยังสามารถสะท้อนถึงความผูกพันของพนักงานทีม่ ตี อ่ องค์กร โดยน�ำ
ข้อมูลสถิตทิ ผี่ า่ นมาน�ำมาปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานด้านบุคคล
ขององค์กรต่อไป โดยในปี 2562 พนักงานรายวันของบริษทั มีอตั รา
การลาออก คิดเป็นร้อยละ 5.21 ของพนักงานทั้งหมด

สถิติพนักงานรายวันลาออกเปรียบเทียบ 4 ปี (2559-2562)
2559
จำ�นวนพนักงาน
พ้นสภาพ

2560

2561

ร้อยละ

ร้อยละ

จำ�นวน (คน)

จำ�นวน (คน)

6.6

2.42

2562

ร้อยละ

3.08

ร้อยละ

5.21

ลาออก

79

40

30

จำ�นวน (คน)

40

จำ�นวน (คน)

69
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ทีวีโอ ให้ความส�ำคัญในเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ทั้ ง ต่ อ พนั ก งานและผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย โดยมี นโยบายคุ ณ ภาพ
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
เป็นแนวทางในการยึดถือปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ทีอ่ าจส่งผลต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงาน ชุมชน และสิง่ แวดล้อม
มีมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OHSAS18001 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS18001 และระบบการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 มาบริหารจัดการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

- กิจกรรม Management & Production Line Walk
เป็นกิจกรรมทีผ่ บู้ ริหารเดินส�ำรวจความปลอดภัยและความเป็นอยู่
ในการท� ำ งานของพนั ก งาน พร้ อ มทั้ ง เป็ น แบบอย่ า งที่ ดี
ในการด�ำเนินงานอย่างปลอดภัย ให้คำ� แนะน�ำและวิธกี ารปฏิบตั ิ
งานอย่างปลอดภัย รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานในสายผลิต
มีโอกาสได้พบปะเพือ่ แลกเปลีย่ นหรือแสดงความคิดเห็นมุมมอง
ของพนักงานต่อผู้บริหารโดยตรง ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม
ความปลอดภัยในองค์กรอย่างยัง่ ยืน

การส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย

ภายใต้แนวทางการด�ำเนินงานที่มุ่งสร้างวัฒนธรรมและปลูกจิต
ส�ำนึกความปลอดภัยในองค์กร ทีวีโอ ยังส่งเสริมความปลอดภัย
ด้วยการน�ำหลักการมาปรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นเตือน
ให้ พ นั ก งานตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของความปลอดภั ย และ
อาชีวอนามัย เป็นหนึง่ ในขัน้ ตอนส�ำคัญของการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้
บุคลากรทุกระดับให้ความใส่ใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ด้านความปลอดภัย อาทิ
- โครงการรณรงค์ลดสถิตอิ บุ ตั เิ หตุจากการท�ำงานให้เป็นศูนย์
(Zero Accident Campaign) เป็นโครงการส่งเสริม
ให้ พ นั ก งานตระหนั ก ถึ ง การป้ อ งกั น การเกิ ด อุ บัติเ หตุจ าก
การท�ำงานบนพื้นฐานแนวคิดที่ว่าอุบัติเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับ
การท�ำงานสามารถป้องกันได้ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดสถิติ
การประสบอันตรายในสถานประกอบกิจการให้เป็นศูนย์
ผ่านการวางแผนและบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานอย่างต่อเนือ่ ง และก่อให้เกิด
วัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานประกอบการและสามารถ
บรรลุ เ ป้ า หมายด้ า นความปลอดภั ย ไม่ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ จ าก
การท� ำ งานถึ ง ขั้ น หยุ ด งานต่ อ เนื่ อ ง 2,000,000 ชั่ ว โมง
การท�ำงาน
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- การฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ทีวโี อ ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยการให้ความรูค้ วามเข้าใจ
ในเรื่องต่างๆ ได้แก่
• วิธีการชี้บ่งลักษณะปัญหาทางสิ่งแวดล้อม การส่งเสริม
ให้มีความตระหนักรู้และประเมินลักษณะปัญหาทางด้าน
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ น� ำ ไปสู ่ ก ารจั ด การด้ า น
สิง่ แวดล้อม การประเมินความเสีย่ งเบือ้ งต้นในการท�ำงาน
ทีจ่ ะท�ำให้พนักงานได้มคี วามตระหนักรูถ้ งึ อันตรายก่อนการ
ปฏิบตั งิ าน
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• การท� ำ งานในที่ อั บ อากาศส� ำ หรั บ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านและ
ผู้ช่วยเหลือส�ำหรับการเตรียมความพร้อมของพนักงาน
ที่ต้องปฏิบัติงานในที่อับอากาศให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบตั งิ าน การระวังภัย การช่วยเหลือเมือ่ เกิดกรณี
ฉุ ก เฉิ น และความปลอดภั ย ในการท�ำ งานกั บ สารเคมี
ที่ จ ะช่ ว ยให้ พ นั ก งานมี ค วามรู ้ ถึ ง สารเคมี ขั้ น พื้ น ฐาน
การประยุกต์ใช้ข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (MSDS)

• ความปลอดภัยในการท�ำงานบนที่สูงเพื่อการเสริมสร้าง
การท�ำงานบนทีส่ งู ทีอ่ าจเกิดอันตรายขึน้ การใช้เครือ่ งมือ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและการใช้งานอุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล การอบรมผู้ออกใบอนุญาตและ
ผู ้ อ นุ มั ติ ใ บอนุ ญ าตในระบบการอนุ ญ าตการท� ำ งาน
เพื่อให้เข้าใจถึงระบบขออนุญาต การเตรียมความพร้อม
ให้ปลอดภัยก่อนการปฏิบตั งิ าน และการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
การฝึกปฏิบตั กิ ารใช้ถงั ดับเพลิงและการฝึกดับเพลิงขัน้ สูง
ใช้ในการตอบสนองเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินขึ้น

- การส่งเสริมการมีสว่ นร่วมความปลอดภัยทัง้ ในขณะปฏิบตั ิ
งานและนอกเวลาด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น การรณรงค์ขับขี่
ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่ จัดให้
มีการเตรียมความพร้อมในการเดินทางด้วยการตรวจสภาพ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์, Safety & Environment Day,
ประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยและสุขภาพ เป็นต้น
จากการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยข้างต้น
ในรอบปี 2562 พบว่า อัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงานรวม หรือ
TRIR (Total Recordable Injuries Rate) ของพนักงานเท่ากับ
0.49 ซึ่งมีอัตราลดลงจากปีก่อนหน้า โดยในปี 2561 TRIR เท่ากับ
0.96 และปี 2560 TRIR เท่ากับ 1.36 ซึง่ ในปีนคี้ า่ TRIR ของ ทีวโี อ
ต�ำ่ กว่าค่าเฉลีย่ ในกลุม่ อุตสาหกรรม Starch and vegetable fats
and oil manufacturing (NAICS 311220) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.88

อัตราการบาดเจ็บของพนักงาน
จากการท�ำงานรวม (TRIR)

1.5

0.96

1.2
0.9

0.49

0.6
0.3
0.0
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1.36

ปี 2560

ปี 2561 ปี 2562
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การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ทีวโี อ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็นองค์กรทีด่ ี ร่วมดูแลและแบ่งปันสูส่ งั คมอย่าง
ต่อเนือ่ ง ปี 2562 จึงสานต่อโครงการ “Caring & Sharing: แบ่งปัน
ด้วยใจเพื่อสังคมไทยยั่งยืน” อย่างต่อเนื่องเพื่อด�ำเนินกิจกรรม
ต่างๆ ในการพัฒนาสังคม และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
ทีวีโอ เข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนทั้งด้านการศึกษาสู่เยาวชน
ที่ขาดแคลน ส่งเสริมด้านสุขภาวะของคนในชุมชนและสังคม
ส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และให้ความส�ำคัญ
กับการมีส่วนร่วมกับประชาชนในชุมชน ในหลากหลายกิจกรรม

การสนับสนุนการศึกษาสู่เยาวชน

การศึกษาเป็นรากฐานส�ำคัญเพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศ
ชาติอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา
ในปี 2562 ทีวีโอ ได้ให้การสนับสนุนการศึกษาของเยาวชน
ในหลากหลายโครงการ ประกอบด้วย การสนับสนุนทุนการศึกษา
แก่นักเรียนซึ่งเป็นเด็กก�ำพร้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และสนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษาแก่ นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นเขตพื้ น ที่
การศึกษาจังหวัดนครปฐม จ�ำนวน 9 โรงเรียน ซึ่งเป็นพื้นที่
ที่ โ รงงานตั้ ง อยู ่ รวมทั้ ง ให้ ก ารสนั บ สนุ น ของขวั ญ ส� ำ หรับการ
จัดกิจกรรมวันเด็กแก่โรงเรียนรวม 34 โรงเรียน และสนับสนุน
กิจกรรมวันเด็กแก่ศนู ย์เด็กเล็กของชุมชนในพืน้ ทีบ่ ริเวณทีโ่ รงงาน
ตั้งอยู่อีก 9 แห่ง

ให้สามารถว่าจ้างครูอตั ราจ้างทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในกลุม่ วิชาส�ำคัญ
ที่ยังขาดแคลน เช่น ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ช่วย
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่อีกทางหนึ่ง

การส่งเสริมสุขภาวะ
และความเป็นอยู่ที่ดีแก่ชุมชนและสังคม
ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาวะที่ดีแก่เยาวชนและชุมชน
ทีวีโอ ได้ด�ำเนินส่งเสริมโภชนาการ สุขภาวะที่ดีแก่เยาวชนและ
ชุมชน โดยในรอบปีทผี่ า่ นมา บริษทั ได้มอบทุนอาหารกลางวันและ
สนับสนุนน�ำ้ มันถั่วเหลือง ตรา องุ่น เพื่อใช้ในการประกอบอาหาร
แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนเป็นประจ�ำทุกเดือน ส�ำหรับนักเรียน
ในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครปฐมรวมจ�ำนวน 6
โรงเรียน นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่
เด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ยังขาดแคลนในจังหวัดอื่น อาทิ จังหวัด
สระแก้ว จังหวัดยะลา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น เพื่อช่วย
ลดภาระค่าใช้จ่ายของโรงเรียนในการดูแลอาหารกลางวันให้เด็ก
นักเรียนได้

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการศึกษาทางอ้อม ผ่าน “โครงการทอด
ผ้าป่าสนับสนุนทุนครูจ้างสอน” แก่โรงเรียนวัดประชานาถ และ
เป็นโรงเรียนที่พนักงานส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนและตั้งอยู่ใกล้
กับโรงงานของ ทีวีโอ มากที่สุด เพื่อช่วยลดภาระของโรงเรียน
รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562
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ส่งเสริมด้านกีฬาชุมชน
กีฬานอกจากช่วยให้สขุ ภาพแข็งแรงแล้ว ยังช่วยป้องกันความเสีย่ ง
จากการเกิดโรคต่างๆ และส่งเสริมให้คนในชุมชนได้สร้างความรัก
ความสามัคคี โดยเฉพาะกลุม่ ผูส้ งู อายุได้มพี นื้ ที่ มีกจิ กรรมท�ำร่วมกัน
เป็นการส่งเสริมด้านสุขภาพกาย และสุขภาพใจ ทีวีโอ เล็งเห็น
ถึงความส�ำคัญจึงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณการด�ำเนินงาน
ของชมรมกีฬาวู้ดบอลนครชัยศรี เพื่อส่งเสริมการออกก�ำลังกาย
ของคนในชุมชน

สนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์
อีกหนึ่งโครงการที่ช่วยส่งเสริมสุขภาวะและอนามัยของผู้คนใน
ชุมชน ในปี 2562 ทีวีโอ สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ โดยให้การสนับสนุนเครื่องชุดกล้องส่องตรวจท่อทางเดิน
น�้ำดีและตับอ่อน พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ และบริจาคเงินปรับปรุง
ห้องพิเศษ โครงการศูนย์หัวใจ เพื่อเป็นประโยชน์สาธารณกุศล
ให้กบั ประชาชนผูเ้ จ็บป่วยและช่วยบรรเทาการขาดแคลนเครือ่ งมือ
ทางการแพทย์แก่ โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นับเป็นประโยชน์ในการช่วยให้ประชาชนใน
พื้นที่ และพนักงานของบริษัทได้รับความสะดวกยิ่งขึ้นในการเข้า
มารับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และช่วยยกระดับบริการทางการ
แพทย์ที่เป็นมาตรฐาน

ร่วมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม
ในแต่ละพื้นที่ แต่ละท้องถิ่น ล้วนมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน
บ่มเพาะความสวยงาม ความภาคภูมิใจ และความเป็นเอกลักษณ์
ของคนในชุ ม ชน ที วี โ อ เล็ ง เห็ น ความส� ำ คั ญ ในการอนุ รั ก ษ์
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม พร้อมส่ง
เสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ให้ขยายผลกลายเป็นการเพิ่มมูลค่า
ให้ชุมชนได้ และก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานใน
โรงงานกับประชาชนในพืน้ ทีผ่ า่ นกิจกรรมตามประเพณีตา่ งๆ อาทิ
- ประเพณีการแข่งขันเรือมาดพื้นบ้าน ทีวีโอ ได้มีส่วนร่วม
ในกิ จ กรรมของชุ ม ชน ในการร่ ว มสนั บ สนุ น และส่ ง ที ม
ตัวแทนพนักงานเข้าร่วมการแข่งขันเรือมาดพื้นบ้านของวัด
ประชานาถ (โคกแขก) ต�ำบลขุนแก้ว จังหวัดนครปฐม เพื่อ
ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมประเพณีอันดีงามในวิถี
ชีวิตของคนไทยที่ผูกพันอยู่กับสายน�้ำ สร้างความสามัคคีของ
คนในท้องถิ่น และ สร้างความตระหนักถึงการร่วมดูแลรักษา
แม่น�้ำท่าจีน

นอกจากนี้ ที วี โ อ ยั ง ร่ ว มทอดผ้ า ป่ า สามั ค คี ส มทบทุ น เพื่ อ
ปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในแก่โรงพยาบาลนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ประชาชนในอ�ำเภอ
นครชัยศรี รวมทั้งพนักงานของบริษัทเข้ารับบริการ เพื่อมีเครื่อง
มือทางการแพทย์ สามารถรักษาอาการเจ็บป่วยได้ทันเวลาและมี
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- กิจกรรมบ�ำรุงศาสนา ทีวโี อ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
และทอดผ้าป่าในชุมชนประจ�ำปี 2562 ของชุมชนท้องถิ่น
รวม 6 วัด เพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาและท�ำนุบ�ำรุงวัด
ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน

- งานส้มโอนครชัยศรี ส้มโอนครชัยศรี เป็นผลผลิตทางการ
เกษตรที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครปฐม เพื่อสืบสาน
เอกลักษณ์ ประเพณี และส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการ
ขายสินค้าท้องถิ่น โดยเฉพาะส้มโอ ทีวีโอ ได้ร่วมกับอ�ำเภอ
นครชัยศรี ให้การสนับสนุนการจัดงาน “วันส้มโอนครชัยศรี”
และการจัดประกวด “ธิดาส้มโอหวาน” พร้อมส่งผู้เข้าร่วม
ประกวดในนามของบริษัท ส่งผลให้มีการประชาสัมพันธ์งาน
และสินค้าเอกลักษณ์ของท้องถิ่น พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562

คณะทำ�งานเพื่อชุมชน
ทีวีโอ มีการจัดตั้ง “คณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์” เพื่อเป็น
เวทีส�ำคัญในการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
ซึง่ เกิดจากการประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
โดยนายอ�ำเภอนครชัยศรี ผูน้ ำ� ชุมชนในอ�ำเภอนครชัยศรี ประกอบด้วย
ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตัวแทนจากภาค
ประชาชน และทีมงานแผนกชุมชนสัมพันธ์ของ ทีวีโอ โดยจัดให้
มี ก ารประชุ ม หารื อ กั น ไตรมาสละ 1 ครั้ ง เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้
ทุ ก ฝ่ า ยใช้ ช ่ อ งทางในการสื่ อ สารระหว่ า งรั บ ฟั ง ข้ อ เสนอแนะ
ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด จากการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ต่ อ ชุ ม ชน
เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข

นอกจากนี้ ทีวีโอ ได้ตั้ง “คณะท�ำงาน Emergency Response
Team” เพื่อเฝ้าระวังและร่วมช่วยแก้ปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้น
ในชุมชนตลอด 24 ชั่วโมง โดยในปีที่ผ่านมา ทีมงานของ ทีวีโอ
ได้ เ ข้ า ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น ในการป้ อ งกั น และระงั บ เหตุ
อัคคีภัยในหลายๆ เหตุการณ์ อาทิ โครงการฝึกแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เพื่อร่วมเตรียมความพร้อมให้แก่ประชาชน
กรณีเผชิญเหตุแก๊ส LPG หกรัว่ ไหล จัดขึน้ โดยเทศบาลต�ำบลขุนแก้ว
และชุมชนตลาดท่านา เทศบาลนครนครชัยศรี ทีวีโอ สนับสนุน
รถบรรทุกน�ำ้ และส่งทีมดับเพลิงเข้าร่วมฝึกซ้อม
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ในขณะเดียว คณะท�ำงาน Emergency Response Team ยังมีสว่ น
ร่วมในการระงับเหตุไฟไหม้กองขยะข้างวัดประชานาถ (โคกแขก)
โดยเข้าร่วมสนับสนุนเครื่องดับเพลิงชนิดเคลื่อนที่พร้อมทีมงาน
ช่วยดับเพลิง ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงในการระงับเหตุ แสดง
ถึงความมุ่งมั่นในดูแลชุมชนรอบข้างในทุกๆ ด้าน เพื่อการอยู่ร่วม
กันอย่างยั่งยืน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย
ที วี โ อ มุ ่ ง สร้ า งโอกาสและการปฏิ บั ติ ที่ เ ท่ า เที ย มแก่ ผู ้ พิ ก าร
เพื่ อ สามารถประกอบอาชี พ เลี้ ย งตนเองและครอบครั ว ได้
โดยในปี 2562 บริษัทมีการจ้างผู้พิการซึ่งอาศัยในพื้นที่จังหวัด
นครปฐม รวมจ�ำนวน 13 คน เข้าเป็นพนักงานของบริษัท ซึ่งเป็น
ไปตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
พ.ศ. 2550 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 โดยผูพ้ กิ าร
ทุกคนได้รับค่าตอบแทนที่ดี และยังได้รับสวัสดิการและสิทธิต่างๆ
เท่าเทียมกับพนักงานทัว่ ไปของ ทีวโี อ และยังได้รบั มอบหมายงาน
ที่เหมาะสมกับผู้พิการให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและ
มีความปลอดภัย
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นอกจากนี้ ในปีทผี่ า่ นมา ทีวโี อ ยังเข้าไปสนับสนุน "โครงการศูนย์
ฝึกอาชีพคนพิการ" อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ซึ่งเป็นอ�ำเภอที่ตั้ง
ของโรงงาน ทีวโี อ โดยศูนย์ฝกึ อาชีพดังกล่าว อยูภ่ ายใต้การดูแลของ
มูลนิธสิ ากลเพือ่ คนพิการ โดยศาสตราจารย์วริ ยิ ะ นามศิรพิ งศ์พนั ธุ์
เป็นประธานมูลนิธิฯ และนายอาทร สูญจันทร์ นายกองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลวัดละมุด เป็นผูด้ แู ลโครงการ โดยน�ำทีมงานของ
ทีวีโอ เข้าไปร่วมศึกษาความเป็นไปได้การจัดท�ำโครงการต่างๆ
ที่จะช่วยสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการที่เข้ามา
ฝึกอบรม อาทิ การออกแบบระบบน�ำ้ ใช้ทงั้ หมดในศูนย์ฝกึ อาชีพฯ
การตรวจสอบคุณภาพน�ำ้ ดิบในบึงรับน�ำ้ เพือ่ น�ำไปออกแบบระบบ
กรองน�้ำใช้ การรับซื้อผลผลิตเมลอนที่ผู้พิการปลูกน�ำมาใช้ในการ
ประชุมส�ำคัญของบริษัท เป็นต้น
ในปี 2563 ทีวีโอ มีแผนที่จะจัดการระบบน�้ำใช้ต่อเนื่องจนแล้ว
เสร็จ ด้วยการติดตัง้ ระบบน�ำ้ ใช้ ครอบคลุมพืน้ ทีท่ งั้ ในส่วนโรงเรือน
เพาะปลูกทั้งหมด อาคารพักอาศัย อาคารฝึกอบรม และห้องน�้ำ
ส�ำหรับผูพ้ กิ าร โดยออกแบบระบบน�ำ้ เพือ่ การใช้งานใน 2 ส่วนคือ
1. น�้ำใช้ในการอุปโภคภายในโครงการ โดยจะด�ำเนินการติดตั้ง
ระบบกรองน�ำ้ ใช้ และแท็งค์เก็บน�ำ้ เพื่อส�ำรองน�ำ้ ไว้ใช้ในช่วง
ฤดูแล้ง ครอบคลุมพื้นที่ ซึ่งจะช่วยอ�ำนวยความสะดวกแก่
ผู้พิการที่เข้ามาฝึกอาชีพและผู้พักอาศัยอยู่ที่ศูนย์ฝึกอาชีพฯ
ในระหว่างการฝึกอบรมให้มนี �้ำสะอาดใช้อุปโภคอย่างสะดวก
2. น�้ำส�ำหรับรดน�้ำต้นไม้ ปัจจุบันศูนย์ฝึกอาชีพฯ มีโรงเรือน
เพาะปลูกอยูจ่ ำ� นวน 4 หลัง ส�ำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจสลับสับ
เปลี่ยนหมุนเวียนกันไป อาทิ เมลอนญี่ปุ่น ผักสลัดออแกนิก
เห็ดนางฟ้าภูฎาน เป็นต้น ซึง่ การปลูกพืชดังกล่าว เป็นการช่วย
สร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการที่เข้ามาฝึกอบรมได้รับความรู้และ
ทดลองปฏิบัติจริงจนสามารถน�ำกลับไปประกอบอาชีพของ
ตนเองได้
รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ปี 2562

SET Awards

ทีวีโอ ได้รับรางวัล “SET Awards 2019” กลุ่มรางวัล Business

Excellence ประเภท Best Company Performance Awards บริษัท
จดทะเบียนทีม่ ผี ลการด�ำเนินงานยอดเยีย่ มในแต่ละกลุม่ บริษทั ซึง่ จัดแบ่ง
ตามเกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization)
จัดขึน้ โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร

Thailand Sustainability
Investment: THSI
ที วี โ อ ได้ รั บ การประเมิ น จาก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ให้อยู่ในชื่อหุ้นยั่งยืนในปี 2562
หรือ Thailand Sustainability
Investment: THSI
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CAC Certified
ที วี โ อ ได้ รั บ ใบประกาศรั บ รองการเป็ น
สมาชิ ก แนวร่ ว มปฏิ บั ติ ข องภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s
Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption: CAC)
ประจ�ำ ปี 2562 เพื่ อ เป็ น การแสดงพลั ง
ความร่ ว มมื อ ในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่น
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Money and Banking
Awards 2019
ทีวีโอ ได้รบั รางวัล “บริษทั ยอดเยีย่ มแห่งปี 2019” หรือ

Best Public Company of the Year 2019 ในกลุ่ม
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จัดขึ้นโดย วารสาร
การเงินธนาคาร โดยคัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลัก ทรัพย์แ ห่งประเทศไทยที่มีมูล ค่าตาม
ราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุด 300
อันดับแรก และมีผลประกอบการที่แสดงก�ำไร

FDA Quality
Awards

ทีวีโอ ได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด
ประจ�ำปี 2562 ในกลุม่ สถานประกอบการ
ด้านอาหาร ประเภทกิจการผู้ประกอบ
การอุตสาหกรรมการเกษตร จัดขึ้นโดย
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) เพื่อมอบให้กับบริษัทที่ด�ำเนินงาน
อย่างมีคณ
ุ ภาพมีจริยธรรม และประกอบ
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
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Certificate of ESG100
Company
ทีวีโอ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ใน Universe

ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ในกลุ่มเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร ประจ�ำปี 2562 ต่อเนื่อง
เป็ น ปี ที่ 4 ในฐานะบริ ษั ท จดทะเบี ย น ที่ มี ก าร
ด�ำเนินงานโดดเด่น ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and
Governance-ESG) จั ด ขึ้ น โดยสถาบั น ไทย
พัฒน์ ซึ่งประเมินจากข้อมูลด้านความยั่งยืน
ของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ�ำนวน 771 บริษัท
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พนักงาน
จ�ำนวน
คน HQ

901 75.27
296 24.73
1197 100

49 62.03
30 37.97
79 100
134 75.28
44 24.72
178 100
716 76.17
224 23.83
940 100
266 22.20
788 65.78
144 12.02
1198 100

19
8
27
123
22
145
673
184
857
247
667
116
1030

ร้อยละ

815
214
1029

จ�ำนวน
คน FAC ยอดรวม

2559

22
123
27
172

42
42
84

14
23
37

26
25
51

83
89
172

จ�ำนวน
คน HQ

225
696
145
1066

694
165
859

143
28
171

26
10
36

863
203
1066

ร้อยละ

247
819
172
1238

19.95
66.16
13.89
100.00

736 78.05
207 21.95
943 100.00

157 75.48
51 24.52
208 100.00

52 59.77
35 40.23
87 100.00

946 76.41
292 23.59
1238 100.00

จ�ำนวน
คน FAC ยอดรวม

2560

21
114
26
161

42
39
81

12
25
37

23
20
43

77
84
161

จ�ำนวน
คน HQ

297
697
140
1134

790
136
926

143
30
173

26
9
35

959
175
1134

ร้อยละ

318 24.56
811 62.63
166 12.82
1295 100

832 82.62
175 17.38
1007 100

155 73.81
55 26.19
210 100

49 62.82
29 37.18
78 100

1036 80.00
259 20.00
1295 100

จ�ำนวน
คน FAC ยอดรวม

2561

ตารางรายละเอียดพนักงานของ TVO 2559-2562 (HQ+FAC)

1 จ�ำแนกตามเพศ
ชาย
86
หญิง
82
ยอดรวม
168
2 จ�ำแนกตามระดับ
2.1 ผู้จัดการขึ้นไป
ชาย
30
หญิง
22
ยอดรวม
52
2.2 พนักงานระดับหัวหน้างาน
ชาย
11
หญิง
22
ยอดรวม
33
2.3 พนักงานระดับปฏิบัติการ
ชาย
43
หญิง
40
ยอดรวม
83
3 จ�ำแนกตามอายุ
อายุตำ�่ กว่า 30 ปี
19
อายุระหว่าง 30-50 ปี
121
อายุเกิน 50 ปี
28
ยอดรวม
168
หมายเหตุ: HQ = ส�ำนักงานใหญ่ | FAC = โรงงาน

ที่

ตารางรายละเอียดบุคลากร

23
110
26
159

39
41
80

12
25
37

23
19
42

74
85
159

จ�ำนวน
คน HQ

2562

310
721
134
1165

849
183
1032

85
29
114

16
3
19

950
215
1165

ร้อยละ

333 25.15
831 62.76
160 12.08
1324 100

888 79.86
224 20.14
1112 100

97 64.24
54 35.76
151 100

39 63.93
22 36.07
61 100

1024 77.34
300 22.66
1324 100

จ�ำนวน
คน FAC ยอดรวม

การแสดงข้อมูลตามตัวชี้วัด
GRI Content Index
GRI CONTENT INDEX

GRI standard
Disclosures

Disclosure

Page / URL / Comment

Omission

GRI 102: General Disclosures
Organizational profile
102-1

Name of the organization

ท�ำความรู้จัก ทีวีโอ

-

102-2

ท�ำความรู้จัก ทีวีโอ

-

102-3

Activities, brands, products,
and services
Location of headquarters

ท�ำความรู้จัก ทีวีโอ

-

102-4

Location of operations

ท�ำความรู้จัก ทีวีโอ

-

102-5

Ownership and legal form

ท�ำความรู้จัก ทีวีโอ

-

102-6

Markets served

ท�ำความรู้จัก ทีวีโอ

-

102-7

Scale of the organization

ท�ำความรู้จัก ทีวีโอ

-

102-8

102-11

Information on employees and other ความยั่งยืนด้านสังคม/
workers
ตารางรายละเอียดบุคลากร
Supply chain
ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
(การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า/การจัดหาอย่างยั่งยืน)
Significant changes to the organization ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
and its supply chain
(การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า/การจัดหาอย่างยั่งยืน)
Precautionary Principle or approach
ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ (การก�ำกับดูแลกิจการ)

102-12

External initiatives

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม/ความยั่งยืนด้านสังคม

-

102-13

Membership of associations

ท�ำความรู้จัก ทีวีโอ

-

102-14

Statement from senior decision-maker

สารจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ

102-15

Key impacts, risks, and opportunities

การประเมินสาระส�ำคัญ และประเด็นด้านความยั่งยืน

-

102-9
102-10

-

Strategy

Ethics and integrity
102-16

Values, principles, standards, and norms ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
of behavior
(การก�ำกับดูแลกิจการ)

-

102-17

Mechanisms for advice and concerns ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
about ethics
(การก�ำกับดูแลกิจการ)

-
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102-18

Governance structure

ท�ำความรู้จัก ทีวีโอ
(โครงสร้างองค์กร/โครงสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน)

-

102-19

Delegating authority

ท�ำความรู้จัก ทีวีโอ
(โครงสร้างองค์กร/โครงสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน)

-

102-20

Executive-level responsibility for
economic, environmental,
and social topics
Composition of the highest governance
body and its committees

ท�ำความรู้จัก ทีวีโอ
(โครงสร้างองค์กร/โครงสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน)

-

ท�ำความรู้จัก ทีวีโอ
(โครงสร้างองค์กร)

-

102-23

Chair of the highest governance body

ท�ำความรู้จัก ทีวีโอ
(โครงสร้างองค์กร/โครงสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน)

-

102-24

Nominating and selecting the highest
governance body

ท�ำความรู้จัก ทีวีโอ
(โครงสร้างองค์กร/โครงสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน)

-

102-25

Conflicts of interest

ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ (การก�ำกับดูแลกิจการ)

-

102-26

Role of highest governance body in
setting purpose, values, and strategy

ท�ำความรู้จัก ทีวีโอ/
นโยบาย และ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

-

102-27

Collective knowledge of highest
governance body

ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
(การก�ำกับดูแลกิจการ)

-

102-29

Identifying and managing economic,
environmental, and social impacts

ท�ำความรู้จัก ทีวีโอ
(โครงสร้างองค์กร/โครงสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน)

-

102-30

Effectiveness of risk management
processes

ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
(การบริหารความเสี่ยงองค์กร)

-

102-32

Highest governance body’s role in
sustainability reporting

ท�ำความรู้จัก ทีวีโอ
(โครงสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน)

-

-

102-22

Stakeholder engagement
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102-40

List of stakeholder groups

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

102-41

Collective bargaining agreements

Not applicable

102-42

Identifying and selecting stakeholders

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

Not applicable because TVO
does not have trade union. TVO
respects and fully supports the
rights of employee in freedom
of association in accordance
with laws.
-

102-43

Approach to stakeholder engagement

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

-

102-44

Key topics and concerns raised

การประเมินสาระส�ำคัญ และประเด็นด้านความยั่งยืน /
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

-
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102-45

Entities included in the consolidated เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
financial statements

-

102-46

102-48

Restatements of information

การประเมินสาระส�ำคัญ
และประเด็นด้านความยั่งยืน
การประเมินสาระส�ำคัญ
และประเด็นด้านความยั่งยืน
ท�ำความรู้จัก ทีวีโอ

-

102-47

Defining report content and topic
Boundaries
List of material topics

102-49

Changes in reporting

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้/การประเมินสาระส�ำคัญ
และประเด็นด้านความยั่งยืน

-

102-50

Reporting period

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

-

102-51

Date of most recent report

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

-

102-52

Reporting cycle

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

-

102-53

Contact point for questions regarding
the report

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

-

102-54

Claims of reporting in accordance
with the GRI Standards

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

-

102-55

GIR content index

GRI content index

-

102-56

External assurance

Information unavailable

-

This is the first year of TVO
has developed a sustainability
report that is consistent with the
reporting guidelines of GRI
Standards at the core level,
therefore, some information are
not ready for reporting.

GRI 103: Management Approach
103-1

Explanation of the material topic and
its Boundary

In each section of the Sustainability Report

-

103-2

The management approach and its
components

In each section of the Sustainability Report

-

103-3

Evaluation of the management approach In each section of the Sustainability Report

-
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GRI 201: Economic Performance
-

201-1

Direct economic value generated and
distributed

ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
(เป้าหมายและผลการด�ำเนินงาน)

201-2

Financial implications and other risks
ความยัง่ ยืนด้านเศรษฐกิจ (การบริหารความเสีย่ งองค์กร)
and opportunities due to climate change ความยัง่ ยืนด้านสิ่งแวดล้อม

-

GRI 203: Indirect Economic Impacts
203-1

Infrastructure investments and services
supported

ความยั่งยืนด้านสังคม

-

203-2

Significant indirect economic impacts

ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ/ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม/
ความยั่งยืนด้านสังคม   

-

ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ (การบริหารจัดการห่วงโซ่
คุณค่า/การจัดหาอย่างยั่งยืน)

-

GRI 204: Procurement Practices
204-1

Proportion of spending on local
suppliers

GRI 205: Anti - corruption
205-2

Communication and training about
anti-corruption policies and procedures

ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
(การก�ำกับดูแลกิจการ/การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน)

-

205-3

Confirmed incidents of corruption and
actions taken

ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
(การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน)

-

ENVIRONMENTAL

GRI 302: Energy
302-1

Energy consumption within the organi- ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
zation
(การใช้ทรัพยากรและอนุรักษ์พลังงาน)

-

302-4

Reduction of energy consumption

-

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
(การใช้ทรัพยากรและอนุรักษ์พลังงาน)   

GRI 303: Water and Effluents
303-1

Interactions with water as a shared re- ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
source
(การบริหารจัดการน�ำ้ )

-

GRI 305: Emissions
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305-1

Direct (Scope 1 ) GHG emissions

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
(การเปลี่ยนเแปลงสภาพภูมิอากาศ)

-

305-5

Reduction of GHG emissions

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
(การเปลี่ยนเแปลงสภาพภูมิอากาศ)

-
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GRI 306: Effluents and Waste
306-1

Water discharge by quality and destination ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (การบริหารจัดการน�ำ้ )

-

GRI 308: Supplier Environmental Assessment
308-1

New suppliers that were screened using ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
environmental criteria
(การบริหารจัดการห่วงโซ่คณ
ุ ค่า/การจัดหาอย่างยัง่ ยืน)

-

SOCIAL

GRI 401: Employment
401-1

New employee hires and employee
turnover

ความยั่งยืนด้านสังคม
(การดูแลพนักงาน และการพัฒนาบุคลากร)

-

ความยั่งยืนด้านสังคม
(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

-

ความยั่งยืนด้านสังคม
(การดูแลพนักงาน และการพัฒนาบุคลากร)

-

ความยั่งยืนด้านสังคม
(การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม)

-

GRI 403: Occupational Health and Safety
403-2

Hazard identification, risk assessment,
and incident investigation

GRI 404: Training and Education
404-1

Average hours of training per year per
employee

GRI 413: Local Communities
413-1

Operations with local community
engagement, impact assessments,
and development programs

GRI 414: Supplier social Assessment
414-1

New suppliers that were screened using ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
social criteria
(การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า/การจัดหาอย่างยั่งยืน)

-

GRI 416: Customer Health and Safety
416-1

Assessment of the health and safety
ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
impacts of product and service categories (ผลิตภัณฑ์คุณภาพ และการบริการด้วยใจ)

-

GRI 417: Marketing and Labeling
417-1

Requirements for product and service
information and labeling

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562

ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
(ผลิตภัณฑ์คุณภาพ และการบริการด้วยใจ)

-
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แบบส�ำรวจความคิดเห็นต่อรายงานความยั่งยืน ปี 2562
ข้อมูลที่ได้รับจากแบบส�ำรวจความคิดเห็นนี้ จะถูกน�ำมาปรับปรุงเนื้อหาในรายงานความยั่งยืนในปีต่อไป
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงส�ำหรับความร่วมมือของท่าน
กรุณาท�ำเครื่องหมาย X ลงในช่อง  หรือแสดงความคิดเห็นของท่านเพิ่มเติมลงในช่องว่าง
1. กรุณาระบุสถานะของท่านที่เกี่ยวข้องกับบริษัท น�ำ้ มันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
 ลูกค้าและผู้บริโภค
 ผู้ถือหุ้น
		  พนักงาน
 คู่ค้า
		  สังคมและชุมชน  เกษตรกร
 คู่แข่ง
 หน่วยงานราชการ
2. ท่านได้รับทราบรายงานความยั่งยืนฉบับนี้จากช่องทางใด
		  ได้รับแจกวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
 ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัทฯ
		  อื่น ๆ ระบุ..............................................................................................................................................................................................................................
3. วัตถุประสงค์ในการอ่านรายงานความยั่งยืนฉบับนี้
		  เพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน
 เพื่อการศึกษาวิจัย  เพื่อรู้จักบริษัทฯ
		  อื่น ๆ ระบุ..............................................................................................................................................................................................................................
4. กรุณาแสดงความคิดเห็นต่อรายงานความยั่งยืน ปี 2562
น้อย

ระดับคะแนน
ปานกลาง

มาก

มากที่สุด





















เนื้อหาในรายงานความยั่งยืนมีความน่าเชื่อถือ











รายงานความยั่งยืนมีขนาด และรูปเล่มที่เหมาะสม











ความพึงพอใจต่อรายงานความยั่งยืนโดยรวม











ความคิดเห็นต่อรายงานความยั่งยืน ปี 2562

น้อยที่สุด

ภาพรวมรายงานความยั่งยืนฉบับนี้มีความสมบูรณ์ตรงกับ
สิ่งที่ท่านต้องการทราบ
การน�ำเสนอเนื้อหาที่เข้าใจง่าย และน่าสนใจ

5.
		
		
6.

ท่านคิดว่าประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ถูกรายงานอย่างครบถ้วนในรายงานความยั่งยืนหรือไม่
 ครบถ้วน  ไม่ครบถ้วน  อื่นๆ
 ระบุประเด็นที่ควรเพิ่มเติม............................................................................................................................................................................................
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่น ๆ

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็น
ผ่านช่องทางออนไลน์
โดยการสแกน QR Code
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รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562

บร�ษัท น้ำมันพ�ชไทย จำกัด (มหาชน)
149 ถนนรัชดาภิเษก (ทาพระ-ตากสิน)
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท : 0 2477 9020 โทรสาร : 0 2477 8022

หนังสือเลมนี้พ�มพดวย
หมึก Soy Ink ปลอดสารพ�ษ
เปนมิตรกับสิ�งแวดลอม

