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ปีี 2564 องค์์กรธุุรกิจในหลายอุตสาหกรรมเริ�มมีสถานการณ์ ์
ทีี่�ดีีขึ้้�น การระบาดีขึ้อง COVID-19 ที่ี�ยังค์งอย่�อย�างต�อเน่�องจาก
ปีกี�อน ที่ำาให้วิิถีการดีำาเนินธุุรกิจแบบ New Normal กลายเป็ีน
ร่ปีแบบทีี่�ทีุ่กค์นค์ุ้นเค์ยและปีรับตัวิได้ีเป็ีนอย�างดีี อุตสาหกรรม
เกษตรและอาหารยังค์งเป็ีนหัวิใจหลักสำาหรับการดีำารงชีีวิิต 
จ้งเปี็นภารกิจสำาค์ัญขึ้องบริษัที่ นำ�ามันพื่ชีไที่ย จำากัดี (มหาชีน) 
ทีี่�จะตอ้งเตรยีมค์วิามพืรอ้มรองรบัการเปีลี�ยนแปีลงที่ี�อาจเกดิีขึ้้�น
ไดี้ตลอดีเวิลา เพ่ื�อให้การดีำาเนินธุุรกิจเปี็นไปีอย�างราบร่�น 

ในรอบปีีที่ี�ผ่�านมา การดีำาเนนิงานขึ้องบรษิทัี่หลายดีา้นถก่ปีรบัเปีลี�ยน 
รป่ีแบบอย�างเหมาะสมตามสถานการณ์ ์ที่ั�งหลกัการเวิน้ระยะห�าง
ที่างสังค์ม แผ่น BCM (Business Continuity Management) 
หร่อระบบการจัดีการค์วิามต�อเน่�องขึ้องธุุรกิจ ถ่กนำามาใชี้ค์วิบค่์�
กับระบบ Bio - Security กลายเป็ีนแผ่นปีฏิิบัติงานหลักขึ้อง
บริษัที่ที่ั�งในส�วินสำานักงานและโรงงาน เพ่ื�อป้ีองกันและค์วิบคุ์ม
การแพืร�ระบาดีขึ้อง COVID-19 และโรค์อหิวิาต์แอฟริกาในสุกร 
(African Swine Fever) ค์ำาน้งถ้งค์วิามปีลอดีภัยขึ้องผ่่้มีส�วิน
เกี�ยวิข้ึ้องตลอดีที่ั�งห�วิงโซ่�อุปีที่าน ซ่้�งได้ีรับค์วิามร�วิมม่อจาก
พืนกังานและชุีมชีน ค์วิามเขึ้า้ใจจากค่์�ค์า้ ค์วิามไวิว้ิางใจจากลก่ค้์า 
และการสนับสนุนที่ี�ดีีจากผ่่้มีส�วินไดี้เสียทีุ่กกลุ�ม 

สารจากิกิรรมกิารผู้้้จัด้กิาร

“บัริษัทยั่ังคงม่�งมั�นด้้แล้
ชุ่มชุนรอบัข้้าง

ควบัค้�ไปกิับักิารด้ำาเนินงาน
ท่�คำานึงถึึงความรับัผิู้ด้ชุอบัต่�อ

สังคมแล้ะส่�งแวด้ล้้อมอยั่�างต่�อเนื�อง
โดยมุ่งเน�นกิจกรรมเพ่�อการป้องกัน

การแพร่ระบาดของโรคเป็นห่ลัก”
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บรษัิที่ยังค์งมุ�งมั�นดีแ่ลชุีมชีนรอบขึ้า้ง ค์วิบค่์�ไปีกับการดีำาเนินงาน
ทีี่�ค์ำานง้ถง้ค์วิามรบัผ่ดิีชีอบต�อสงัค์มและสิ�งแวิดีลอ้มอย�างต�อเน่�อง 
โดียมุ�งเน้นกิจกรรมเพื่�อการปี้องกันการแพืร�ระบาดีขึ้องโรค์ 
เปี็นหลัก อาที่ิ สนับสนุนเค์ร่�องม่อและอุปีกรณ์์ที่ี�จำาเปี็นสำาหรับ
การปี้องกันและรักษาให้กับโรงพืยาบาลรวิมถ้งชีุมชีนโดียรอบ 
แบ�งปีันค์วิามร่้เพื่�อต�อยอดีให้ชีุมชีนมีรายไดี้พื้�งพืาตนเองไดี้ 
ในระยะยาวิ พืร้อมที่ั�งการมีส�วินร�วิมและการส่�อสารระหวิ�าง
ชีุมชีนกับบริษัที่อย�างใกล้ชิีดี นอกจากนี� ยังค์งปีรับปีรุงแก้ไขึ้
พืัฒนากระบวินการผ่ลิตและขึ้ั�นตอนการดีำาเนินงานภายใน เพื่�อ
การใชี้ที่รัพืยากรและพืลังงานอย�างร่้คุ์ณ์ค์�ามีปีระสิที่ธุิภาพืส่งสุดี 
อันเกิดีจากการร�วิมแรงร�วิมใจขึ้องพืนักงานในองค์์กร ชี�วิยกัน
เสนอแนะและปีรับปีรุงกระบวินการที่ำางาน
ในด้ีานต�างๆ เพ่ื�อนำาไปีส่�การบรรลุ 
เปี้าหมายในด้ีานการอนุรักษ์และ
ลดีการปีล�อยก๊าซ่เร่อนกระจก 

บรษิทัี่ยด้ีหลักการดีำาเนินธุรุกิจ
ตามหลกัธุรรมาภิบาลบนรากฐาน 
แห�งค์วิามยั�งยน่ โดียนำาเปีา้หมายการ
พืฒันาทีี่�ยั�งยน่ขึ้องสหปีระชีาชีาต ิ(Sustainable Development 
Goals: SDGs) ผ่สานเขึ้้ากับการดีำาเนินงานขึ้องบริษัที่ เพื่�อสร้าง
ผ่ลการดีำาเนินงานทีี่�ดีีที่ั�งเศรษฐกิจ สังค์ม และสิ�งแวิดีล้อม 
ส�งผ่ลใหป้ี ี2564 บรษิทัี่ยงัค์งไดีร้บัการปีระเมนิดีา้นกำากบักจิการ
ขึ้องบริษัที่จดีที่ะเบียนไที่ย (CGR) ดี้วิยค์ะแนนในระดีับดีีเลิศ 
(5 ดีาวิ) ได้ีรับการคั์ดีเล่อกอย่�ในรายช่ี�อ “หุ้นยั�งย่น” หร่อ 
Thailand Sustainability Investment (THSI) รวิมถ้งได้ีรับ
รางวัิล CSR-DIW Continuous จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
และรางวิัล อย. ค์วิอลิตี� อวิอร์ดี ในปีระเภที่ Best of The Best 
ตอกยำ�าค์วิามตั�งใจในการสร้างค์วิามเขึ้้มแขึ้็งและศักยภาพื 
การเติบโตขึ้องกิจการ ค์วิบค่์�กับการยกระดัีบค์ุณ์ภาพืชีีวิิตขึ้อง
ผ้่่ค์นในสังค์ม และเป็ีนส�วินสำาค์ัญในการพัืฒนาอุตสาหกรรม
อาหารให้เติบโตอย�างมั�นค์ง

ในนามขึ้องบริษัที่ นำ�ามันพื่ชีไที่ย จำากัดี (มหาชีน) ใค์ร�ขึ้อ
ขึ้อบค์ุณ์ทีุ่กที่�านที่ี�ให้ค์วิามเชี่�อมั�นและให้การสนับสนุน
ที่ี�ดีีตลอดีมา บริษัที่ขึ้อมุ�งมั�นในการดีำาเนินธุุรกิจดี้วิย
ค์วิามซ่่�อสัตย์ สุจริต สร้างค์ุณ์ค์�าแก�ผ้่่มีส�วินไดี้เสีย 
ทีุ่กฝ่่ายเพื่�อการเติบโตร�วิมกันอย�างมั�นค์ง และสร้าง
สังค์มแห�งการอย่�ร�วิมกันที่ี�ยั�งย่นต�อไปี

            

นายั่พาชุัยั่ จันทร์พิทักิษ์
กรรมการผ่่้จัดีการ
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บริษัที่ นำ�ามันพ่ืชีไที่ย จำากัดี (มหาชีน) (“ที่ีวีิโอ”) ไดี้จัดีที่ำา
รายงานค์วิามยั�งย่นต�อเน่�องเป็ีนปีีทีี่� 9 เพื่�อแสดีงถ้งค์วิามมุ�งมั�น 
ในการเปีดิีเผ่ยขึ้อ้มล่สำาค์ญัดีา้นการพืฒันาอย�างยั�งยน่ขึ้ององค์ก์ร 
ค์รอบค์ลุมผ่ลการดีำาเนินงานที่ั�งด้ีานเศรษฐกิจ สังค์ม และ 
สิ�งแวิดีล้อม ตั�งแต�วิันทีี่� 1 มกราค์ม 2564 ถ้งวิันที่ี� 31 ธุันวิาค์ม 
2564 โดียพิืจารณ์าสาระสำาค์ัญในการนำาเสนอเพ่ื�อตอบสนอง
ค์วิามต้องการและค์วิามค์าดีหวัิงขึ้องผ่่้มีส�วินได้ีเสียอย�างถ่กต้อง
และโปีร�งใส

 แนวทางกิารจัด้ทำารายั่งาน
รายงานค์วิามยั�งย่นปีระจำาปีี 2564 ใชี้กรอบการรายงานสากล
ดี้านค์วิามยั�งย่นขึ้อง Global Reporting Initiatives (GRI) 
Sustainability Reporting Standards ในระดัีบตัวิชีี�วิัดีหลัก 
(Core) พืร้อมที่ั�งรายงานผ่ลการดีำาเนนิงานขึ้ององค์ก์รที่ี�สนบัสนนุ
เปี้าหมายการพืัฒนาที่ี�ยั�งย่นขึ้องสหปีระชีาชีาติ (Sustainable 
Development Goals: SDGs) 

 ข้อบัเข้ต่ข้องกิารรายั่งาน
การเปีิดีเผ่ยขึ้้อม่ลในรายงานฉบับนี� แสดีงขึ้้อม่ลและผ่ลกระที่บ 
จากการดีำาเนินงานตลอดีทัี่�งห�วิงโซ่�ค์ุณ์ค์�าขึ้องทีี่วิีโอ โดียมี 
ขึ้อบเขึ้ตการรายงานค์รอบค์ลุมที่ั�งสำานักงานใหญ� โรงงานขึ้อง 
ทีี่วิโีอ รวิมถง้ผ่่มี้ส�วินได้ีเสียทีี่�เกี�ยวิข้ึ้อง มิได้ีรวิมถง้บริษทัี่ย�อยและ
บริษัที่ที่ี�เกี�ยวิขึ้้องอ่�น

เกิ่�ยั่วกิับัรายั่งานฉบัับัน่�

สอบถามขึ้้อม่ลเพืิ�มเติมไดี้ที่ี�:

ห่น่วยงานส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั�งยืน สำานักประธิานเจ�าห่น�าทำ่�บริห่าร
บริษ์ัทำ นำ�ามันพ่ชัไทำย จำากัด (มห่าชัน)

 เลขึ้ที่ี� 149 ถนนรัชีดีาภิเษก (ที่�าพืระ-ตากสิน) แขึ้วิงบุค์ค์โล เขึ้ตธุนบุรี กรุงเที่พืฯ 10600

 0 2477 9020  info@tvothai.com

 กิารให้้ความเชุื�อมั�นต่�อรายั่งาน
ค์ณ์ะกรรมการและผ่่้บริหารระดัีบส่งขึ้องทีี่วิีโอ มีบที่บาที่สำาค์ัญ
ในการติดีตาม ให้ค์ำาแนะนำา พืร้อมที่ั�งให้ค์วิามเห็นชีอบและ 
ตรวิจสอบค์วิามถ่กต้องขึ้องข้ึ้อม่ลสำาคั์ญในรายงานฉบับนี� 
เพื่�อให้เน่�อหาขึ้องรายงานมีค์วิามค์รบถ้วิน สมบร่ณ์ ์ พืรอ้มที่ั�งยินดี ี
รับฟังขึ้้อเสนอแนะต�างๆ เพื่�อนำาขึ้้อคิ์ดี 
เห็นมาปีรับปีรุงกระบวินการดีำาเนินงาน
และการพัืฒนาอย�างยั�งย่นร�วิมกับผ้่่ม ี
ส�วินได้ีเสียทุี่กฝ่่ายต�อไปี โดียสามารถ
เสนอแนะค์วิามค์ดิีเห็นไดีท้ี่ี� QR Code นี�

สำาหรับเน่�อหาการดีำาเนินงานขึ้องบริษัที่ ที่ี�อย่�นอกเหน่อจาก
รายงานฉบับนี� สามารถอ้างอิงไดี้จากแบบ 56-1 One Report/
รายงานปีระจำาปีี 2564 ขึ้องบริษัที่ โดียดีาวิน์โหลดีไดี้ที่ี�

www.tvothai.com/th/investor/downloads

หร่อ 
 
 

และสามารถดีาวิน์โหลดีรายงานฉบับนี�

www.tvothai.com/th/sustainability/report

หร่อ 

mailto:info%40tvothai.com?subject=
http://www.tvothai.com/th/investor/downloads
http://www.tvothai.com/th/sustainability/report
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 ธุ่รกิิจข้องท่วีโอ
บริษ์ัทำ นำ�ามันพ่ชัไทำย จำากัด (มห่าชัน)

ชัื�อย่อห่ลักทำรัพย์: TVO (ทำ่วีโอ) จดีที่ะเบียนในตลาดีหลักที่รัพืย์แห�งปีระเที่ศไที่ยตั�งแต�ปีี 2533
กลุ่มอุต่สาห่กรรม: เกษ์ต่รและอุต่สาห่กรรมอาห่าร 
 บริษัที่ผ่ลิตและจำาหน�ายสินค์้านำ�ามันบริโภค์ ตรา “องุ่น” และวิัตถุดีิบอาหารสัตวิ์ ภายใต้ชี่�อ “ทำ่วีโอ” 

โดียมีผ่ลิตภัณ์ฑ์์หลัก 2 ปีระเภที่ ไดี้แก� วิัตถุดีิบอาหารสัตวิ์ กากถั�วิเหล่อง และนำ�ามันถั�วิเหล่อง 
สำาหรับผ่ลิตภัณ์ฑ์์อ่�น ไดี้แก� นำ�ามันขึ้้าวิโพืดี นำ�ามันที่านตะวิัน และนำ�ามันค์าโนลา ตราองุ�น 
นำ�ามันมะกอก ตราโมนินี� (MONINI) และเลซ่ิติน โดียจำาหน�ายสินค้์าค์รอบค์ลุมที่ั�วิปีระเที่ศไที่ย และ
สินค์้านำ�ามันถั�วิเหลอ่ง ตรา Healthy Chef และ Queen จำาหน�ายในต�างปีระเที่ศกลุ�ม CLMV 

 
 • ผู้ลิต่ภัณฑ์นำ�ามันถั่ั�วเห่ลืองสำาห่รับปรุงอาห่าร

      

 • ผู้ลิต่ภัณฑ์กากถั่ั�วเห่ลือง
    

ท่ำ�ต่ั�งสำานักงานให่ญ่: เลขึ้ที่ี� 149 ถนนรัชีดีาภิเษก (ที่�าพืระ-ตากสิน) แขึ้วิงบุค์ค์โล
 เขึ้ตธุนบุรี จังหวิัดีกรุงเที่พืฯ 10600
ท่ำ�ต่ั�งโรงงาน: เลขึ้ทีี่� 81/7 หม่� 1 ตำาบลไที่ยาวิาส อำาเภอนค์รชีัยศรี จังหวัิดีนค์รปีฐม 73120
ทุำนจดทำะเบ่ยนและชัำาระแล�ว: 808,610,985 บาที่
จำานวนพนักงานทำั�งห่มด: 1,318 ค์น (ณ์ วัินที่ี� 31 ธุันวิาค์ม 2564)
การร่วมเป็นสมาชัิกองค์กร:

ทำาความร้้จักิ ท่วีโอ
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 วิสัยั่ทัศน์
ทำ่วีโอ จะเป็นผู้้�นำาในด�านธุิรกิจนำ�ามันพ่ชั

และวัต่ถุั่ดิบอาห่ารสัต่ว์อย่างมั�นคง

 พันธุกิิจ
มุ่งพัฒนาบุคลากรให่�ม่ความเป็นเลิศ 
เร่งปรับปรุงประสิทำธิิภาพการผู้ลิต่

เพ่�อยกระดับคุณภาพมาต่รฐานสินค�าและบริการ
ให่�ครองความเป็นทำ่�ห่น่�งในใจผู้้�บริโภค 

มุ่งสร�างสรรค์นวัต่กรรม พัฒนาผู้ลิต่ภัณฑ์
เพ่�อต่่อยอดธุิรกิจให่ม่ และต่อกยำ�าความเป็นผู้้�นำา

ในอุต่สาห่กรรมท่ำ�อย้่ค้่กับชัุมชัน ด้แลสังคม
และใส่ใจสิ�งแวดล�อม

 ปรัชุญาองค์กิร 
บริษ์ัทำจะเต่ิบโต่อย่างม่คุณภาพ มั�นคง ยั�งยืน

และผู้ลิต่สินค�าคุณภาพเพ่�อคุณภาพชั่วิต่ทำ่�ด่ข้�นของประชัาชัน
และสร�างม้ลค่าเพ่�มให่�ผู้้�ถั่ือหุ่�น ร่วมด้แลสังคม สิ�งแวดล�อม
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 โครงสร้างองค์กิร

คณะกรรมการบร�ษัท

เลขานุการบร�ษัท

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค�าตอบแทน

คณะกรรมการนโยบายส��งแวดล�อม สังคม บร�หารความเส�่ยงและ
การกำกับดูแลการปฏิบัติตามเกณฑ� (ESRC)

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู�ช�วย
กรรมการ
ผู�จัดการ

ฝ�ายธุรกิจ
1

ผู�ช�วย
กรรมการ
ผู�จัดการ

ฝ�ายธุรกิจ
2 3 และ 4

ผู�ช�วย
กรรมการ
ผู�จัดการ

ฝ�าย Supply&
Trading

ผู�ช�วย
กรรมการ
ผู�จัดการ
ด�านการ
บร�หาร

ผู�ช�วย
กรรมการ
ผู�จัดการ
สายงาน

ผล�ต

สำนักตรวจสอบภายในสำนักประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

ฝ�าย
พัฒนา
ธุรกิจ

ฝ�าย
ธุรกิจ

1

ฝ�าย
ธุรกิจ

2

ฝ�าย
ธุรกิจ

3

ฝ�าย
ธุรกิจ

4

ฝ�าย
Supply&
Trading

ฝ�าย
บัญชีและ
การเง�น

ฝ�าย
ทรัพยากร

บุคคล

ฝ�าย
โลจ�สติกส�

ฝ�าย
ผล�ต

ฝ�าย
ว�ศวกรรม

ฝ�าย
บร�หาร

งานกลาง

ฝ�าย
เทคนิค

ประธานเจ�าหน�าที่
ปฏิบัติการ
ด�านการพาณิชย�

ประธานเจ�าหน�าที่
ปฏิบัติการ
ด�านการบร�หาร

ประธานเจ�าหน�าที่
ปฏิบัติการ
ด�านการผล�ต

ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

กรรมการผู�จัดการ
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กิารด้ำาเนินงาน
ด้้านความยัั่�งยั่ืน
ข้องท่วีโอ

การดีำาเนินงานด้ีานค์วิามยั�งย่นขึ้องที่ีวิีโอ นอกเหน่อจากการ
มุ�งเน้นการดีำาเนินธุุรกิจตามหลักธุรรมาภิบาล และมาตรฐาน
สากลด้ีานค์วิามรับผิ่ดีชีอบต�อสังค์มเพ่ื�อการเติบโตอย�างยั�งย่น
แล้วิ ยงัสนบัสนนุเปีา้หมายการพืฒันาที่ี�ยั�งยน่ขึ้องสหปีระชีาชีาติ 
(Sustainable Development Goals: SDGs) อีกดี้วิย 
นำาไปีส่�การกำาหนดีนโยบายการพืฒันาอย�างยั�งยน่ (Sustainable 
Development Policy) ขึ้ององค์์กร โดียให้ค์วิามสำาค์ัญกับ 
การวิเิค์ราะห์บรบิที่ค์วิามยั�งยน่ที่ี�เกี�ยวิขึ้อ้งที่ั�งภายในและภายนอก
ค์รอบค์ลุม ที่ั�ง 3 มิติ ค์อ่ เศรษฐกิจ สังค์ม และสิ�งแวิดีล้อม ดี้วิย
การนำาแนวิคิ์ดีการพืัฒนาอย�างยั�งย่นผ่สานเขึ้้ากับการปีฏิิบัติงาน
ทีุ่กขึ้ั�นตอน และก�อให้เกิดีปีระโยชีน์แก�ผ่่้มีส�วินไดี้เสียทีุ่กกลุ�ม

 โครงสร้างกิารพัฒนาอยั่�างยั่ั�งยั่ืน

ค์ณ์ะกรรมการบริษัที่

ระดับนโยบาย
กำาหนดีนโยบาย
เปี้าหมาย และให้
ขึ้้อค์ิดีเห็นต�างๆ

ค์ณ์ะกรรมการนโยบายสิ�งแวิดีล้อม สังค์ม บริหารค์วิามเสี�ยง
และการกำากับการปีฏิิบัติตามกฎเกณ์ฑ์์ (Environmental, Social, Risk Management and 

Compliance policy Committee “ESRC”)

ค์ณ์ะจัดีการ
ดี้านสิ�งแวิดีล้อม สังค์ม บริหารค์วิามเสี�ยง

และการกำากับการปีฏิิบัติตามกฎเกณ์ฑ์์ (ESRC-E)

ระดับบริห่าร
พืิจารณ์าปีัจจัยค์วิามยั�งย่นต�างๆ จัดีที่ำาแผ่นกลยุที่ธุ์

กำาหนดีตัวิชีี�วิัดี ติดีตามผ่ลการดีำาเนินงาน
ให้ขึ้้อสังเกต/ขึ้้อแนะนำา ในการแก้ไขึ้ปีัญหา

ที่บที่วินแผ่น และถ�ายที่อดีส่�ระดีับปีฏิิบัติการ

ค์ณ์ะที่ำางาน
ดี้านสิ�งแวิดีล้อมและสังค์ม

ค์ณ์ะที่ำางานดี้านบริหาร
ค์วิามเสี�ยง

ค์ณ์ะที่ำางานดี้านการกำากับ
การปีฏิบิัติตามกฎเกณ์ฑ์์ ระดับปฏิบิัต่ิการ

สำารวิจค์วิามต้องการ/
ค์วิามค์าดีหวิังขึ้อง

ผ่่้มีส�วินไดี้เสีย
ขึ้้อม่ลที่ี�เกี�ยวิขึ้้อง

ดีำาเนินงานในดี้านต�างๆ 
และรายงานต�อผ่่บ้ริหาร

ระดีับสง่

ที่ีมงานส�งเสริมการพืัฒนา
อย�างยั�งย่น

ที่ีมงานชุีมชีนสัมพืันธุ์ ที่ีมงานการจัดีการพืลังงาน
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นโยั่บัายั่กิารพัฒนาอยั่�างยัั่�งยั่ืน
บริษ์ัทำมุ่งดำาเนินธุิรกิจเพ่�อการเจริญเติ่บโต่อย่างมั�นคง ส่งมอบคุณภาพช่ัวิต่ทำ่�ด่ให่�แก่ผู้้�บริโภค พนักงาน ชัุมชัน 
สังคม สร�างความพึงพอใจส้งสุดแก่ผู้้�ม่ส่วนได�เสียทำุกกลุ่ม เริ�มต่ั�งแต่่การจัดซื่�อวัต่ถัุ่ดิบ การผู้ลิต่ จัดส่งสินค�า 
ถั่่งมือผู้้�บริโภค ยด่ห่ลักธิรรมาภิบาล และด้แลสิ�งแวดล�อม อันจะนำามาส้่ความยั�งยืนร่วมกัน

 กิล้ยั่่ทธุ์กิารพัฒนาอยั่�างยั่ั�งยืั่น
ทีี่วิีโอ ดีำาเนินธุุรกิจตามปีรัชีญา วิิสัยที่ัศน์และพืันธุกิจองค์์กร เพื่�อการเติบโตอย�างมีคุ์ณ์ภาพืและยั�งย่น ส�งมอบคุ์ณ์ภาพืชีีวิิตทีี่�ดีีให้ 
ผ่่้มีส�วินไดี้เสีย ปี้องกันและรับผิ่ดีชีอบต�อผ่ลกระที่บจากการดีำาเนินธุุรกิจที่ี�มีต�อชุีมชีน สังค์ม และสิ�งแวิดีล้อม ภายใต้การดีำาเนินงานอย�าง
มีบรรษัที่ภิบาล เพื่�อตอบสนองต�อเปี้าหมายการพืัฒนาทีี่�ยั�งย่นขึ้ององค์์การสหปีระชีาชีาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) 
โดียกำาหนดีกลยุที่ธุ์ส่�ค์วิามยั�งย่น ดีังนี�

   

3. กิารม่ส�วนร�วมรับัผู้ิด้ชุอบัต่�อสังคม 

ที่วีิโีอดีำาเนนิธุุรกจิอย�างมคุี์ณ์ธุรรม และยด้ีมั�นในค์วิามรบัผ่ดิีชีอบ
ต�อสังค์ม โดียเขึ้้าไปีมีส�วินร�วิมในการพืัฒนาคุ์ณ์ภาพืชีีวิิต ที่ั�งใน
ดี้านการสร้างงานและเศรษฐกิจชุีมชีน การสนับสนุนการศ้กษา 
ศิลปีวิัฒนธุรรม การดี่แลสุขึ้ภาพือนามัยค์วิามปีลอดีภัยขึ้องผ่่้ค์น
ในชุีมชีน ตลอดีจนการมีส�วินร�วิมขึ้องผ่่้มีส�วินไดี้เสีย

   

4. กิารด้แ้ล้รกัิษาส่�งแวด้ล้้อมเพ่�อกิารอย้ั่�ร�วมกินั
อยั่�างยั่ั�งยืั่น 

ที่ีวิีโอมุ�งมั�นดี่แลรักษาสภาพืแวิดีล้อมและที่รัพืยากรธุรรมชีาติ 
การอนุรักษ์พืลังงาน การบริหารจัดีการนำ�า การจัดีการขึ้องเสีย 
ตลอดีจนการเปีลี�ยนแปีลงสภาพืภ่มิอากาศ โดียบ่รณ์าการ
แนวิที่างการอนุรักษ์และการใชี้ที่รัพืยากรอย�างร่้คุ์ณ์ค์�าเขึ้้ากับ
กระบวินการดีำาเนินงานในทีุ่กขึ้ั�นตอน เพื่�อเปี้าหมายที่ี�จะรักษา
สมดีุลขึ้องระบบนิเวิศและการอย่�ร�วิมกันอย�างยั�งย่น

 

1. สรา้งคณ่ค�าทางเศรษฐกิิจ ด้ว้ยั่ผู้ล่้ต่ภัณัฑ์ท์่�ม่
ค่ณภัาพ ยั่ึด้ห้ล้ักิบัรรษัทภัิบัาล้

ทีี่วิโีอมุ�งมั�นในการสรา้งค์ณุ์ค์�าใหแ้ก�กิจการ มใิชี�เพืยีงแค์�การเตบิโต
ขึ้องผ่ลกำาไรแต�ยังกำากับดี่แลการดีำาเนินธุุรกิจให้มีค์วิามโปีร�งใส 
เป็ีนธุรรม และตรวิจสอบไดี้ภายใต้หลักการกำากับด่ีแลกิจการ
ทีี่�ดีี และการบริหารจัดีการค์วิามเสี�ยง ค์วิบค์่�ไปีกับการส�งมอบ
ผ่ลิตภัณ์ฑ์์ที่ี�มีค์ุณ์ภาพื ตั�งแต�การค์ัดีสรรวิัตถุดีิบ กระบวินการ
ผ่ลติที่ี�ค์ำาน้งถง้การบรหิารจดัีการสิ�งแวิดีลอ้ม ค์วิามปีลอดีภยัและ
อาชีวีิอนามัย ดี้วิยนวิัตกรรมและเที่ค์โนโลยีทีี่�ที่ันสมัย อันนำาไปีส่�
ผ่ลิตภัณ์ฑ์ค์์ุณ์ภาพืที่ี�สนับสนุนโภชีนาการที่ี�ดีีขึ้องปีระชีาชีน

  

2. บั่คล้ากิรท่�ม่ค่ณภัาพ 

“พนักงาน” ค์่อหัวิใจสำาค์ัญในการขึ้ับเค์ล่�อนธุุรกิจ ที่ีวิีโอจ้งให้
ค์วิามสำาคั์ญในการพืัฒนาที่รัพืยากรบุค์ค์ล ดี้วิยการฝ่ึกอบรม
พืัฒนาและค์วิามร่้ศักยภาพืการที่ำางาน เพืิ�มขึ้ีดีค์วิามสามารถ 
ในการแขึ้�งขึ้ัน ก้าวิที่ันสถานการณ์์ทีี่�เปีลี�ยนแปีลง รวิมที่ั�งย้ดีมั�น
ในการปีฏิิบัติดี้านแรงงานและสิที่ธุิมนุษยชีนทีี่�ดีี ค์วิบค่์�ไปีกับ
สร้างค์วิามสัมพืันธุ์อันดีีระหวิ�างผ่่้บริหารและพืนักงาน เพื่�อการ
เปี็นองค์์กรแห�งการแบ�งปีันและดีำาเนินงานบรรลุตามเปี้าหมาย

4 กิล้ยั่่ทธ์ุกิารพัฒนาอยั่�างยัั่�งยั่ืนข้องท่วีโอ
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ห้�วงโซ่�ค่ณค�าข้องท่วีโอ

การตลาดและการขาย

การจัดซื้อจัดหา

การผล�ต

ขนส�งทางเร�อ

โรงงาน

อ�ปกรณ�การผล�ต

อาหารสัตว�

ขนส�งทางรถ

ผู�ส�งมอบวัตถุดิบ

ผู�บร�โภค

การขนส�งและ
กระจายส�นค�า

ถั่วเหล�อง

นํ้ามันพ�ช

เกษตรกรผู�เล�้ยงสัตว�

ผู�บร�โภคในครัวเร�อน

รถบรรทุกนํ้ามัน

รถขนส�ง
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ที่ีวิีโอ ให้ค์วิามสำาค์ัญกับการบริหารจัดีการตลอดีห�วิงโซ่�ค์ุณ์ค์�า เพื่�อให้การดีำาเนินงานเกิดีค์วิามยั�งย่น โดียมีการบริหารค์วิามเสี�ยงทีี่�ค์ำาน้ง
ถ้งผ่ลกระที่บที่ี�อาจส�งผ่ลต�อธุุรกิจ สิ�งแวิดีล้อม สังค์ม และการกำากับดีแ่ลกิจการที่ี�ดีี

 กิารจัด้ซ่ื�อจัด้ห้า
การจดัีซ่่�อจดัีหา โดียเฉพืาะการจดัีซ่่�อจดัีหาวิตัถดุีบิเมลด็ีถั�วิเหลอ่งที่ั�งในปีระเที่ศและต�างปีระเที่ศ
ซ่้�งเปี็นวิัตถุดีิบหลัก รวิมที่ั�งยังส�งผ่ลต�อคุ์ณ์ภาพืขึ้องผ่ลิตภัณ์ฑ์์ขึ้องบริษัที่ ดีังนั�นการจัดีซ่่�อจัดีหา 
ตอ้งมปีีระสทิี่ธุภิาพืเพื่�อไดีว้ิตัถดุีบิที่ี�มคี์ณุ์ภาพืตรงตามมาตรฐานขึ้องที่วีิโีอและแหล�งวิตัถดุีบิที่ี�เปีน็
มิตรกับสิ�งแวิดีล้อม บริษัที่ไดี้มีการบริหารจัดีการค์วิามเสี�ยงดี้านค์ุณ์ภาพืและค์วิามผ่ันผ่วินขึ้อง
ราค์าวิัตถุดีิบ รวิมที่ั�งสินค์้าและบริการอ่�นๆ ค์วิบค์่�ไปีกับการค์ำาน้งถ้งปีัจจัยที่างดี้านสิ�งแวิดีล้อม 
สังค์ม และการกำาดี่แลกิจการที่ี�ดีี 

 กิารผู้ล้่ต่
การผ่ลิต ให้ค์วิามสำาค์ญัและใส�ใจกับที่กุขึ้ั�นตอนการผ่ลิต โดียนำานวัิตกรรม เที่ค์โนโลยี เขึ้า้มาพัืฒนา
ใชี้ในกระบวินการผ่ลิตที่ี�เปี็นมิตรกับสิ�งแวิดีล้อม เพื่�อให้ไดี้สินค้์าที่ี�มีคุ์ณ์ภาพื มีมาตรการรองรับ
ค์วิามปีลอดีภัยขึ้องกระบวินการผ่ลิตอย�างส่งสุดี ดี้วิยระบบ Bio-security เพื่�อเปี็นการปี้องกัน
ค์วิามเสี�ยงอย�างรอบดี้าน นอกจากนี� ยังค์ำาน้งถ้งต�อผ่ลกระที่บจากกระบวินการผ่ลิตทีี่�อาจส�งผ่ล
ต�อชีุมชีน สังค์ม และสิ�งแวิดีล้อม โดียจัดีตั�งที่ีมชีุมชีนสัมพืันธุ์ เพื่�อเฝ้่าติดีตามผ่ลกระที่บ เยียวิยา 
หาแนวิที่างในการปี้องกันแก้ไขึ้ และชี�วิยสร้างค์วิามสัมพืันธุ์กับชีุมชีนรอบขึ้้างโรงงาน

 กิารต่ล้าด้แล้ะกิารข้ายั่
การวิางแผ่นการตลาดีและการขึ้ายสำาหรับล่กค์้า ที่ั�งกลุ�มผ่ลิตภัณ์ฑ์์กากถั�วิเหล่องและกลุ�ม
ผ่ลิตภัณ์ฑ์์นำ�ามันพื่ชีบริโภค์ มุ�งเน้นตอบสนองค์วิามต้องการขึ้องผ่ลิตภัณ์ฑ์์ในปีระเที่ศเปี็นหลัก 
ขึ้ณ์ะเดียีวิกนักด็ีำาเนินการขึ้ยายตลาดีใหม�ไปียังปีระเที่ศเพื่�อนบา้นในภ่มิภาค์ โดียยด้ีหลกัค์ณุ์ภาพื 
โภชีนาการ และมาตรฐาน ภายใต้การแขึ้�งขึ้ันดี้านราค์าอย�างเปี็นธุรรมและเหมาะสม

 กิารกิระจายั่ส่นค้า
ที่ีวิีโอ มีระบบบริหารจัดีการการกระจายสินค์้า เพื่�อส�งมอบสินค์้าให้ถ้งม่อล่กค์้าและผ่่้บริโภค์ 
อย�างรวิดีเร็วิ ตรงต�อเวิลา ที่ั�งในและต�างปีระเที่ศ 

 ล้้กิค้า ผู้้้บัริโภัค
ที่ีวิีโอ ให้ค์วิามสำาค์ัญกับการวิิจัยและพัืฒนาผ่ลิตภัณ์ฑ์์ใหม�ๆ เพ่ื�อให้ได้ีผ่ลิตภัณ์ฑ์์ทีี่�ตอบสนอง
ต�อค์วิามต้องการขึ้องล่กค์้าและผ่่้บริโภค์ รวิมที่ั�งยังจัดีกิจกรรมเพื่�อสร้างผ่่กพืันแก�ผ่่้บริโภค์ 
ซ่้�งชี�วิยสร้างค์วิามร่้ค์วิามเขึ้้าใจเกี�ยวิกับโภชีนาการที่ี�ดีี ผ่�านผ่ลิตภัณ์ฑ์์ขึ้องบริษัที่ และยังส�งเสริม
ให้ตราสินค์้าขึ้องทีี่วิีโอเป็ีนที่ี�จดีจำาแก�ล่กค้์า ผ่่้บริโภค์อย่�เสมอ
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ผู้้้ม่ส�วน
ได้้เสียั่

ความต้่องกิาร-ความคาด้ห้วัง กิารด้ำาเนินงานข้องท่วีโอ แนวทางกิารม่ส�วนร�วม

พ
นัก

งา
น

• สวิัสดีิการและค์�าตอบแที่นทีี่�ดีี
• ค์วิามมั�นค์งและค์วิามก้าวิหน้า
• ค์วิามปีลอดีภัยและอาชีีวิอนามัย
• การพืัฒนาค์วิามร่้และที่ักษะ

• จดัีสภาพืแวิดีล้อมทีี่�ดีใีนการที่ำางาน
• ผ่ลตอบแที่นที่ี�ดีีและสวิัสดีิการ
 ที่ี�เหมาะสม
• ปีระเมินผ่ลอย�างเป็ีนธุรรม 

และเที่�าเที่ียม ให้โอกาส
 ในการก้าวิหน้าและโยกย้าย
• สร้างวิัฒนธุรรมองค์์กร 

พืร้อมปีลก่จิตสำาน้กและให้ค์วิามร่้
ค์วิามเขึ้้าใจดี้านค์วิามปีลอดีภัย

 ในการปีฏิิบัติงาน 
• การปีระเมินค์�างาน 

(Job Evaluation) 
• ปีฏิิบัติตามนโยบายสิที่ธุิมนุษยชีน

• ระบบส่�อสารที่างอิเล็กที่รอนิกส์
ภายในองค์์กร

 (Intranet และ E-mail)
• กล�องรับฟังค์วิามคิ์ดีเห็น 
• การปีระชีุมค์ณ์ะกรรมการ

สวิัสดีิการในสถานปีระกอบกิจการ
• กิจกรรมเช่ี�อมค์วิามสัมพืันธุ์
• ชี�องที่างการรับเร่�องร้องเรียนขึ้อง

บริษัที่

ล้ก
ค�า

แล
ะผู้

้�บร
ิโภ

ค

• ผ่ลิตภัณ์ฑ์์ที่ี�มีค์ุณ์ภาพืและ
 มีค์วิามปีลอดีภัย
• การให้ค์วิามร่้ขึ้้อม่ลเกี�ยวิกับ

ผ่ลิตภัณ์ฑ์์
• การส�งมอบสินค์้าที่ี�ตรงเวิลา
• การบริการทีี่�ปีระทัี่บใจ

• กระบวินการผ่ลิตมุ�งเน้นคุ์ณ์ภาพื
 และค์วิามปีลอดีภัย
• มีระบบค์วิามปีลอดีภัย
 Bio-security ค์รอบค์ลุมพื่�นที่ี�
 โรงงานทีุ่กแห�ง 
• พืัฒนาปีรับปีรุงกระบวินการผ่ลิต

โดียนำาเที่ค์โนโลยี นวิัตกรรมเขึ้้า
มาใช้ีส�งเสริมการวิิจัยและพัืฒนา
ผ่ลิตภัณ์ฑ์์

• การเขึ้้าพืบปีะ พื่ดีคุ์ย
• การจัดีอบรมสัมมนาออนไลน ์

ให้ค์วิามร่้ภาวิะราค์าถั�วิเหลอ่ง 
ในตลาดีโลก

• กจิกรรมให้ค์วิามร่แ้ละสานสัมพืนัธุ์
• จัดีที่ำาส่�อให้ค์วิามร่้ ผ่�านส่�อโซ่เชีียล 

มีเดีีย
 (https://www.facebook.com/

AngoonHeartClub)
• การสำารวิจค์วิามพื้งพือใจ
• ชี�องที่างการรับเร่�องร้องเรียนขึ้อง

บริษัที่

ที่ีวิีโอ ให้ค์วิามสำาค์ัญกับการมีส�วินร�วิมกับผ้่่มีส�วินได้ีเสีย โดีย
มีการส่�อสารและวิิธีุการดีำาเนินงาน เพ่ื�อรับฟังค์วิามคิ์ดีเห็น 
ขึ้้อเสนอแนะ ซ่้�งแสดีงถ้งค์วิามต้องการและค์วิามค์าดีหวัิงขึ้อง 
ผ้่่มสี�วินไดีเ้สยี ผ่่ม้สี�วินไดีเ้สยีสามารถจำาแนกไดี ้7 กลุ�มหลกั ไดีแ้ก� 
1) พืนักงาน 2) ลก่ค้์าและผ่่้บริโภค์ 3) ค์่�ค้์าและผ่่้ส�งมอบวิัตถุดีิบ 
4) ผ่่้ถ่อหุ้น 5) สังค์มและชีุมชีน 6) ค์่�แขึ้�ง 7) หน�วิยงานราชีการ 
ที่ีวิีโอ มีการดีำาเนินงานผ่�านแนวิที่างการมีส�วินร�วิมกับผ่่้มีส�วิน 
ไดี้เสียหลากหลายร่ปีแบบ ดีังนี�

กิารม่ส�วนร�วม
ข้องผู้้้ม่ส�วนได้้เสียั่

https://www.facebook.com/AngoonHeartClub
https://www.facebook.com/AngoonHeartClub
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ผู้้้ม่ส�วน
ได้้เสียั่

ความต้่องกิาร-ความคาด้ห้วัง กิารด้ำาเนินงานข้องท่วีโอ แนวทางกิารม่ส�วนร�วม
ค้่ค

�าแ
ละ

ผู้้�ส
่งม

อบ
วัต่

ถัุ่ด
ิบ • การดีำาเนินงานดี้วิยค์วิามโปีร�งใส

และเปี็นธุรรม
• การดีำาเนินธุุรกิจอย�างโปีร�งใสและ

เปี็นธุรรม
• ไม�เรียก รับ จ�ายผ่ลปีระโยชีน์ใดีๆ
 ที่ี�ไม�สุจริต ที่ั�งที่างตรงและที่างอ้อม
• การลงพื่�นที่ี� ตรวิจสอบย้อนกลับ
 ผ่่้ส�งมอบวิัตถุดีิบ

• การปีระชีุมปีระจำาปีี
• การพืบปีะ พื่ดีค์ุย
• ชี�องที่างการรับเร่�องร้องเรียนขึ้อง

บริษัที่

ผู้้�ถั่
ือห่

ุ�น

• ผ่ลปีระกอบการทีี่�ดีี และเติบโต
อย�างมั�นค์ง

• การกำากับดี่แลกิจการที่ี�ดีี
• การจ�ายเงินปีันผ่ลในระดีับ
 ที่ี�น�าพือใจ

• การดีำาเนินธุุรกิจบนพื่�นฐานขึ้อง
 หลักธุรรมาภิบาลและการกำากับ
 ดี่แลกิจการที่ี�ดีี
• ปีฏิิบัติตามกฎหมายและเปีิดีเผ่ย
 ขึ้้อม่ลดี้วิยค์วิามโปีร�งใสและ
 เปี็นธุรรม 
• การบริหารจัดีการที่ี�ดีี
 สร้างค์วิามเชี่�อมั�นและสร้างม่ลค์�า

เพืิ�มให้กับผ่่้ถอ่หุ้น 
• จ�ายเงินปีันผ่ลให้กับผ่่้ถ่อหุ้น
 อย�างเหมาะสม ตามนโยบาย
 การจ�ายเงินปีันผ่ลขึ้องบริษัที่

• การปีระชีุมสามัญผ่่้ถ่อหุ้นปีระจำาปีี
• ปีระชีุมนักวิิเค์ราะห์ทีุ่กไตรมาส 

รวิม 4 ค์รั�ง
• Opportunity Day
 รอบผ่ลปีระกอบการปีี 2563
 จัดีขึ้้�นโดีย ตลาดีหลักที่รัพืย์แห�ง

ปีระเที่ศไที่ย
• ปีระชีุมร�วิมกับนักลงทีุ่นสถาบัน

และนักวิิเค์ราะห์ รวิม 17 ค์รั�ง
• กิจกรรมพืบปีะนักลงทีุ่นสถาบัน

ในงาน TISCO Exclusive Talk 
2021 จัดีโดียบริษัที่หลักที่รัพืย์ 
ที่ิสโก้ จำากัดี

• กิจกรรมพืบปีะนักลงทีุ่นสถาบัน
ในงาน Finansia Online 
Investment Conference

 จัดีโดีย บริษัที่ หลักที่รัพืย์
 ฟินันเซ่ีย จำากัดี (มหาชีน)
• กิจกรรมพืบปีะนักลงทีุ่นสถาบัน

ในงาน Thailand Corporate 
Virtual Conference Event :  
CLSA Thailand Access Day 
จัดีโดีย บริษัที่หลักที่รัพืย์ ซ่ี แอล 
เอส เอ (ปีระเที่ศไที่ย) จำากัดี

• Conference call (virtual 
meeting) in Commodities 
Theme จัดีโดีย บริษัที่หลักที่รัพืย์ 
เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ปีระเที่ศไที่ย) 
จำากัดี (มหาชีน)

• การให้ขึ้้อม่ลและพืบปีะส่�อมวิลชีน
 ตลอดีที่ั�งปีี รวิม 3 ค์รั�ง
• ชี�องที่างการรับขึ้้อเสนอแนะ 
 สอบถามขึ้้อมล่
• ชี�องที่างการรับเร่�องร้องเรียน
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ผู้้้ม่ส�วน
ได้้เสียั่

ความต้่องกิาร-ความคาด้ห้วัง กิารด้ำาเนินงานข้องท่วีโอ แนวทางกิารม่ส�วนร�วม
สัง

คม
แล

ะชั
ุมชั

น

• การรับฟัง ให้ค์วิามสำาค์ัญกับ
 เสียงสะท้ี่อนขึ้องชีุมชีน
• ข้ึ้อร้องเรียนไดี้รับการดี่แล
 อย�างเปี็นธุรรม
• การดีำาเนินธุุรกิจดี้วิย
 ค์วิามปีลอดีภัยและรับผ่ิดีชีอบ
 ต�อสังค์มและชีุมชีน
• การมีส�วินร�วิมในกิจกรรมขึ้อง

ชีุมชีน

• การดีำาเนนิงานด้ีวิยค์วิามรับผ่ดิีชีอบ
ในผ่ลกระที่บจากกระบวินการผ่ลิต 

• นำาเที่ค์โนโลยี และนวิัตกรรมมาใชี ้
เพื่�อการดีำาเนินงานที่ี�เปี็นมิตรกับ

 สังค์ม ชุีมชีน และสิ�งแวิดีล้อม
• ให้ค์วิามสำาคั์ญกับการปีฏิบิัติตาม
 กฎหมาย 
• สนับสนุนการสร้างงานและรายได้ี

ในชีุมชีน
• ส�งเสริมคุ์ณ์ภาพืค์วิามเปี็นอย่�
 ร�วิมพืัฒนาชุีมชีนสังค์ม และรักษา
 ปีระเพืณ์ี วิัฒนธุรรมที่้องถิ�น

• ค์ณ์ะที่ำางานเขึ้้าพืบปีะ เยี�ยมเยียน 
รับฟังขึ้้อเสนอแนะ ขึ้้อร้องเรียน

• การปีระชีุมร�วิมกับผ่่้นำาชีุมชีนและ
หน�วิยงานราชีการ

• ร�วิมกิจกรรมเพื่�อส�งเสริม
วิัฒนธุรรมอันดีขีึ้องชีุมชีน

• ชี�องที่างการรับเร่�องร้องเรียนขึ้อง
บริษัที่

ค้่แ
ข่ง

• ปีระกอบกิจการดี้วิยค์วิามสุจริต 
ไม�เอาเปีรียบ ดีำาเนินงานดี้วิย
ค์วิามโปีร�งใสและเปี็นธุรรม

• ดีำาเนินธุุรกิจภายใต้กรอบกติกา
การแขึ้�งขึ้ันที่ี�ดีี

• ไม�ที่ำาลายชี่�อเสียงขึ้องผ่่้มีส�วิน
เกี�ยวิขึ้้อง

• ชี�องที่างการรับเร่�องร้องเรียนขึ้อง
บริษัที่

ห่น่
วย

งา
นร

าชั
กา

ร • การปีฏิิบัติตามกฎหมายและ
 ค์วิามโปีร�งใสในการดีำาเนินงาน
• ค์วิามรับผ่ิดีชีอบต�อสังค์ม ชีุมชีน
 และสิ�งแวิดีล้อม
• ให้ค์วิามร�วิมม่อในกิจกรรมต�างๆ

• ปีฏิบิัติตามกฎหมาย ระเบียบ
 ขึ้อ้บงัคั์บ และนโยบายขึ้องบริษทัี่ที่ี�
 เกี�ยวิข้ึ้องอย�างเค์ร�งค์รัดี และดีำาเนิน

ธุุรกิจดี้วิยค์วิามถ่กต้อง โปีร�งใส
• การให้ค์วิามร�วิมม่อและสนับสนุน

โค์รงการขึ้องหน�วิยงานราชีการ

• การพืบปีะ พื่ดีค์ุย ชีี�แจง
• การเขึ้้าร�วิมโค์รงการขึ้อง
 หน�วิยงานราชีการ
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กิารประเมินสาระสำาคัญ
แล้ะประเด็้นด้้านความยั่ั�งยั่ืน
ทีี่วิีโอ มีการระบุปีระเดี็นสำาค์ัญดี้านค์วิามยั�งย่น ไดี้ดีำาเนินการ
รวิบรวิมและปีระเมินปีระเดี็นค์วิามยั�งย่น ผ่�านการวิิเค์ราะห์
ปีระเดี็นค์วิามยั�งย่นทีี่�เกี�ยวิขึ้้องตลอดีห�วิงโซ่�ค์ุณ์ค์�าขึ้องบริษัที่ 
โดียค์ำาน้งถ้งปัีจจัยที่ี�สำาคั์ญต�อการดีำาเนินธุุรกิจในมิติเศรษฐกิจ 
สังค์ม และสิ�งแวิดีล้อม ตามค์วิามต้องการ ค์วิามค์าดีหวัิง และ
ผ่ลกระที่บทีี่�มีต�อผ่่้มีส�วินไดี้เสีย โดียมีกระบวินการปีระเมินและ
จัดีลำาดีับค์วิามสำาคั์ญอ้างอิงตามกรอบการรายงานค์วิามยั�งย่น
สากล Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ GRI Standard 
ใน 4 ปีระการ ดีังนี� 

1. กิารระบั่ประเด้็นสำาคัญ
การระบุปีระเดี็นสำาค์ัญดี้านค์วิามยั�งย่น โดียพืิจารณ์าจากขึ้้อม่ล
ภายในองค์์กร ที่ั�งจากแผ่นธุุรกิจขึ้องบริษัที่ การบริหารค์วิาม
เสี�ยงขึ้ององค์์กรทีี่�เปี็นค์วิามเสี�ยงที่ี�อาจส�งผ่ลต�อค์วิามยั�งย่นขึ้อง
องค์์กร และขึ้้อม่ลจากภายนอกองค์์กร ไดี้แก� แนวิโน้มที่ิศที่าง
การเปีลี�ยนแปีลงขึ้องสถานการณ์โ์ลก เปีา้หมายการพืฒันาที่ี�ยั�งยน่
ขึ้องสหปีระชีาชีาติ รวิมที่ั�งค์วิามต้องการ ค์วิามค์าดีหวิัง และ 
ผ่ลกระที่บขึ้องผ่่้มีส�วินไดี้เสีย 7 กลุ�ม ซ่้�งไดี้ข้ึ้อมล่จากการปีระชุีม 
การพืบปีะ พื่ดีค์ุย การอบรมสัมมนา แบบสอบถาม เปี็นต้น

2. กิารจัด้ล้ำาด้ับัความสำาคัญ
การจัดีลำาดัีบค์วิามสำาค์ัญดี้านค์วิามยั�งย่น เปี็นการนำาปีระเดี็น 
ทีี่�มีค์วิามสำาค์ัญต�อองค์์กรและต�อผ่่้มีส�วินได้ีเสียมาพืิจารณ์าใน 
2 มิติ ไดี้แก� 

• ประเด็นทำ่�ม่ความสำาคัญส้ง ต�อองค์์กรและกลุ�มผ่่้มีส�วิน 
ไดี้เสีย สร้างผ่ลกระที่บทัี่�วิที่ั�งองค์์กรและต�อผ่ลการ
ดีำาเนินงาน

• ประเดน็ทำ่�ม่ความสำาคญัปานกลาง ต�อองค์ก์รและสำาคั์ญ
ต�อกลุ�มผ่่้มีส�วินไดี้เสียบางกลุ�ม 

3. กิารทวนสอบั
ปีระเดี็นสำาค์ัญดี้านค์วิามยั�งย่น ไดี้รับการพืิจารณ์าจากค์ณ์ะ
ที่ำางานด้ีานสิ�งแวิดีล้อมและสังค์ม และได้ีรับค์วิามเห็นชีอบจาก
ค์ณ์ะจัดีการดี้านสิ�งแวิดีล้อม สังค์ม บริหารค์วิามเสี�ยง และ 
การกำากับการปีฏิิบัติตามกฎเกณ์ฑ์์ (Evironmental, Social, 
Risk Management and Compliance Committee – 
Enterprise: ESRC-E)

4. กิารต่รวจสอบัความถึ้กิต้่อง
 แล้ะพัฒนารายั่งาน
 ความยัั่�งยั่ืนอยั่�างต่�อเนื�อง
รายงานค์วิามยั�งย่นฉบับนี� เปิีดีโอกาสให้ผ้่่มีส�วินได้ีเสียทีุ่กกลุ�ม 
เขึ้้ามาร�วิมที่บที่วินและตรวิจสอบ ผ่�านชี�องที่างต�างๆ อาทิี่ 
แบบสำารวิจค์วิามคิ์ดีเหน็ที่า้ยเล�ม หรอ่ชี�องที่างเวิบ็ไซ่ตข์ึ้องบริษทัี่ 
เพื่�อรวิบรวิมผ่ลการปีระเมินนำาเสนอต�อค์ณ์ะที่ำางานด้ีาน 
สิ�งแวิดีล้อมและสังค์มพืิจารณ์าปีรับปีรุงแก้ไขึ้ รวิมถ้งที่บที่วิน 
เปี้าหมายดี้านค์วิามยั�งย่นเพื่�อพืัฒนากระบวินการมีส�วินร�วิมขึ้อง 
ผ่่ม้สี�วินไดีเ้สีย ใหส้ะที่อ้นถง้ค์วิามต้องการและค์วิามค์าดีหวัิงขึ้อง
ผ่่้มีส�วินไดี้เสียอย�างแที่้จริง
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 ผู้ล้กิารประเมินประเด้็นสำาคัญด้้านความยัั่�งยืั่น
 (Materiality Matrix) 

1  การบริหารจัดีการค์วิามเสี�ยงและภาวิะวิิกฤติ

2  การกำากับดี่แลกิจการและจริยธุรรมในการดีำาเนินธุุรกิจ

3  การบริหารค์วิามสัมพืันธุ์ลก่ค้์า

4  ผ่ลปีระกอบการและค์วิามสามารถในการเติบโตที่างธุรุกจิ

5  ผ่ลิตภัณ์ฑ์์ที่ี�มีค์ุณ์ภาพืและส�งเสริมสุขึ้ภาวิะ 
 ในการดีำาเนินชีีวิิตขึ้องทุี่กค์นในทีุ่กชี�วิงอายุ

6  นวัิตกรรม 

7  การบริหารจัดีการห�วิงโซ่�อุปีที่าน
 และการจัดีหาวิัตถุดีิบอย�างรับผิ่ดีชีอบ

8  การดี่แลและพืัฒนาบุค์ลากร

9  การเค์ารพืสิที่ธุิมนุษยชีน

10  อาชีวีิอนามัยและค์วิามปีลอดีภัย

11  การเปี็นพืลเมอ่งที่ี�ดีีและการร�วิมสร้างสังค์มที่ี�น�าอย่�

12  การเปีลี�ยนแปีลงสภาพืภ่มิอากาศ
 และการปีล�อยก๊าซ่เร่อนกระจก

13  การจัดีการพืลังงาน

14  การจัดีการขึ้องเสียและวิัสดีุเหล่อใชี้

15  การบริหารจัดีการนำ�า

5
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มิต่ิด้้าน ประเด็้นสำาคัญ ข้อบัเข้ต่ข้องผู้ล้กิระทบั
เศ

รษ์
ฐกิ

จ

1 การบริหารจัดีการค์วิามเสี�ยงและภาวิะวิิกฤติ
• พืนักงาน
• ผ่่้ถ่อหุ้น/ค์่�ค้์า/ล่กค้์า/สังค์ม ชีุมชีน

2 การกำากับดี่แลกิจการและจริยธุรรมในการดีำาเนินธุุรกิจ
• พืนักงาน
• ผ่่้ถ่อหุ้น/ค์่�ค้์า/ล่กค้์า/ค์่�แขึ้�ง/หน�วิยงานราชีการ

3 การบริหารค์วิามสัมพืันธุ์ล่กค์้า
• พืนักงาน
• ล่กค์้า

4
ผ่ลปีระกอบการและค์วิามสามารถในการเติบโตที่าง
ธุุรกิจ

• พืนักงาน
• ผ่่้ถ่อหุ้น/ค์่�ค้์า/ล่กค้์า

5
ผ่ลติภณั์ฑ์ท์ี่ี�มีคุ์ณ์ภาพืและส�งเสรมิสุขึ้ภาวิะในการดีำาเนนิ
ชีีวิิตขึ้องทีุ่กค์นในทุี่กชี�วิงอายุ

• พืนักงาน
• ล่กค์้า/ค์่�ค์้า/สังค์ม ชุีมชีน

6 นวัิตกรรม
• พืนักงาน
• สังค์ม ชีุมชีน/ล่กค้์า

7
การบริหารจัดีการห�วิงโซ่�อุปีที่านและการจัดีหาวิัตถุดีิบ
อย�างรับผ่ิดีชีอบ

• พืนักงาน
• สังค์ม ชีุมชีน/ค์่�ค้์า/ลก่ค้์า

สัง
คม

8 การดี่แลและพืัฒนาบุค์ลากร
• พืนักงาน
• สังค์ม ชีุมชีน/ล่กค้์า

9 การเค์ารพืสิที่ธุิมนุษยชีน
• พืนักงาน
• สังค์ม ชีุมชีน/ค์่�ค้์า/ลก่ค้์า/หน�วิยงานราชีการ

10 อาชีีวิอนามัยและค์วิามปีลอดีภัย
• พืนักงาน
• ล่กค์้า/ค์่�ค์้า

11 การเปี็นพืลเม่องที่ี�ดีี และการร�วิมสร้างสังค์มที่ี�น�าอย่�
• พืนักงาน
• สังค์ม ชีุมชีน/ล่กค้์า/ค์่�ค้์า

สิ�ง
แว

ดล
�อม

12
การเปีลี�ยนแปีลงสภาพืภ่มิอากาศ
และการปีล�อยก๊าซ่เร่อนกระจก

• พืนักงาน
• สังค์ม ชีุมชีน

13 การจัดีการพืลังงาน
• พืนักงาน
• สังค์ม ชีุมชีน

14 การจัดีการขึ้องเสียและวิัสดีุเหล่อใชี้
• พืนักงาน
• สังค์ม ชีุมชีน

15 การบริหารจัดีการนำ�า
• พืนักงาน
• สังค์ม ชีุมชีน
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ความยัั่�งยืั่นด้้านเศรษฐกิิจ
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ทีี่วิี โอ ให้ค์วิามสำาคั์ญและย้ดีมั�นในการดีำาเนินธุุรกิจดี้วิย 
ค์วิามซ่่�อสัตย์ โปีร�งใส และเป็ีนธุรรม โดียในปีี 2564 บริษัที่มี
การที่บที่วินนโยบายสำาค์ัญหลายดี้าน ไดี้แก� นโยบายการกำากับ
ดี่แลกิจการ และ ระเบียบการร้องเรียน ให้เปี็นปัีจจุบัน มีค์วิาม
เหมาะสมกับสถานการณ์แ์ละสภาพืแวิดีลอ้มธุรุกิจที่ี�เปีลี�ยนแปีลง 
และเปี็นแนวิที่างการปีฏิิบัติงานที่ี�ดีีตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ทีี่�เกี�ยวิขึ้้องกับการดีำาเนินธุุรกิจสำาหรับกรรมการ ผ่่้บริหาร และ
พืนักงานทีุ่กค์น

กิารกิำากิับัด้แ้ล้กิิจกิาร

“ท่วีโอ ต่ั�งเป้าห่มายรักษ์าผู้ลการประเมิน

ด้้านกิารกิำากิับัด้้แล้กิิจกิาร
CGR ในระด้ับั ‘ด้่เล้่ศ’

และมุ่งเปิดเผู้ยการกำากับด้แลกิจการของ
บริษ์ัทำจดทำะเบย่นต่ามมาต่รฐาน

ในระดับภ้มิภาคอาเซ่่ยน ในปี 2567”

นอกจากนี� บรษิทัี่ยงัผ่ลักดีนัใหก้ารกำากบัการปีฏิิบัตติามกฎเกณ์ฑ์ ์
จรรยาบรรณ์ธุรุกิจ และมาตรการต�อต้านค์อร์รปัีชัีน เป็ีนส�วินหน้�ง
ขึ้องการที่ำางานปีกติ ย้ดีถ่อปีฏิิบัติที่ั�วิที่ั�งองค์์กร เพ่ื�อส�งเสริมให้
พืนกังานที่กุค์นตระหนกัถง้การปีฏิิบตังิานที่ี�ถก่ตอ้งตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ทีี่�เกี�ยวิข้ึ้องกับหน้าทีี่�ค์วิามรับผิ่ดีชีอบขึ้องตนเอง โดีย
ส่�อสารผ่�านชี�องที่างที่ี�หลากหลาย อาที่ิ การอบรมพืนักงานใหม�, 
เวิ็บไซ่ต์ขึ้องบริษัที่ (www.tvothai.com), Intranet, และอีเมล์
เวิียนแจ้งให้พืนักงานรับที่ราบทีุ่กค์รั�งเม่�อมีการที่บที่วินนโยบาย
ให้เป็ีนปีัจจุบัน

ปีี 2564 ที่ีวิีโอ ไดี้รับการปีระเมินค์ะแนน CG อย่�ในระดีับดีีเลิศ 
(Excellent) หร่อ 5 ดีาวิ จากสมาค์มส�งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัที่ไที่ย (IOD) และไดี้รับการจัดีอันดีับเปี็น 1 ใน 37 บริษัที่ 
Top Quartile ต�อเน่�องเป็ีนปีีทีี่� 2 ในกลุ�มบริษัที่จดีที่ะเบียน 
ที่ี�มีม่ลค์�าหลักที่รัพืย์ตามราค์าตลาดี (Market Cap.) ≥10,000 
ล้านบาที่ ดีว้ิยค์ะแนน 96% สง่กวิ�าค์�าเฉลี�ยขึ้องบริษทัี่จดีที่ะเบียน 
716 บริษัที่ที่ี�ไดี้ค์ะแนนโดียรวิมที่ี�ร้อยละ 84 แสดีงให้เห็นวิ�า 
บริษัที่มีพืัฒนาการดี้านการกำากับดี่แลกิจการที่ี�ดีีอย�างต�อเน่�อง

2563 2564

จำานวนข�อร�องเรียน
จากการละเมิด

จรรยาบรรณธิุรกิจ
0 กรณ์ี 0 กรณ์ี

http://www.tvothai.com
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“ท่วีโอ ต่ั�งเป้าห่มายสนับสนุน
และให่�คำาแนะนำาค้่ค�า

ในการเข�าร่วมประเมินต่นเองอย่างน�อย 1 ราย 
จนได�รับการรับรองการเป็นสมาชัิก

แนวร�วมต่�อต่้านคอร์รัปชุันข้อง
ภัาคเอกิชุนไทยั่ (CAC)

ภายในปี 2567”

ในปีี 2564 บริษัที่มีการที่บที่วินนโยบายและปีรับปีรุง “ค้่มือ
มาต่รการต่่อต่�านคอร์รัปชััน” เพื่�อให้เหมาะสมกับสถานการณ์์
ในปีัจจุบันยิ�งขึ้้�น และให้ค์วิามสำาค์ัญกับการบริหารค์วิามเสี�ยง
ดี้านค์อร์รัปีชีันขึ้ององค์์กร กระบวินการปีฏิิบัติงาน การค์วิบคุ์ม
ภายใน ติดีตามและที่บที่วินมาตรการต�อต้านค์อร์รัปีชัีน และ 
มีการดีำาเนินการดีังนี�

• การสื�อสารและให่�ความร้�กับพนักงาน ที่ีวิีโอจัดีการ
อบรมหลักส่ตร “อัพืเดีที่!! จรรยาบรรณ์ธุุรกิจและ 
การต�อต้านค์อร์รัปีชัีน” เพื่�อกระตุ้นเต่อนให้พืนักงาน
เขึ้้าใจเกี�ยวิกับเร่�องค์อร์รัปีชีัน นโยบายและค่์�ม่อ
มาตรการต�อต้านค์อร์รัปีชัีนขึ้องบริษัที่ รวิมทัี่�งนโยบาย
งดีการรับขึ้องขึ้วิัญ (No Gift Policy) เพื่�อนำาไปีย้ดีถ่อ
ปีฏิิบัติ และไดี้มีการเผ่ยแพืร�บนระบบส่�อสารที่าง
อิเล็กที่รอนิกส์ภายในองค์์กร (Intranet และ e-mail) 
นอกจากนี� ไดี้มีเผ่ยแพืร�นโยบายและค์่�ม่อมาตรการ 
ต�อต้านค์อร์รัปีชีันบนเว็ิบไซ่ต์ขึ้องบริษัที่ ปีระชีาสัมพัืนธุ์
ให้ที่ราบที่ั�วิที่ั�งองค์์กร

• การสื�อสารกับค้่ค�าห่ลักทัำ�งในประเทำศและต่่างประเทำศ 
ที่ีวีิโอไดี้ดีำาเนินการส�งจดีหมายขึ้อค์วิามร�วิมม่องดีรับ
ขึ้องขึ้วิัญในชี�วิงเที่ศกาลปีีใหม� และจดีหมายเชีิญชีวิน 
ค์่�ค์า้เขึ้า้ร�วิมเปีน็แนวิร�วิมต�อตา้นค์อรร์ปัีชีนั ผ่�านชี�องที่าง
อเีมล ์เพ่ื�อเน้นยำ�าให้ค์่�ค์า้รบัที่ราบวิ�าบรษิทัี่ใหค้์วิามสำาคั์ญ
กับการต�อต้านค์อร์รัปีชีัน พืร้อมขึ้อค์วิามร�วิมม่อจาก 
ค์่�ค์้าปีฎิบัติตามนโยบายงดีรับขึ้องขึ้วิัญขึ้องบริษัที่ 
ในที่กุเที่ศกาล นอกจากนี�บรษิทัี่ยนิดีใีหค้์วิามร�วิมมอ่กบั
ค์่�ค์า้ในการร�วิมปีฏิบัิตติามนโยบายการต�อต้านค์อร์รปัีชีนั
ขึ้องค์่�ค์้า เพื่�อร�วิมเปี็นส�วินหน้�งในการผ่ลักดัีนสังค์ม
ปีลอดีค์อร์รัปีชีันให้ปีระเที่ศไที่ย 

กิารต่�อต่้าน
กิารคอร์รัปชุัน

• การรบัข�อร�องเรยีน เม่�อพืบพืฤตกิรรมที่ี�ไม�เหมาะสมหรอ่
ขึ้ัดีต�อมาตรฐานที่างจริยธุรรม การกระที่ำาที่ี�ฝ่่าฝื่นหร่อ 
ไม�ปีฏิิบัติตามกฎหมาย รวิมที่ั�งการกระที่ำาที่ี�ขึ้ัดีต�อ 
จรรยาบรรณ์ธุุรกิจ ระเบียบบริษัที่ นโยบายการกำากับ
ดี่แลกิจการที่ี�ดีี และนโยบายต�อต้านค์อร์รัปีชีัน ทีี่วิีโอ
มีชี�องที่างในการการแจ้งเบาะแสและรับขึ้้อร้องเรียน 
(Whistle Blower) เพื่�อเปีิดีโอกาสให้ผ้่่มีส�วินไดี้เสีย
สามารถแสดีงค์วิามค์ดิีเหน็อย�างอสิระ และแจง้เบาะแส
การกระที่ำาผ่ิดีกฎหมายไดี้โดียตรงต�อค์ณ์ะกรรมการ
ตรวิจสอบ หร่อ สำานักตรวิจสอบภายใน ผ่�านที่าง
จดีหมาย อีเมล์ หร่อเวิ็บไซ่ต์ขึ้องบริษัที่ https://www.
tvothai.com/th/corporate-governance

2563 2564

จำานวนข�อร�องเรียน
ด�านการทำุจริต่คอร์รัปชััน

ทำุกร้ปแบบ
0 กรณ์ี 0 กรณ์ี

https://www.tvothai.com/th/corporate-governance
https://www.tvothai.com/th/corporate-governance
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 โครงสร้าง
 กิารบัริห้ารความเสี�ยั่ง

ระด้ับันโยั่บัายั่

ค์ณ์ะกรรมการนโยบายสิ�งแวิดีล้อม สังค์ม บริหาร 
ค์วิามเสี�ยง และการกำากับการปีฏิิบัติกฎเกณ์ฑ์์ (ESRC) 
ที่ำาหน้าทีี่�กำาหนดีนโยบายและแผ่นการบริหารค์วิามเสี�ยง 
นโยบายสำาค์ัญด้ีานสิ�งแวิดีล้อมและค์วิามรับผิ่ดีชีอบต�อ
สังค์ม การปีฏิิบัติตามกฎหมาย และกำาหนดีโค์รงสร้าง
การบริหารค์วิามเสี�ยงให้ค์รอบค์ลุมที่ั�งองค์์กร 

 ระดั้บัจัด้กิาร

ค์ณ์ะกรรมการ ESRC แต�งตั� ง  คณะจัดการด�าน 
สิ�งแวดล�อม สังคม บริห่ารความเสี�ยง และการกำากับ 
การปฏิิบัติ่ต่ามกฎเกณฑ์ (Evironmental, Social, 
Risk Management and Compliance Committee 
– Enterprise: ESRC-E) ที่ำาหน้าที่ี�ขึ้ับเค์ล่�อนนโยบาย 
ต�างๆ จากค์ณ์ะกรรมการ ESRC นำาไปีส่�การปีฏิิบัติ
ในระดัีบการจัดีการ กำาหนดีกลยุที่ธ์ุการบริหารค์วิาม
เสี�ยงระดีับองค์์กรและค์วิามเสี�ยงที่ี�ยอมรับไดี้ กำาหนดี
กระบวินการและมาตรการในการบริหารค์วิามเสี�ยง 
ติดีตาม ที่บที่วินและรายงานต�อค์ณ์ะกรรมการบริษัที่
และผ่่้ที่ี�เกี�ยวิขึ้้องที่ราบ

ระด้ับัปฏิิบััติ่กิาร

ค์ณ์ะจดัีการ ERSC-E แต�งตั�ง “คณะทำำางานด�านการบริห่าร 
ความเสี�ยง” ที่ำาหน้าที่ี�จัดีที่ำาแผ่นจัดีการค์วิามเสี�ยง 
(Risk Management Plan) โดียวิิเค์ราะห์ ปีระเมิน 
กำาหนดีวัิตถุปีระสงค์์และตัวิชีี�วัิดีค์วิามเสี�ยง (Key Risk 
Indicator : KRI) รวิมถ้งกำาหนดีมาตรการจัดีการ 
ค์วิามเสี�ยง (Mitigation Plan) ใหค้์รอบค์ลมุที่ั�วิที่ั�งองค์ก์ร 
กำาหนดีระดัีบค์วิามเสี�ยงทีี่�ยอมรับได้ี (Risk Appetite) 
และค์วิามเสี�ยงที่ี�ที่นรับไดี้ขึ้ององค์์กร (Risk Tolerance) 
รวิมที่ั�งรายงานผ่ลการดีำาเนินงานต�อ ESRC-E เพื่�อ 
รับที่ราบ พืิจารณ์า และให้ค์วิามเห็น เพื่�อให้มั�นใจวิ�า 
ผ่ลการดีำาเนินงานเปี็นไปีตามแผ่นฯ อย�างมีปีระสิที่ธุิผ่ล

(ขึ้้อม่ลเพืิ�มเติม: “โค์รงสร้างดี้านการพืัฒนาอย�างยั�งย่น” หน้า 10)

กิารบัริห้ารความเสี�ยั่ง
องค์กิร
ทีี่วิีโอ ตระหนักถ้งค์วิามไม�แน�นอนที่ี�อาจจะเกิดีขึ้้�นที่ั�งจากปีัจจัย
ภายในและปัีจจยัภายนอก ซ่้�งมีผ่ลกระที่บต�อการบรรลเุปีา้หมาย
ขึ้ององค์์กร จ้งไดี้นำากรอบแนวิที่างระบบการค์วิบค์ุมภายใน 
ตามมาตรฐานสากลขึ้องค์ณ์ะกรรมการ COSO (The Committee 
of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) 
ทีี่�ไดี้มีการปีรับปีรุงพัืฒนาให้ใชี้ค์วิบค่์�กับกรอบแนวิการบริหาร
ค์วิามเสี�ยงที่ั�วิที่ั�งองค์ก์ร ERM (Enterprise Risk Management) 
หร่อที่ี�เรียกวิ�า COSO-ERM Framework นำามาปีระยุกต์ใช้ีกับ 
การดีำาเนินธุุรกิจ ค์รอบค์ลุมการจัดีการค์วิามเสี�ยงที่ั�งในด้ีาน
กลยุที่ธุ์ การดีำาเนินงาน การเงิน ค์วิามสอดีค์ล้องกับกฎระเบียบ
ปีฏิิบัติ รวิมถ้งค์วิามเสี�ยงจากปีัจจัยดี้านสิ�งแวิดีล้อม สังค์ม 
ธุรรมาภิบาล และค์วิามเสี�ยงใหม� (Emerging Risks) เพ่ื�อให้
องค์์กรมีการจัดีการค์วิามเสี�ยงอย�างเปี็นระบบ และชี�วิยให้ 
การดีำาเนินกลยุที่ธุ์ขึ้ององค์์กรเกิดีปีระสิที่ธิุผ่ล
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ปัจจัยั่เสี�ยั่ง ผู้ล้กิระทบั แนวทางกิารบัริห้ารจัด้กิาร
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การเปลี�ยนแปลงของ
สภาพภ้มิอากาศ

ค์วิามเสี�ยงในการจัดีหาวัิตถุดีบิ
เมล็ดีถั�วิเหล่องซ่้�งเปี็นวิัตถุดีิบ
หลัก และส�งผ่ลให้การจัดีหา
วิัตถุดีิบขึ้าดีค์วิามต�อเน่�อง

ที่ำางานอย�างใกล้ชิีดีกับค่์�ค์้าในการวิางแผ่นจัดีหา
วิัตถุดีิบ ติดีตามค์วิามสมดีุลระหวิ�างอุปีสงค์์และ
อุปีที่าน เก็บข้ึ้อม่ลที่ั�งจากการสำารวิจในแหล�ง
เพืาะปีล่กจริงขึ้องปีระเที่ศต้นที่าง พืร้อมที่ั�งจัดี
ซ่่�อวัิตถุดีิบจากค์่�ค้์าที่ี�มีค์วิามน�าเชี่�อถ่อ สามารถ 
ตรวิจสอบกลับถ้งแหล�งทีี่�มาขึ้องวัิตถุดีิบและ
วิางแผ่นการผ่ลิตตามสถานการณ์์พืร้อมที่ั�งมี
การปีรับปีริมาณ์สินค้์าค์งค์ลังให้เพีืยงพือต�อ 
การดีำาเนินธุุรกิจอย�างต�อเน่�อง
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ความผู้ันผู้วนของ
ราคาวัต่ถัุ่ดิบ

ค์วิามไม�แน�นอนขึ้องต้นทุี่น
สินค์้าและกำาไรขึ้องบริษัที่

จัดีตั� งค์ณ์ะที่ำางานจัดีซ่่�อวิัตถุดีิบ ที่ำาหน้าที่ี�
วิิเค์ราะห์สถานการณ์์ค์วิามเค์ล่�อนไหวิขึ้องราค์า
วิัตถุดีิบและผ่ลิตภัณ์ฑ์์อย�างใกล้ชิีดี เล่อกใชี้
เค์ร่�องม่อในการบริหารค์วิามเสี�ยงอย�างเหมาะสม 
กับชี�วิงเวิลาและสอดีค์ล้องกับแผ่นธุุรกิจ โดีย
บริษัที่มีนโยบายไม�จัดีซ่่�อวิัตถุดีิบเพื่�อเก็งกำาไร 
มุ�งเน้นบริหารจัดีการสินค้์าค์งค์ลังวัิตถุดีิบอย�าง
ระมัดีระวัิงและพิืจารณ์าปีรับราค์าขึ้ายให้ที่ันต�อ
สถานการณ์์
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ความต่่อเนื�อง
ในการผู้ลิต่และ

การดำาเนินธิุรกิจ

ธุุรกิจหยุดีชีะงักจากค์วิาม 
เสียหายขึ้องภัยธุรรมชีาติ และ
โรค์ระบาดี

ดีำาเนินมาตรการ BCM (Business Continuity 
Management) ค์รอบค์ลุมที่ั�งภัยธุรรมชีาติ
และโรค์ระบาดี มีการที่ดีสอบแผ่นฉุกเฉินจาก
สถานการณ์์จริง โดียมุ�งเน้นการบริหารจัดีการ
ป้ีองกันเชีิงรุก มีการฝึ่กซ้่อมอย�างสมำ�าเสมอ 
ตดิีตามขึ้อ้มล่ขึ้�าวิสารอย�างต�อเน่�อง โดียกจิกรรม
และกรบกวินการหลักยังค์งสามารถดีำาเนินการ 
ได้ีอย�างต�อเน่�องและสร้างค์วิามเช่ี�อมั�นให้กับผ่่้มี
ส�วินไดี้เสียที่ี�เกี�ยวิขึ้้อง

 ความเสี�ยั่งท่�อาจส�งผู้ล้กิระทบั
 กัิบัความยัั่�งยืั่นข้องท่วีโอ 
ปีัจจัยเสี�ยงทีี่�อาจส�งผ่ลกระที่บกับค์วิามยั�งย่นขึ้ององค์์กร โดีย
พืิจารณ์าดี้านเศรษฐกิจ สังค์ม สิ�งแวิดีล้อม และค์วิามเสี�ยงใหม� 
ที่ี�อาจเกิดีขึ้้�นในอนาค์ต (Emerging Risks) ไดี้ดีังนี�

ในปีี 2564 ที่ีวีิโอ ได้ีนำาเค์ร่�องม่อในการบริหารค์วิามเสี�ยง 
มาปีระยุกต์ใชี้เพืิ�มเติม ค์่อ ดีัชีนีชีี�วัิดีค์วิามเสี�ยงทีี่�สำาคั์ญ (Key 
Risk Indicator : KRI) เพื่�อแจ้งสัญญาณ์ขึ้องการเพืิ�มขึ้้�นหร่อ 
ลดีลงขึ้องปีัจจัยเสี�ยงที่ี�สำาค์ัญ และจะถ่กติดีตามอย�างใกล้ชีิดี 
รวิมถ้งยังเปี็นระบบเต่อนภัยล�วิงหน้า Early Warning เพื่�อนำาไปี
ส่�การค้์นหาสาเหตุและปีรับปีรุงแก้ไขึ้ ซ่้�งสามารถนำามาปีรับใชี้ 
ไดี้ที่ันต�อสถานการณ์์ 
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ปัจจัยั่เสี�ยั่ง ผู้ล้กิระทบั แนวทางกิารบัริห้ารจัด้กิาร
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ภัยจากโลกไซ่เบอร์ 
(Cyber Risk)

อาชีญากรรมดี้านไซ่เบอร์ 
ชี�องที่างในการรุกรานระบบ
และเค์รอ่ขึ้�ายขึ้องบรษิทัี่ ระบบ
งานหยุดีชีะงัก การลดีที่อน
ปีระสิที่ธิุภาพืขึ้องระบบ

กำาหนดีนโยบายและมาตรการรักษาค์วิามมั�นค์ง
ปีลอดีภัยขึ้องระบบสารสนเที่ศ และระเบียบ
การใชี้งานเค์ร่�องค์อมพืิวิเตอร์และเค์ร่อขึ้�าย
ค์อมพิืวิเตอร์ขึ้องบริษัที่ ติดีตั�งระบบ/อุปีกรณ์์ 
Firewall เพื่�อปี้องการเขึ้้าถ้งจากภัยค์ุกค์าม
จากภายนอกทีุ่กชี�องที่าง จัดีเตรียม Solution 
Firewall backup และติดีตั�งโปีรแกรมป้ีองกัน
ไวิรัสค์อมพืิวิเตอร์ทีุ่กเค์ร่�องขึ้องบริษัที่ เพื่�อ
ปี้องกันขึ้้อม่ลส่ญหายจากการติดีไวิรัส

ที่ั�งนี� ที่วีิโีอ เผ่ยแพืร�รายละเอียดีขึ้องปัีจจยัเสี�ยงดีา้นต�างๆ ผ่ลกระที่บที่ี�อาจจะเกดิีข้ึ้�น และแนวิที่างบรหิารจดัีการที่ี� แบบ 56-1 One Report 
รายงานปีระจำาปีี 2564 ส�วินที่ี� 1 หัวิขึ้้อ 2 การบริหารจัดีการค์วิามเสี�ยง หน้า 38-42
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ทีี่วิีโอ มุ�งมั�นสร้างค์วิามสัมพืันธ์ุกับ “ค่์�ค์้าธุุรกิจ” และพัืฒนา
กระบวินการที่ำางาน เพื่�อสร้างค์ุณ์ค์�ากับผ่่้ไดี้เสียทีุ่กฝ่่าย และเปี็น
ห�วิงโซ่�สำาค์ัญขึ้องค์วิามสำาเร็จในการดีำาเนินธุุรกิจ บริษัที่เชี่�อมั�น
วิ�า ค์วิามสำาเร็จที่ี�ยั�งย่นจะต้องค์ำาน้งถง้ปีระเดี็นดี้าน สิ�งแวิดีล้อม 
สงัค์ม และธุรรมาภบิาล (Environment, Social, Governance: 
ESG) โดียการบริหารจัดีการโอกาสและค์วิามเสี�ยงที่ี�ค์รบทีุ่กมิติ
ขึ้องการดีำาเนินธุุรกิจ ซ่้�งผ่ลลัพืธ์ุจะนำาไปีส่�การสร้างม่ลค์�าระยะ
ยาวิร�วิมกับค์่�ค์้า และยกระดีับค์วิามไดี้เปีรียบที่างการแขึ้�งขึ้ัน
 
นอกจากนี� ที่วีีิโอได้ีส่�อสารกบัค์่�ค์า้ที่ั�งในปีระเที่ศและต�างปีระเที่ศ
ให้รับที่ราบ “จรรยาบรรณค้่ค�าธิุรกิจ” หร่อ “Supplier Code 
of Conduct” ซ่้�งค์รอบค์ลุมปีระเดี็นดี้านสิที่ธุิมนุษยชีน แรงงาน 
สิ�งแวิดีล้อม และการต�อต้านการทีุ่จริตค์อร์รัปีชีั�น รวิมที่ั�ง 
การเค์ารพืและการปีฏิิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่ี�เกี�ยวิขึ้้อง 
เพ่ื�อเปี็นแนวิที่างการดีำาเนินธุุรกิจร�วิมกัน และมั�นใจไดี้วิ�า
กระบวินการดีำาเนินธุุรกิจขึ้องบริษัที่และค์่�ค์้าธุุรกิจ มีค์วิาม
สอดีค์ล้องกันในดี้านการพืัฒนาอย�างยั�งย่น

ทีี่วิีโอมุ�งหวิังวิ�าจะชี�วิยผ่ลักดีันให้ค์่�ค์้าธุุรกิจมีการดีำาเนินงาน 
อย�างมีจริยธุรรม เค์ารพืต�อสิที่ธุิมนุษยชีน รับผ่ิดีชีอบต�อสังค์ม
ดีว้ิยหลกัธุรรมาภบิาลที่ี�ดี ีมกีารบรหิารจดัีการดีา้นค์วิามปีลอดีภยั
และอาชีวีิอนามยั รวิมถง้ใหค้์วิามสำาค์ญัต�อการจดัีการสิ�งแวิดีล้อม
ต�างๆ ที่ี�เกี�ยวิข้ึ้อง เพื่�อการพืัฒนาศักยภาพืร�วิมกัน ยกระดีับ 
ขึ้ีดีค์วิามสามารถที่างการแขึ้�งขึ้ันในอนาค์ต โดียเผ่ยแพืร�นโยบาย
ดีังกล�าวิผ่�านชี�องที่างเวิ็บไซ่ต์ขึ้องบริษัที่ https://www.tvothai.
com/th/corporate-governance เพื่�อใหผ้่่มี้ส�วินไดีเ้สยีที่กุกลุ�ม
รับที่ราบ ที่ั�งนี� ที่ีวิีโอมุ�งหวิังและพืร้อมให้การสนับสนุนค่์�ค์้าธุุรกิจ
ในการนำาแนวิที่างต�างๆ ตามจรรยาบรรณ์ค่์�ค์้าธุุรกิจ ไปีปีฏิิบัติ
หร่อปีระยุกต์ใชี้ในการดีำาเนินธุุรกิจ เพื่�อเสริมสร้างการเติบโต 
ไปีดี้วิยกันอย�างยั�งย่นในระยะยาวิ

กิารจัด้ห้าอยั่�างยั่ั�งยืั่น

ในปีี 2564 ที่ีวิีโอมีการปีรับเอกสารการขึ้้�นที่ะเบียนค์่�ค์้าใหม� 
โดียเพืิ�มปีระเด็ีนทีี่�เกี�ยวิข้ึ้องกับ ESG เขึ้า้มาด้ีวิย อาทิี่ การจ้างงาน
และการปีฏิิบัติต�อแรงงาน ค์รอบค์ลุมเร่�องแรงงานเดี็ก แรงงาน
บังค์ับ, การจัดีการดี้านค์วิามปีลอดีภัย อาชีีวิอนามัยและ 
สิ�งแวิดีล้อม, การกำากับดี่แลกิจการทีี่�ที่ี�ดีีและการต�อต้าน
ค์อร์รัปีชีัน, มาตรฐานระบบต�างๆ ที่ี�เกี�ยวิขึ้้องกับสิ�งแวิดีล้อม
หร่อค์วิามปีลอดีภัย เปี็นต้น โดียจัดีส�งให้กับค์่�ค้์าใหม�ทีุ่กราย 
ที่ี�มาข้ึ้�นที่ะเบียนในปีีนี�ดีำาเนินการผ่�านระบบปีระเมินตนเอง 
(Self-Declaration) และจะที่ยอยที่บที่วินค่์�ค์้ารายเดีิม ทีุ่ก 2 ปีี 
เพ่ื�อให้การดีำาเนินการนี�เป็ีนส�วินหน้�งขึ้องการแนวิที่างการปีระเมิน
อย�างรอบดี้าน ที่ั�งดี้าน ESG และดี้านสิที่ธุิมนุษยชีนที่ี�เกี�ยวิขึ้้อง 
กับค์่�ค้์าธุุรกิจขึ้องบริษัที่

 กิารจัด้ห้าวัต่ถึ่ดิ้บัอยั่�างยั่ั�งยั่ืน 
ถั�วิเหล่องนับเปี็นวิัตถุดีิบหลักที่ี�มีค์วิามสำาคั์ญต�อการดีำาเนิน
ธุุรกิจ ที่ีวีิโอ มีการนำาเขึ้้าเมล็ดีถั�วิเหลอ่งมาจาก 2 แหล�ง ค์่อรับ
ซ่่�อถั�วิเหลอ่งจากเกษตรกรในปีระเที่ศ ซ่้�งแหล�งเพืาะปีลก่หลักใน
ปีระเที่ศไที่ยจะอย่��ที่ี��จังหวิััดีสุุโขึ้ที่ััย กำาแพืงเพืชีร อุุตรดีิิตถ์์ เพืชีร
บ่่รณ์์์ เชีีียงใหม�� และขึ้อนแก�น เปี็นต้้น แต�เน่�องจากปีริิมาณ์ผ่ล
ผ่ลิิตเมล็็ดีถั��วิเหล่อ่งในปีระเที่ศไที่ยมีีไม��เพืียีงพือต��อค์วิามต้้องการ 
จ้งเพืิ�มอีกชี�องที่างในการจัดีหาวิัตถุดีิบ ค์่อ นำาเขึ้้าเมล็ดีถั��วิเหล่่อง
จากต��างปีระเที่ศ จากแหล�งเพืาะปีล่กสำาค์ัญขึ้องโลก ที่ั�งบราซ่ิล 
สหรัฐอเมริกา และอาร์เจนตินา 

“ท่วีโอ ต่ั�งเป้าห่มาย

ร้อยั่ล้ะ 100 ของค้่ค�าห่ลัก
รับทำราบและลงนามต่อบรับในจรรยาบรรณ

ค้่ค�าธิุรกิจ ครบถั่�วนภายในปี 2567”

https://www.tvothai.com/th/corporate-governance
https://www.tvothai.com/th/corporate-governance
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 กิารจัด้กิล้่�มค้�ค้าธุ่รกิิจ
ที่วีิโีอ จดัีกลุ�มค์่�ค์า้ธุรุกจิที่ี�มมีล่ค์�าส่งหรอ่มีนยัสำาค์ญัต�อการดีำาเนนิงานขึ้องบริษทัี่เป็ีนกลุ�มค์่�ค้์าหลกั 
โดียแบ�งเป็ีนกลุ�มค่์�ค์า้ในปีระเที่ศ และค่์�ค์า้ต�างปีระเที่ศ เพื่�อดีำาเนนิการส่�อสารใหค่้์�ค์า้รับที่ราบและ
เขึ้้าใจถง้จรรยาบรรณ์ค์่�ค้์าธุุรกิจ

 กิารประเมินความเสี�ยั่งข้องค้�ค้า
 ทางด้้านเศรษฐกิิจ สังคม แล้ะส่�งแวด้ล้้อม
สร้างการมีส�วินร�วิมกับค์่�ค้์า เพื่�อส่�อสารค์วิามค์าดีหวิังและค์วิามตั�งใจขึ้องที่ีวิีโอ ในการบริหาร
จัดีการค์วิามยั�งย่น ตลอดีจนหาแนวิที่างเพื่�อเพืิ�มศักยภาพืและค์วิามสามารถในการแขึ้�งขึ้ัน และ
สร้างพืลังค์วิามร�วิมม่อกันตลอดีห�วิงโซ่�อุปีที่าน

 กิารต่ิด้ต่ามแล้ะวัด้ผู้ล้
ที่วีิโีอจะดีำาเนนิการตดิีตามในการปีฏิบิตัติามจรรยาบรรณ์ค์่�ค์า้ธุรุกจิ ผ่�านการตรวิจปีระเมนิตนเอง
ขึ้องค์่�ค์า้ (Self-Assessment), การตรวิจปีระเมนิโดียองค์ก์รอสิระภายนอก (Third Party Audit) 
หรอ่ การตรวิจปีระเมิน ณ์ สถานปีระกอบการขึ้องค่์�ค้์า (Site Visit) รวิมที่ั�งจดัีที่ำาแผ่นงานเพ่ื�อชี�วิย
พืัฒนาการดีำาเนินธุุรกิจอย�างยั�งย่นให้เปี็นไปีในแนวิที่างเดีียวิกันกับที่ีวิีโอต�อไปี

 กิารเปิด้เผู้ยั่ข้้อม้ล้
การดีำาเนินงานเพ่ื�อการจัดีหาอย�างยั�งยน่และการบริหารจัดีการห�วิงโซ่�อุปีที่าน จะมีการเปิีดีเผ่ยให้
แก�ผ่่้มีส�วินไดี้เสียทีุ่กกลุ�มรับที่ราบผ่�านที่างชี�องที่างเวิ็บไซ่ต์ขึ้องบริษัที่ www.tvothai.com

ในปีี 2564 การแพืร�ระบาดีขึ้องโค์วิิดี-19 ที่ี�กระจายไปีที่ั�วิโลก  
บริษัที่จำาเปี็นต้องเฝ่้าติดีตามสถานการณ์์การแพืร�ระบาดีขึ้อง
ปีระเที่ศค์่�ค้์าหลักที่ั�ง 3 แหล�ง ค์รอบค์ลุมทัี่�งกระบวินการ 
การขึ้นส�ง โดียปีระเมินค์วิามเสี�ยงและวิางแผ่นการจัดีซ่่�อวิัตถุดีิบ
อย�างรอบค์อบ เพ่ื�อให้วิัตถุดีิบหลักถก่ส�งมอบไดี้อย�างต�อเน่�อง 

อย�างไรก็ตาม ที่ีวิีโอไม�สามารถเดีินที่างไปีลงพื่�นที่ี�สำารวิจใน
แหล�งเพืาะปีล่กเมล็ดีถั�วิเหล่องยังปีระเที่ศผ่่้ผ่ลิตต้นที่าง ซ่้�งเปี็น 
หน้�งในขึ้ั�นตอนสำาค์ัญในการที่วินสอบค์่�ค์้าผ่่้ส�งมอบวิัตถุดีิบขึ้อง
เราไดี้ดี้วิยสถานการณ์์การแพืร�ระบาดีขึ้อง แต�ที่ีวิีโอยังค์งที่ำางาน
และส่�อสารกับค์่�ค์้าอย�างใกล้ชิีดี นำาขึ้้อม่ลต�างๆ มาวิางแผ่น
ปีระเมินค์วิามสมดุีลระหวิ�างอุปีสงค์์กับอุปีที่านขึ้องวัิตถุดีิบ 
ในแต�ละแหล�ง และค์าดีการณ์ป์ีจัจยัแวิดีลอ้มที่ี�อาจส�งผ่ลกระที่บ
ต�อการจัดีหาวิัตถุดีิบ เชี�น ผ่ลกระที่บขึ้องโค์วิิดี-19 ต�อการขึ้นส�ง
สินค์้า การเปีลี�ยนแปีลงขึ้องฤดี่กาล ชี�วิงเวิลาเก็บเกี�ยวิ ค์ุณ์ภาพื

และราค์า เปี็นต้น รวิมถ้งเริ�มนำากระบวินการปีระเมินค์วิามเสี�ยง
ดี้านค์วิามยั�งย่น ที่ั�งเศรษฐกิจ สังค์ม และสิ�งแวิดีล้อม ขึ้องค์่�ค์้า 
เขึ้้ามาใช้ีในกระบวินการค์ัดีสรรค่์�ค์้าทีี่�มีค์วิามน�าเชี่�อถ่อ สามารถ
ตรวิจสอบกลับถ้งแหล�งที่ี�มาขึ้องวิัตถุดิีบ เพื่�อให้มั�นใจวิ�าวิัตถุดีิบ
ที่ี�ไดี้มา เปี็นไปีตามหลักธุรรมาภิบาลที่ี�ดีี ไม�สร้างผ่ลกระที่บ 
ต�อสังค์ม สิ�งแวิดีล้อม ไม�บุกรุกที่ำาลายปี่า ไม�ใชี้แรงงานเดี็ก 
ไม�ผ่ิดีหลักสิที่ธุิมนุษยชีน เปี็นต้น โดียที่ีวีิโอเขึ้้าร�วิมเปี็นสมาชีิก 
Sedex เกี�ยวิกับการตรวิจสอบหลักจริยธุรรมค์้าขึ้าย และเปี็น
สมาชีิก Round Table on Responsible Soy Association 
(RTRS)+

http://www.tvothai.com
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ผู้ล้่ต่ภััณฑ์ค์่ณภัาพ
แล้ะกิารบัริกิารด้้วยั่ใจ
ทีี่วิีโอ ให้ค์วิามสำาค์ัญกับผ่ลิตภัณ์ฑ์์ที่ี�มีค์ุณ์ภาพื เพื่�อส�งมอบ
สขุึ้ภาพืที่ี�ดีขีึ้องผ่่บ้ริโภค์ ผ่�านผ่ลติภณั์ฑ์ที์ี่�หลากหลาย โดียในกลุ�ม
ผ่ลิตภัณ์ฑ์น์ำ�ามันพ่ืชี มีนำ�ามันถั�วิเหลอ่ง ตรา องุ�น เปี็นผ่ลิตภัณ์ฑ์์
หลักแล้วิ ยังมีนำ�ามันบริโภค์เพื่�อสุขึ้ภาพื ซ้่�งเปี็นกลุ�มนำ�ามันที่ี�มี
ไขึ้มันไม�อิ�มตัวิส่ง อาที่ิ นำ�ามันที่านตะวิัน นำ�ามันค์าโนลา นำ�ามัน
ขึ้า้วิโพืดี นำ�ามนัมะกอก ซ่้�งชี�วิยลดีค์วิามเสี�ยงจากการเกดิีกลุ�มโรค์
ไม�ติดีต�อเร่�อรัง หร่อ NCDs (Non-Communicable diseases) 
เปีน็ที่างเลอ่กทีี่�เพืิ�มขึ้้�น ตอบโจที่ย์ค์วิามต้องการขึ้องลก่ค้์าทุี่กกลุ�ม

ดี้านผ่ลิตภัณ์ฑ์์วิัตถุดีิบอาหารสัตวิ์ ทีี่วิีโอ มีการดี่แลล่กค์้า 
ให้สอดีค์ล้องกับสถานการณ์์การแพืร�ระบาดีขึ้องโค์วิิดี-19 
โดียมุ�งเน้นการให้ขึ้้อม่ลค์วิามร่้อย�างสมำ�าเสมอเกี�ยวิกับภาวิะ
เศรษฐกจิโดียรวิม อพัืเดีที่ข้ึ้อมล่ราค์าถั�วิเหลอ่งและกากถั�วิเหลอ่ง
ในตลาดีโลก ผ่�านร่ปีแบบการจัดีสัมมนาออนไลน์ เพ่ื�อชี�วิยให้
ล่กค์้ามีขึ้้อม่ลเพืียงพือปีระกอบการตัดีสินใจและยังแสดีงถ้ง 
ค์วิามตั�งใจดี่แลล่กค์้าแม้ในสถานการณ์์การแพืร�ระบาดีขึ้องโรค์

นอกจากผ่ลิตภัณ์ฑ์์ทีี่�มีค์ุณ์ภาพืแล้วิ ที่ีวีิโอ ยังให้ค์วิามสำาคั์ญกับ
การให้บริการดี้วิยค์วิามใส�ใจเพื่�อตอบสนองค์วิามต้องการขึ้อง
ล่กค์้าให้เกิดีค์วิามพื้งพือใจส่งสุดี โดียในปีี 2564 ที่ี�ผ่�านมา บริษัที่
ได้ีสำารวิจค์วิามพื้งพือใจขึ้องล่กค้์าต�อสินค้์า การบริการขึ้นส�ง 
และการบริการขึ้องฝ่่ายขึ้าย โดียแบ�งออกเปี็น 4 กลุ�มหลัก ไดี้แก� 
กลุ�มวัิตถุดีิบอาหารสัตวิ์ กลุ�มนำ�ามันอุตสาหกรรม กลุ�มนำ�ามัน
บริโภค์ และกลุ�มล่กค์้าต�างปีระเที่ศ โดียเกณ์ฑ์์การปีระเมิน 
ค์วิามพื้งพือใจไม�น้อยกวิ�า ร้อยละ 80 ต�อกลุ�มผ่ลิตภัณ์ฑ์์

 ผู้ล้สำารวจความพึงพอใจข้อง
 ล้้กิค้า (ร้อยั่ล้ะ) ปี 2563
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แม้วิ�าในภาพืรวิมผ่ลการปีระเมินค์วิามพื้งพือใจ ค์�าเฉลี�ยจะผ่�าน
เกณ์ฑ์์ที่ี�ร้อยละ 80 ในทุี่กกลุ�มผ่ลิตภัณ์ฑ์์ แต�มีปีระเด็ีนด้ีาน
การบริการขึ้องฝ่่ายขึ้าย ค์วิามพื้งพือใจดี้านผ่ลิตภัณ์ฑ์์ และ
บริการขึ้นส�งทีี่�มีระดัีบค์ะแนนตำ�ากวิ�าเกณ์ฑ์์เล็กน้อย เน่�องด้ีวิย
สถานการณ์์โค์วิิดี-19 ซ้่�งฝ่่ายการตลาดีและฝ่่ายโลจิสติกส์จะนำา 
หัวิขึ้อ้ทีี่�ไม�ผ่�านเกณ์ฑ์ก์ลับมาพิืจารณ์าแนวิที่างปีรับปีรุงใหดี้ียิ�งข้ึ้�น 
รวิมไปีถ้งข้ึ้อร้องเรียนต�างๆ จากล่กค์้า จะไดี้รับการตรวิจสอบ 
ปีรับปีรุง แก้ไขึ้อย�างค์รบถ้วินตามที่ี�ระบุไวิ้ในขัึ้�นตอนการปีฏิิบัติ
งานที่ี�เกี�ยวิขึ้้อง

• ISO 9001
 Quality Management System
 ระบบการบริหารงานค์ุณ์ภาพื

• ISO 14001
 Environmental Management System
 ระบบการจัดีการสิ�งแวิดีล้อม

•  ISO 22000
 Food Safety Management System
 ระบบการจัดีการค์วิามปีลอดีภัยดี้านอาหาร

• ISO 45001:2018 Occupational
 Health and Safety Management
 ระบบมาตรฐานการจดัีการ อาชีีวิอนามยั และค์วิามปีลอดีภยั

• GMP
 Good Manufacturing Practices
 หลักเกณ์ฑ์์วิิธุีการที่ี�ดีีในการผ่ลิต

• HACCP
 Hazard Analysis and Critical Control Point
 ระบบการวิเิค์ราะห์อนัตรายและจดุีวิกิฤตที่ี�ต้องค์วิบคุ์มในการ

ผ่ลิตอาหาร

 ผู้ล้่ต่ภััณฑ์ท์่�ม่คณ่ภัาพ 
ที่วีีิโอ ใหค้์วิามสำาค์ญักบัผ่ลติภัณ์ฑ์ท์ี่ี�มคี์ณุ์ภาพืและค์วิามปีลอดีภยั
ส่ง เพืราะเชี่�อมั�นวิ�า “การมีโภชีนาการทีี่�ดีี ส�งผ่ลให้ค์นในสังค์ม 
ทีุ่กชี�วิงอายุ มีสุขึ้ภาวิะและค์วิามเปี็นอย่�ที่ี�ดีี” จากค์วิามตระหนัก
และใส�ใจในทุี่กขึ้ั�นตอนขึ้องการผ่ลิต บริษัที่ได้ีรับการรับรอง
มาตรฐานและ/หร่อระบบ ดีังนี� 

มาต่รฐานด้้านต่�างๆ
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• GMP Plus
 ระบบการบริหารจัดีการด้ีานค์วิามปีลอดีภัยขึ้องอาหารสัตว์ิ)

• Carbon Footprint of Products
 การปีระเมินค์าร์บอนฟุตพืริ�นที่์ขึ้องผ่ลิตภัณ์ฑ์์

•  Green Industry
 อุตสาหกรรมสีเขึ้ียวิ

• Halal
 มาตรฐานอาหารฮาลาล

• Kosher
 มาตรฐานอาหารโค์เชีอร์

• SEDEX / SMETA & ARAVO (URSA)
• SEDEX / SMETA
 Sedex Members Ethical Trade Audit
 สมาชีกิ Sedex เกี�ยวิกบัตรวิจสอบหลกัจรยิธุรรมค์า้ขึ้าย และ 

ARAVO (URSA) - Unilever Responsible Sourcing Audit

• RTRS
 Round Table on Responsible Soy Association 
 หลักการและเกณ์ฑ์์ค์วิามยั�งย่นขึ้องถั�วิเหล่อง
 โปีรแกรมรับรองค์วิามยั�งย่นค์วิามรับผิ่ดีชีอบขึ้องถั�วิเหล่อง 

หร่อ หลักการและเกณ์ฑ์์ค์วิามยั�งย่นขึ้องถั�วิเหลอ่ง

มาต่รฐานด้้านต่�างๆ
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นวัต่กิรรม
ปีี 2564 ที่ีวีิโอเปิีดีตัวิผ่ลิตภัณ์ฑ์์ใหม� “ท่ำวีโอ มิวม่ล” (TVO 
MuikMeal) อาหารเสริมโปีรตีนส่ตรพืิเศษ สำาหรับที่ดีแที่น
ผ่ลิตภัณ์ฑ์์นม ชี�วิยลดีต้นทุี่นและเพืิ�มผ่ลกำาไร ซ่้�งปีระกอบดี้วิย
ผ่ลิตภัณ์ฑ์์นมที่ี�ผ่�านกระบวินการ Spray dried ที่ำาให้มีคุ์ณ์ภาพื
สมำ�าเสมอและโปีรตีนค์ุณ์ภาพืส่งจากถั�วิเหล่องที่ี�ผ่�านกรรมวิิธุี
พืิเศษ สร้างสมดีุลดี้วิยการเพืิ�มกรดีอะมิโน สารชี�วิยปีรับสภาพื
การย�อย และสารที่ี�ชี�วิยเพืิ�มการเจริญเติบโตค์รบในผ่ลิตภัณ์ฑ์์
เดีียวิ ผ่ลิตภัณ์ฑ์์นี� ผ่�านการที่ดีลองจากสถาบันวิิจัยอาหารสัตวิ์
ชีั�นนำาขึ้องปีระเที่ศไที่ย พืบวิ�าสามารถใชี้ที่ดีแที่นผ่ลิตภัณ์ฑ์์จาก
นมไดี้ที่ั�งหมดี โดียไม�มีผ่ลกระที่บต�อการเจริญเติบโต อีกที่ั�ง 
ยังชี�วิยลดีต้นทีุ่นค์�าอาหาร เพืิ�มผ่ลตอบแที่นให้แก�เกษตรกร 
ผ่่้เลี�ยงสุกรไดี้มากขึ้้�น

นอกจากนี� หลังจากเปีิดีตัวิผ่ลิตภัณ์ฑ์์ไปีแล้วิระยะหน้�ง ที่ีวิีโอ
ยังค์งมุ�งมั�นพืัฒนาถุงบรรจุภัณ์ฑ์์โดียค์ำาน้งถ้งการเปี็นมิตรกับ 
สิ�งแวิดีล้อมและใชีท้ี่รพัืยากรอย�างคุ้์มค์�าและมีปีระสทิี่ธุภิาพืสง่สดุี 
โดียบรรจุภัณ์ฑ์์เดีิมจะปีระกอบไปีดี้วิย กระดีาษสีขึ้าวิ (White) 
1 ชีั�น ค์วิามหนา 80 กรัม กระดีาษสีนำ�าตาล (Kraft) 2 ชีั�น 
ค์วิามหนาชัี�นละ 75 กรัม และพืลาสติกย่ดี HDPE อีก 1 ชีั�น 
รวิม 4 ชีั�น คิ์ดีเปี็นนำ�าหนักบรรจุภัณ์ฑ์์เฉลี�ย 297.5 กรัมต�อถุง 
โดียที่ำาการที่ดีลองปีรับเปีลี�ยนค์วิามหนาขึ้องบรรจุภัณ์ฑ์์ หร่อ
ลดีปีริมาณ์ชีั�นขึ้องบรรจุภัณ์ฑ์์ จนได้ีบรรจุภัณ์ฑ์์ใหม�ทีี่�มีค์วิาม
หนาลดีลงเหล่อ 3 ชีั�น และมีนำ�าหนักรวิมต�อหน�วิยลงเหล่อ 
217 กรัมถุง คิ์ดีเปี็นนำ�าหนักต�อหน�วิยบรรจุภัณ์ฑ์์ที่ี�ลดีลงร้อยละ 
27.05 ซ่้�งนอกจากจะชี�วิยลดีการใชี้ที่รัพืยากร มีนำ�าหนักเบาข้ึ้�น 
แต�ยังค์งค์วิามแขึ้็งแรงเหมาะสมสำาหรับการบรรจุวิัตถุดีิบ 
อาหารสัตว์ิและปีลอดีภัยสำาหรับการขึ้นส�ง แล้วิยังที่ำาให้ล่กค้์า 
ไดี้ปีริมาณ์วัิตถุดิีบอาหารสัตวิ์เพืิ�มขึ้้�น (บรรจุภัณ์ฑ์น์ำ�าหนักเบาขึ้้�น 
แต�นำ�าหนักสุที่ธุิต�อถุงเต็มปีริมาตรเที่�าเดีิม) โดียบรรจุภัณ์ฑ์์ใหม�นี�
จะสามารถเริ�มใชี้ในรอบผ่ลิตใหม�ในเดีอ่นเมษายน ปีี 2565 

บัรรจุภััณฑ์์เด้ิม
• กระดาษ์สีขาว (White) 1 ชัั�น
 ความห่นา 80 กรัม
• กระดาษ์สีนำ�าต่าล (Kraft) 2 ชัั�น
 ความห่นาชัั�นละ 75 กรัม
• พลาสต่ิกยืด HDPE 1 ชัั�น
• นำ�าห่นักบรรจุภัณฑ์รวม
 ต่่อห่น่วย 297.5 กรัม

บัรรจุภััณฑ์์ให้ม�

นำ�าห้นักิต่�อห้น�วยั่
บัรรจภัุัณฑ์ท์่�ล้ด้ล้ง

ร้อยั่ล้ะ 
27.05

• กระดาษ์สีขาว (White) 1 ชัั�น
 ความห่นา 80 กรัม
• กระดาษ์สีนำ�าต่าล (Kraft) 1 ชัั�น
 ความห่นาชัั�นละ 75 กรัม
• พลาสต่ิกยืด HDPE 1 ชัั�น
• นำ�าห่นักบรรจุภัณฑ์รวม
 ต่่อห่น่วย 217 กรัม
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ความยัั่�งยืั่นด้้านส่�งแวด้ล้้อม

     

การดีำาเนินงานในมิติสิ�งแวิดีล้อม ที่ีวิีโอตระหนักถ้งค์วิามสำาคั์ญ
ขึ้องการป้ีองกันและรับผ่ิดีชีอบต�อผ่ลกระที่บทีี่�อาจเกิดีจาก
การดีำาเนินงานที่ั�งภายในและภายนอกสถานปีระกอบการ จ้ง
ไดี้กำาหนดี “นโยบายด�านสิ�งแวดล�อม” เผ่ยแพืร�บนเวิ็บไซ่ต์
ขึ้องบริษัที่ https://www.tvothai.com/th/corporate-
governance เพ่ื�อส�งเสริมให้เกิดีการพัืฒนากระบวินการผ่ลิตทีี่�
เปีน็มิตรต�อสิ�งแวิดีล้อม สร้างสรรค์น์วัิตกรรมทีี่�ชี�วิยลดีผ่ลกระที่บ
ทีี่�อาจจะเกิดีขึ้้�น พืร้อมทัี่�งมุ�งหวัิงให้เกิดีการใช้ีที่รัพืยากรอย�างมี
ปีระสทิี่ธุภิาพืสง่สดุี ลดีการปีล�อยกา๊ซ่เรอ่นกระจก บรหิารจดัีการ
นำ�าอย�างเปี็นระบบ รวิมถ้งปีกปี้องระบบนิเวิศและค์วิามหลาก
หลายที่างชีีวิภาพื

รายั่งานความยัั่�งยืั่น 2564
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การบริหารจัดีการและดีำาเนินงานดี้านสิ�งแวิดีล้อม อย่�ภายใต้ 
“คณะทำำางานด�านสิ�งแวดล�อมและสังคม” หร่อ “คณะ ES” จัดีตั�ง
ขึ้้�นจากตัวิแที่นในแผ่นกต�างๆ ที่ี�เกี�ยวิขึ้้อง เพื่�อบ่รณ์าการขึ้้อม่ล
ดี้านสิ�งแวิดีล้อมเขึ้้าส่�กระบวินการที่ำางานในทุี่กด้ีาน ที่ั�งการใชี ้
พืลังงาน การจัดีการนำ�าและขึ้องเสียจากกระบวินการผ่ลิต 
ไปีจนถง้การลดีค์าร์บอนฟุตพืริ�นที่ ์นำาไปีส่�การตั�งเป้ีาหมายการลดี 
การใชี้ที่รัพืยากรที่ั�งระยะสั�นและระยะยาวิ ชี�วิยลดีผ่ลกระที่บ 
ที่ี�เกิดีจากกระบวินการผ่ลิต สามารถแก้ไขึ้ปีญัหาและข้ึ้อร้องเรยีน
จากผ่ลกระที่บต�างๆ ไดีอ้ย�างที่นัที่�วิงที่ ีและรายงานการดีำาเนนิงาน 
ต�อค์ณ์ะจัดีการ ESRC-E รับที่ราบ

(ขึ้้อม่ลเพืิ�มเติม: “โค์รงสร้างดี้านการพืัฒนาอย�างยั�งย่น” หน้า 10)

https://www.tvothai.com/th/corporate-governance
https://www.tvothai.com/th/corporate-governance
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ในปี ี2564 การบริหารจัดีการนำ�าขึ้องทีี่วีิโอ มุ�งเน้นไปีทีี่�การจัดีการ
นำ�าที่ิ�งที่ั�งระบบ ซ่้�งปีัจจุบัน มีปีริมาณ์นำ�าที่ิ�งจากกระบวินการผ่ลิต
อย่�ที่ี�ราวิ 2,030 ล่กบาศก์ต�อวิัน ผ่ลลัพืที่์ที่ี�ไดี้ที่างหน้�งค์่อ ชี�วิยลดี
ปีริมาณ์การใชี้นำ�าในกระบวินการผ่ลิต ซ่้�งเกิดีจากรวิมรวิบขึ้้อม่ล
การใชี้นำ�าในขึ้ั�นตอนการผ่ลิตนำ�าดีี นำ�าในกระบวินการผ่ลิต นำ�า
ใชี้ในการสนับสนุนการผ่ลิตและระบบบำาบัดีนำ�าเสีย นำาไปีส่�การ
หาแนวิที่างในการใชี้นำ�าให้เกิดีปีระโยชีน์ส่งสุดีดี้วิยกระบวินการ 
3R ซ่้�งปีระกอบไปีดี้วิย Reduce (การลดีการใชี้หร่อใช้ีน้อยเที่�า
ทีี่�จำาเปี็น) Reuse (การใช้ีซ่ำ�า) Recycle (การแปีรร่ปีมาใชี้ใหม�) 
โดียมีแผ่นบริหารจัดีการ ดีังนี�

กิารนำานำ�ากิล้ับัมาใชุ้ให้ม� (Reuse) 

ปริมาณ 342 ลบ.ม./วัน ห่รือร�อยละ 16.9 ของนำ�าทำิ�งต่่อวัน 

• นำ�าโบลว์ิดีาวินจ์าก Cooling Tower นำากลบัมาใช้ีที่ี�บ�อสเปีรย์
ดีักฝุ่่น DR จำานวิน 225 ลบ.ม./วิัน ค์ิดีเปี็นร้อยละ 11.1

• นำ�าที่ิ�งส�วินทีี่�เหล่อจากโรงสกัดี 67 ลบ.ม./วัิน ค์ิดีเป็ีน 
ร้อยละ 3.3 นำาไปีใช้ีเติมที่ี�บ�อสเปีรย์ดัีกฝุ่น่ปีล�อง Boiler

• นำ�าที่ิ�งจากโบล์วิดีาวิน์ขึ้องหม้อไอนำ�า 50 ลบ.ม./วัิน หร่อ 
ค์ิดีเปี็นร้อยละ 2.5 นำากลับไปีใชี้ที่ี�บ�อสเปีรย์ปีล�องดีักฝุ่่น

กิารนำานำ�ากิล้ับัมา
ผู้�านกิระบัวนกิารให้ม� (Recycle)

ปริมาณ 1,493 ลบ.ม./วัน  ห่รือร�อยละ 73.5 ของนำ�าทำิ�งต่่อวัน 

ต้องดีำาเนินการค์วิบค์่�ไปีกับการวิิเค์ราะห์ค์ุณ์ภาพืนำ�า เพืราะหาก
นำ�าที่ี�นำากลับมาใชี้มีคุ์ณ์ภาพืตำ�าจะที่ำาให้มีต้นทีุ่นในการบำาบัดีนำ�า
มากขึ้้�นแที่น 

กิารบัริห้ารจัด้กิารนำ�า

• นำ�า Reject RO จำานวิน 875 ลบ.ม./วิัน หร่อร้อยละ 43.1 
และนำ�าล้างเรซ่ิ�น จำานวิน 158 ลบ.ม./วิัน ค์ิดีเปี็นร้อยละ 7.8 
นำ�าที่ั�ง 2 ส�วินนี�นำากลับมาผ่�านกระบวินการที่ำานำ�าอ�อนและ 
นำากลับมาใชี้ใหม� 

• นำ�าจากการ Back Wash จำานวิน 460 ลบ.ม./วิัน หร่อร้อยละ 
22.7 นำากลับมาผ่�านกระบวินการตกตะกอนและนำากลับมา
ใชี้ใหม�

หมายเหตุ: นำ�า Reject RO และนำ�า Back Wash เปี็นนำ�าที่ี�ใสสะอาดีสามารถ
นำาไปีรวิมกับนำ�าจากแหล�งนำ�าตามธุรรมชีาติอีกบางส�วินเพ่ื�อเพืิ�ม
ปีริมาณ์นำ�าทีี่�จะวินกลบัเขึ้า้ส่�ระบบผ่ลตินำ�าดีใีหม� ชี�วิยลดีการพื้�งพืา
การใชี้นำ�าจากแหล�งธุรรมชีาติเพีืยงอย�างเดีียวิไดี้ถ้งร้อยละ 30

กิารล้ด้กิารใชุ้นำ�า (Reduce)
แล้ะนำาไปบัำาบััด้

ปริมาณ 195 ลบ.ม./วัน ห่รือร�อยละ 9.6 ของนำ�าทำิ�งต่่อวัน 

• นำ�าที่ิ�งทีี่�มาจากโรงกลั�น จำานวิน 103 ลบ.ม./วัิน ค์ิดีเป็ีน 
ร้อยละ 5 อย่�ระหวิ�างดีำาเนินการติดีตั�งเค์ร่�องระเหย หร่อ 
Evaporator และที่ดีสอบระบบ

• นำ�าที่ิ�งที่ั�วิไปีจากส�วินสนับสนุนการผ่ลิต อาทิี่ นำ�าล้างเค์ร่�องมอ่ 
ชี�างซ่�อม 8 ลบ.ม./วิัน และนำ�าที่ิ�งที่ั�วิไปีจากโรงอาหารและ
ห้องนำ�า อีก 84 ลบ.ม./วัิน คิ์ดีเป็ีนร้อยละ 4.5 อย่�ระหวิ�าง 
การให้ผ่่้เชีี�ยวิชีาญเปี็นที่ี�ปีรก้ษาออกแบบระบบ

อัต่รากิารใชุ้นำ�าในกิารผู้ล้่ต่

เป้าห้มายั่
ล้ด้กิารใชุ้
นำ�า

ปี 2564 ทำำาได� ปี 2567

<0.73 0.78 ≤0.71

หน�วิย: ล่กบาศก์เมตรต�อตันถั�วิ
หมายเหตุ: เปี้าหมายระยะสั�นและระยะยาวิค์ำานวิณ์จากปีี 2562 เป็ีนปีีฐาน
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กิารใชุ้ทรัพยั่ากิร
แล้ะอน่รักิษ์พล้ังงาน
ทีี่วิโีอ ไดีก้ำาหนดี “นโยบายพลังงาน” เพื่�อเปีน็แนวิที่างการดีำาเนิน
งานส�งเสริมการใชี้พืลังงานให้เกิดีปีระสิที่ธุิภาพืและปีระโยชีน์
ส่งสุดี โดียกำาหนดีให้การอนุรักษ์พืลังงานเปี็นส�วินหน้�งขึ้อง 
การดีำาเนนิงานขึ้องบริษทัี่ ปีรบัปีรงุปีระสทิี่ธุภิาพืการใช้ีที่รพัืยากร
ขึ้ององค์ก์รอย�างต�อเน่�องและเหมาะสมกับธุรุกิจ โดียการอนุรกัษ์
พืลังงานเปี็นหน้าที่ี�ค์วิามรับผ่ิดีชีอบขึ้องผ้่่บริหารและพืนักงาน
ทุี่กระดีับ ที่ั�งนี� การดีำาเนินงานดี้านการจัดีการพืลังงานจะเป็ีนไปี
อย�างมีปีระสิที่ธุิภาพื ต้องเกิดีการร�วิมม่อกันขึ้องทีุ่กหน�วิยงาน
ในองค์์กร ร�วิมกันสร้างการตระหนักร่้แก�พืนักงานให้เล็งเห็นถ้ง
ค์วิามสำาค์ัญขึ้องการอนุรักษ์พืลังงานและนำาไปีส่�การปีฏิิบัติไดี้
อย�างเปี็นร่ปีธุรรม

 
 กิารใชุ้ไฟฟ้า
 ในกิระบัวนกิารผู้ล้่ต่ 
ปีี 2564 ที่ีวิีโอ มุ�งเน้นปีรับปีรุงกระบวินการและเค์ร่�องจักรต�างๆ 
เน่�องจากการหยุดีเดิีนเค์ร่�องจักรบ�อยค์รั�งหรอ่เดิีนเค์ร่�องจักรเปีล�า
หลังการหยุดีซ่�อมบำารุง ที่ำาให้ส่ญเสียพืลังงานไฟฟ้าโดียเปีล�า
ปีระโยชีน์ การลดีอัตราจำานวินชัี�วิโมงที่ี�เค์ร่�องจักรขึ้ัดีขึ้้องลงไดี ้
จ้งเปี็นส�วินหน้�งในแผ่นการลดีการใชี้ไฟฟ้าในกระบวินผ่ลิต 
โดียกำาหนดีอตัราเค์ร่�องจักรขึ้ดัีข้ึ้องใหไ้ม�เกนิรอ้ยละ 5 ขึ้องชีั�วิโมง
การเดิีนเค์ร่�องจักรที่ั�งหมดี ภายหลังการปีรับปีรุงแล้วิพืบวิ�า 
มเีพีืยง 2 เดีอ่นจากระยะเวิลา 12 เดีอ่นทีี่�อตัราเค์ร่�องจักรขัึ้ดีขึ้อ้ง
ส่งกวิ�าร้อยละ 5 ที่ี�กำาหนดีไวิ้ ซ่้�งถ่อวิ�าอัตราการขึ้ัดีข้ึ้องลดีลง 
อย�างมากเม่�อเทีี่ยบกับในปีีก�อนหน้าทีี่�มีอัตราเค์ร่�องจักรขัึ้ดีข้ึ้อง
เกินร้อยละ 5 อย่�บ�อยค์รั�ง ดีังนั�น เม่�อปีรับปีรุงเค์ร่�องจักรให ้
เดีินเค์ร่�องได้ีเต็มกำาลัง ปีริมาณ์การใชี้ไฟฟ้าต�อจำานวินชัี�วิโมง 
การที่ำางานก็มีปีระสิที่ธุิภาพืมากขึ้้�น

อัต่รากิารใชุ้ไฟฟ้าข้องโรงกิล้ั�น

อัต่รากิารใชุ้ไฟฟ้าข้องโรงสกัิด้

เป้าห้มายั่
ล้ด้กิารใชุ้
ไฟฟ้า ปี 2564 ทำำาได� ปี 2567

โรงกลั�น 
RF-1

<33 32.9
≤30

โรงกลั�น 
RF-3

<31 30.6

หน�วิย: ย่นิตต�อตันนำ�ามันดีิบ 
หมายเหตุ: เปี้าหมายระยะสั�นและระยะยาวิค์ำานวิณ์จากปีี 2562 เป็ีนปีีฐาน

เป้าห้มายั่
ล้ด้กิารใชุ้
ไฟฟ้า ปี 2564 ทำำาได� ปี 2567

โรงสกัด
EX-3A

<31 29.1
≤30

โรงสกัด
EX-3B

<32 30.2

หน�วิย: ย่นิตต�อตันถั�วิ 
หมายเหตุ: เปี้าหมายระยะสั�นและระยะยาวิค์ำานวิณ์จากปีี 2562 เป็ีนปีีฐาน
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อัต่รากิารใชุ้ไฟฟ้าข้องโรงกิล้ั�น

อัต่รากิารใชุ้ไฟฟ้าข้องโรงสกิัด้

 
 กิารใชุ้ไอนำ�า
 ในกิระบัวนกิารผู้ล้่ต่ 
ปีี 2564 อัตราการใชี้ไอนำ�าในกระบวินการผ่ลิต แบ�งออกเปี็น 
การใชั�ไอนำ�าในสว่นของโรงกลั�น (RF-1 และ RF-3) ในปีนีี�สามารถ
ลดีการใชี้ไอนำ�าไดี้มีปีระสิที่ธุิภาพืมากขึ้้�น เน่�องจากการติดีตั�ง
เที่ค์โนโลยี Nano Neutralization และ Ice Condensing มา
เปี็นระยะเวิลาหน้�ง พืนักงานสามารถค์วิบคุ์มการที่ำางานขึ้อง
เค์ร่�องที่ั�ง 2 แบบได้ีอย�างเชีี�ยวิชีาญมากขึ้้�น และหมั�นตรวิจเชี็ก
สภาพือุปีกรณ์์ดีักไอนำ�า (Steam Trap) อย�างสมำ�าเสมอ ที่ำาให้ลดี
การส่ญเสียไอนำ�าจากระบบลงไดี้ 

อัต่รากิารใชุ้ไอนำ�าข้องโรงกิล้ั�น

เป้าห้มายั่
ล้ด้กิารใชุ้
ไอนำ�า ปี 2564 ทำำาได� ปี 2567

โรงกลั�น 
RF-1

<195 188 ≤195

โรงกลั�น 
RF-3

<153 144 ≤145

หน�วิย: กิโลกรัมไอนำ�าต�อตันนำ�ามันดีิบ 
หมายเหตุ: เป้ีาหมายระยะสั�นและระยะยาวิค์ำานวิณ์จากปีี 2562 เปี็นปีีฐาน

การใชั�ไอนำ�าของโรงสกัด (EX-3A และ EX3B) หลังจากการติดีตั�ง
และเดีินเค์ร่�องขึ้องโค์รงการ Expander มาระยะเวิลาหน้�ง ทีี่วิีโอ 
ดีำาเนินการซ่�อมบำารุงและปีรับปีรุงหม้อไอนำ�าบางส�วินที่ี�มีอายุ 
การใชี้งานยาวินานให้กลับมาใชี้ไดี้มีปีระสิที่ธุิภาพืมากขึ้้�น และ
บางส�วินที่ดีแที่นด้ีวิยการติดีตั�งหม้อไอนำ�าใหม�ที่ี�มีปีระสิที่ธิุภาพื
ส่ง แต�ปีริมาณ์การใช้ีไอนำ�ายังค์งอย่�ในระดีับส่ง ยังไม�สามารถ 
ลดีลงการใชี้ไอนำ�าไดี้ตามเปี้าหมายที่ี�ตั�งไวิ้ ซ่้�งอย่�ระหวิ�างการ
ปีรับปีรุงและพืัฒนากระบวินการให้มีปีระสิที่ธิุภาพืมากขึ้้�น เพื่�อ
ลดีปีริมาณ์การใชี้นำ�าตามเปี้าหมายทีี่�วิางไวิ้
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อัต่รากิารใชุ้ไอนำ�าข้องโรงสกัิด้

เป้าห้มายั่
ล้ด้กิารใชุ้
ไอนำ�า ปี 2564 ทำำาได� ปี 2567

โรงสกัด
EX-3A

<256 340
≤294

โรงสกัด
EX-3B

<293 309

หน�วิย: กิโลกรัมไอนำ�าต�อตันถั�วิ 
หมายเหตุ: เปี้าหมายระยะสั�นและระยะยาวิค์ำานวิณ์จากปีี 2562 เป็ีนปีีฐาน
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“ท่วีโอ มร่ะบบการจัดการด�านพลังงานทำ่�ได�รับการรับรองมาต่รฐาน ISO 50001
ระบบการจัดการด�านสิ�งแวดล�อม ISO 14001 (โรงงาน 1)

และได�รับการรับรอง อุต่สาห้กิรรมสีเขี้ยั่ว ระด้ับั 3 (Green Industry)”

 
 อัต่รากิารใชุ้เชุื�อเพล้่ง
 จากิแกิล้บั 
ในปีี 2564 ที่ีวิีโอปีรับปีรุงระบบ “Blowdown” จากเดิีม 
การดีำาเนินการในขึ้ั�นตอน Blowdown จะใชี้นำ�าในปีริมาณ์ 
ค์�อนขึ้้างมากโดียใชี้นำ�าอ�อนส�งเขึ้้ามาที่ี�หม้อไอนำ�า Boiler เพื่�อที่ำา 
การ Blowdown ซ่้�งโดียที่ั�วิไปีจะมีการระบายนำ�าออกอย�างน้อย
ร้อยละ 10-16

การ Blowdown ค์่อ การลดีปีริมาณ์ขึ้องสารแขึ้วินลอยและ
ตะกอนขึ้องแขึ้็งในหม้อไอนำ�า จะต้องมีการปีล�อยนำ�าออกจาก 
หม้อต้มเปี็นชี�วิงๆ เพืราะการสะสมขึ้องตะกอนขึ้องแข็ึ้งที่ี�หนาแน�น 
จะที่ำาให้กระบวินการผ่ลิตไอนำ�าเกิดีการขึ้าดีชี�วิง และยังก�อให้
เกิดีค์วิามเสียหายกับระบบที่�อส�งไอนำ�า วิาล์วิ และอุปีกรณ์์อ่�นๆ 
ในระบบ 

หลังจากปีรับปีรุงระบบการ Blowdown ใหม� ที่ำาให้ชี�วิยลดี
ปีรมิาณ์การระบายนำ�าลงเหลอ่ราวิร้อยละ 2-3 ซ่้�งนอกจากจะชี�วิย
ลดีการใชี้นำ�าที่ี�ต้องเติมเขึ้้าไปีในระบบหม้อไอนำ�าแล้วิ ยังเที่�ากับ
เปีน็การลดีพืลงังานที่ี�สญ่เสียไปีและปีระหยดัีเชี่�อเพืลิงจากแกลบ 
ดี้วิย เน่�องจากนำ�าที่ี�ระบายออกนั�นมีอุณ์หภ่มิส่งเที่�ากับไอนำ�า 
ที่ี�หม้อต้มไอนำ�าผ่ลิตขึ้้�นได้ี สัดีส�วินปีริมาณ์ไอนำ�าที่ี�ผ่ลิตได้ีต�อ
ปีริมาณ์แกลบทีี่�ใช้ีเปี็นเชี่�อเพืลิงจ้งส่งขึ้้�น 

เป้าห้มายั่
ล้ด้กิารใชุ้เชุื�อเพล้่ง
จากิแกิล้บั

ปี 2564 ทำำาได�

<255 243
หน�วิย: กิโลกรัมแกลบต�อตันไอนำ�า

อัต่รากิารใชุ้เชุื�อเพล้่งจากิแกิล้บั
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อัต่รากิารใชุ้เชุื�อเพล้่งจากิแกิล้บั

กิารล้ด้ข้องเสียั่จากิ
กิระบัวนกิารผู้ล้่ต่
ทีี่วิีโอ ให้ค์วิามสำาค์ัญกับการบริหารจัดีการขึ้องเสียที่ี�เกิดีจาก
กระบวินผ่ลิต การบรรจุ และการสนับสนุนที่ั�วิไปี โดียมุ�งเน้น 
ให้มีการจัดีการอย�างถ่กต้อง ค์วิบค์่�ไปีกับการใชี้ที่รัพืยากรให้เกิดี
ปีระโยชีน์ส่งสุดี และส�งผ่ลกระที่บต�อสภาพืแวิดีล้อมโดียรวิม 
ให้น้อยที่ี�สุดี แบ�งออกเปี็น 2 กลุ�ม

กลุ�มแรกค์่อ
ของเสียอันต่ราย 

นำาไปีบริหารจัดีการดี้วิย
4 แนวิที่างหลัก ค์่อ

1. การนำากลับมาใชี้ใหม�
2. การนำากลับมาใชี้เปี็น
 เชี่�อเพืลิงผ่สมหร่อ
 ที่ำาปีุ�ยหมัก
3. เผ่าที่ำาลาย
4. ฝ่ังกลบ

กลุ�มที่ี�สองค์่อ
ของเสียทำ่�ไม่เป็นอันต่ราย

ในปีีนี� กระบวินการค์ัดีแยกขึ้องเสียจากกระบวินการผ่ลิต 
จัดีแบ�งเป็ีนหมวิดีหม่�และบันที่้กจำานวินอย�างรอบค์อบ หลังจาก
นั�น นำาไปีพิืจารณ์าคั์ดีเลอ่กแนวิที่างการจัดีการทีี่�เหมาะสม แม้วิ�า
จะมีปีริมาณ์ขึ้องเสียจะเพืิ�มขึ้้�นจากการผ่ลิตที่ี�มากขึ้้�น แต�ที่ีวิีโอ 
ยังสามารถบริหารจัดีการไดี้โดียขึ้องเสียบางส�วินนำากลับมา 
ใชี้ใหม� และขึ้องเสียส�วินใหญ�ถ่กนำาไปีใช้ีเปี็นเชี่�อเพืลงผ่สม 
(สำาหรับกลุ�มขึ้องเสียอันตราย) และนำาไปีที่ำาปีุ�ยหมัก (สำาหรับ
ขึ้องเสียที่ี�ไม�เปี็นอันตราย) ซ่้�งเปี็นกระบวินการกำาจัดีขึ้องเสีย 
ทีี่�ไม�ที่ำาลายสิ�งแวิดีล้อม โดียไม่ม่ของเสียท่ำ�ต่�องจัดการด�วย 
การเผู้าทำำาลาย ซ่้�งเป็ีนการกำาจัดีขึ้องเสียดี้วิยวิิธีุเผ่าใช้ีอุณ์หภ่มิ
ค์วิามร้อนส่งในเตาระบบปิีดี แต�มีขึ้้อเสียค์่อสิ�นเปีล่องพืลังงาน 
รวิมที่ั�งไม่ม่ของเสียทำ่�ต่�องจัดการด�วยการฝัังกลบ ซ่้�งเปี็นวิธิุีการ 

ที่ี�สร้างผ่ลกระที่บต�อชุีมชีนและสิ�งแวิดีล้อม และเป็ีนไปีตาม
เป้ีาหมายการลดีขึ้องเสียกากอุตสาหกรรมส่�หลุมฝ่ังกลบให้เปี็น
ศน่ย์ หร่อ Zero Waste to Landfill ส�งผ่ลให้สัดีส�วินขึ้องเสีย 
ที่ี�ถ่กนำาไปีใช้ีปีระโยชีน์เพืิ�มขึ้้�นอย�างมีนัยยะสำาคั์ญเม่�อเที่ียบกับ
ปีริมาณ์ขึ้องเสียที่ั�งหมดี จากร้อยละ 54.26 เปี็นร้อยละ 91 

หมายเหตุ: ขึ้้อม่ลปีริมาณ์ขึ้องเสียจากกระบวินการผ่ลิตในภาค์ผ่นวิก 
  ตารางผ่ลการดีำาเนินงานดี้านสิ�งแวิดีล้อม หน้า 54-56

“การลดของเสียจากกระบวนการผู้ลิต่

ปริมาณข้องเสียั่
ท่�ถึ้กินำาไปใชุ้ประโยั่ชุน์

ต่�อข้องเสียั่ทั�งห้มด้
เป้าห่มายระยะสั�น

ปี 2566

ไม�น้อยั่กิว�า
ร้อยั่ล้ะ 80

เป้าห่มายระยะยาว
ปี 2570

ไม�น้อยั่กิว�า
ร้อยั่ล้ะ 90

”
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กิารล้ด้
คาร์บัอนฟุต่พริ�นท์
แล้ะล้ด้กิารปล้�อยั่
กิ๊าซ่เรือนกิระจกิ

ทีี่วิีโอ ให้ค์วิามสำาค์ัญกับลดีผ่ลกระที่บจากการดีำาเนินธุุรกิจต�อ
การเปีลี�ยนแปีลงสภาพืภ่มิอากาศ ดี้วิยการใชี้ที่รัพืยากรอย�างมี
ปีระสทิี่ธุภิาพื ที่ั�งดีา้นการบรหิารจดัีการพืลงังาน การอนรุกัษแ์ละ
ปีระหยัดีพืลังงาน เพื่�อชี�วิยลดีการปีล�อยก๊าซ่เร่อนกระจก 

ทีี่�ผ่�านมา ที่ีวีิโอดีำาเนินการลดีค์าร์บอนฟุตพืริ�นที่์ระดัีบผ่ลิตภัณ์ฑ์์ 
โดียเขึ้้าร�วิมโค์รงการส�งเสริมการใชี้ค์าร์บอนฟุตพืริ�นท์ี่ (Carbon 
Footprint) กบัองค์ก์ารบรหิารจดัีการกา๊ซ่เรอ่นกระจก (องค์ก์าร
มหาชีน) หร่อ อบก. และไดี้รับเค์ร่�องหมายลดีค์าร์บอนฟุตพืริ�นที่์
ขึ้องผ่ลิตภัณ์ฑ์์ หรอ่ ฉลากลดีโลกร้อน (สีฟ้า) รวิม 46 ผ่ลิตภัณ์ฑ์์ 
แสดีงให้เห็นถ้งค์วิามมุ�งมั�นในการลดีปีริมาณ์ก๊าซ่เร่อนกระจก
ทีี่�ปีล�อยออกจากผ่ลิตภัณ์ฑ์์แต�ละหน�วิยตลอดีวัิฎจักรชีีวิิตขึ้อง
ผ่ลติภณั์ฑ์ ์ตั�งแต�การได้ีมาซ้่�งวัิตถุดีบิ การขึ้นส�ง กระบวินการผ่ลิต 
การใชี้งาน และการจัดีการซ่ากผ่ลิตภัณ์ฑ์์หลังใชี้  

ปีี 2564 ที่ีวีิโอ ดีำาเนินการในหลายส�วินเพ่ื�อเตรียมค์วิามพืร้อม
สำาหรับการย่�นขึ้อ Carbon Footprint Reduction ระดีบัองค์ก์ร 
แบ�งออกเปี็น 3 ดี้าน ค์่อ

1. ลดีการใช้ีพืลังงานกระบวินการผ่ลิตในโรงกลั�น
โดียการติดีตั�งระบบ Nano Neutralization และ 
Ice Condensing รวิมถ้งการพืัฒนาบรรจุุภัณ์ฑ์์ 
นำ�ามันพื่ชีโดียลดีค์วิามหนาขึ้องกล�องและขึ้วิดีบรรจุ
นำ�ามัน

2. การปีรับปีรุงระบบโลจิสติกส์ รถโฟล์ค์ลิฟที่์และ 
รถบรรทีุ่กขึ้องโรงงานทีุ่กค์ันเปีลี�ยนมาใชี้นำ�ามัน B7

3. การติดีตั�ง Solar Rooftop 1.15 MWp อย่�ระหวิ�าง 
การขึ้ออนุญาตปีระกอบกจิการโรงงาน และใบอนุญาต 
ปีระกอบกิจการพืลังงาน

ที่ีวิีโอ รวิบรวิมข้ึ้อม่ลจากกระบวินการผ่ลิตที่ั�งหมดีในปีี 2564 
เพื่�อนำาไปีย่�นขึ้อ Carbon Footprint กับที่าง อบก. ในชี�วิง
ปีลายปีี 2565 ค์วิบค์่�กับการต�ออายุ Carbon footprint 
ระดีับผ่ลิตภัณ์ฑ์์ไปีพืร้อมกัน และจะเปีิดีเผ่ยปีริมาณ์การปีล�อย 
ก๊าซ่เร่อนกระจกตามแนวิที่างการรายงานขึ้อง GRI ในรายงาน
ค์วิามยั�งย่นขึ้องปีี 2565

“เป้าห่มายการลดคาร์บอนฟุุต่พริ�นทำ์
(Carbon Footprint)

ให้้ได้้ไม�น้อยั่กิว�า
ร้อยั่ล้ะ 2

เพ่�อให้้ได้ก้ิารรับัรอง
ฉล้ากิล้ด้โล้กิร้อน (สีทอง)

ภายในปี 2567”
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กิารบัริห้ารจัด้กิาร
ผู้ล้กิระทบั
แล้ะข้้อร้องเรียั่น
ทีี่วิีโอ ให้ค์วิามสำาคั์ญกับการจัดีการผ่ลกระที่บทีี่� เกิดีจาก
กระบวินการผ่ลิต ตลอดีจนข้ึ้อร้องเรียนต�างๆ ทีี่�ไดี้รับการแจ้ง
เขึ้้ามายังบริษัที่ โดีย “ท่ำมงานแผู้นกชุัมชันสัมพันธ์ิ” ที่ำาหน้าทีี่�
ปีระสานค์วิามร�วิมม่อกับชุีมชีนรอบข้ึ้างอย�างใกล้ชีิดี เข้ึ้าพืบปีะ
เยี�ยมเย่อนชุีมชีนในแต�ละค์รัวิเร่อนเพื่�อรับฟังและดีำาเนินการ
เยียวิยาข้ึ้อร้องเรียนต�างๆ ในเบ่�องต้นก�อนนำามารายงานต�อ 
ค์ณ์ะ ES นำาไปีส่�การดีำาเนินการแก้ไขึ้ปัีญหาในแต�ละดี้าน 
เพื่�อลดีผ่ลกระที่บจากกระบวินการผ่ลิตให้ไดี้มากทีี่�สุดี รวิมที่ั�ง
ส่�อสารกลบัไปียงัชุีมชีนเพื่�อรบัที่ราบถง้ผ่ลการดีำาเนินการปีรบัปีรงุ
แก้ไขึ้ต�างๆ ขึ้องที่ีวิีโอต�อไปี

การดีำาเนินการแบ�งออกเปี็น 2 ส�วินค์่อ

แผู้นงานระยั่ะสั�น

เริ�มต้นจากการหาสาเหตุขึ้องผ่ลกระที่บ ดีำาเนินการ
แก้ไขึ้อย�างเร�งดี�วิน ปีระเมินผ่ลและติดีตาม ตลอดีจน 
มกีารสุ�มตรวิจผ่ลการปีรับปีรุงแกไ้ขึ้เปีน็ระยะ และส่�อสาร
ต�อชีุมชีนเพื่�อรับที่ราบเปี็นระยะ

แผู้นงานระยั่ะยั่าว

ปีระกอบดี้วิยการจัดีที่ำาแผ่นภ่มิชีุมชีนรอบโรงงาน เพื่�อ
ดีำาเนินการปี้องกันและลดีผ่ลกระที่บในอนาค์ตให้
สอดีค์ล้องฤดี่กาลและทิี่ศที่างลม รวิมถ้งการวิางแผ่น 
การซ่�อมบำารุงและจัดีอบรมเร่�องขึ้ั�นตอนการปีฏิิบัติงาน 
ให้มีค์วิามรัดีกุมมากข้ึ้�น เพื่�อปี้องกันการเกิดีผ่ลกระที่บ
จากกระบวินการผ่ลิตขึ้้�นมาอีกในอนาค์ต

 กิารบัริห้ารจัด้กิารกิล่้�น 
ปีี 2564 การจัดีการกลิ�นจากกระบวินการผ่ลิตขึ้องโรงกลั�น 
RF1 และปีรับปีรุงระบบดีักกลิ�นในกระบวินการผ่ลิตวิัตถุดีิบ 
อาหารสัตวิ์ โดียดีำาเนินการติดีตั�งระบบดีักกลิ�น Wet Scrubber 
ที่ำาผ่นังและหลังค์าล้อมรอบพื่�นที่ี�การต้มนำ�ามันดีำา ติดีตั�งระบบ
นำ�าที่ี�ใชี้ดีักกลิ�นเปี็นระบบปีิดี ชี�วิยลดีกลิ�นไม�ให้กระจายออกไปี
ภายนอกไดี้อย�างมีปีระสิที่ธุิภาพื

 กิารบัริห้ารจัด้กิารฝุ่่�น 
การจดัีการฝุ่่นในปี ี2564 หลกัๆ มาจาก 2 ส�วิน ค์อ่ จากปีล�องค์วินั
หม้อไอนำ�า ที่วีิโีอ ดีำาเนนิการติดีตั�งระบบสเปีร์ยนำ�า Wet Scrubber 
เพืิ�มขึ้้�น เพื่�อชี�วิยการดีัดีจับฝุ่่นละอองขึ้นาดีเล็กที่ี�ปีากปีล�อง 
อีกส�วินหน้�งมาจากกระบวินขึ้นถ�ายวิัตถุดีิบอาหารสัตวิ์ในโกดีัง
เก็บและการจ�ายกากถั�วิเหล่อง ดี้วิยสถานการณ์์การแพืร�ระบาดี
ขึ้องโค์วิิดี-19 ที่ำาให้การดีำาเนินการปีรับปีรุงแก้ไขึ้มีค์วิามล�าช้ีา
ไปีบ้าง ขึ้ณ์ะนี�อย่�ระหวิ�างการติดีตั�งระบบจ�ายกากแบบ Bulk 
ในอาค์ารปีิดีพืร้อมระบบดี่ดีฝุ่่นที่ี�โกดีัง พืร้อมที่ั�งที่ยอยปีรับปีรุง
โกดัีงเก็บและการจ�ายกากถั�วิเหล่องอ่�นๆ ที่ี�เหล่อในโรงงาน
ที่ั�งหมดีให้เปี็นระบบปีิดีเชี�นเดีียวิกัน ซ่้�งจะมีส�วินชี�วิยลดีปีริมาณ์
ฝุ่่นละอองทีี่�ปีลิวิไปีในอากาศได้ี และค์าดีวิ�าจะแล้วิเสร็จที่ั�งหมดี
ในไตรมาส 2 ขึ้องปีี 2565

นอกจากนี� ยงัขึ้อค์วิามร�วิมมอ่ไปียังค่์�ค์า้และล่กค้์าทีี่�นำารถบรรทุี่ก
ขึ้นส�งสนิค์า้เขึ้า้มาในบรเิวิณ์โรงงานบรเิวิณ์รมิรั�วิโรงงานหรอ่ขึ้นส�ง
สินค์้าผ่�านบ้านเร่อนชุีมชีนโดียรอบ ให้ขึ้ับขึ้ี�ดี้วิยค์วิามระมัดีระวิัง 
ไม�ใช้ีค์วิามเร็วิจนก�อให้เกิดีฝุ่่นละอองเพืิ�มขึ้้�น และจัดีรถบรรทีุ่ก
นำ�าไปีฉีดีพื�นเพ่ื�อชีะล้างผิ่วิถนนในบริเวิณ์ทีี่�รถบรรทุี่กสินค์า้สญัจร
ผ่�าน เพื่�อลดีผ่ลกระที่บจากฝุ่น่ในกระบวินการขึ้นส�งอีกที่างหน้�ง

 กิารบัริห้ารจัด้กิารเสียั่ง 
ปีี 2564 ที่ีวิีโอดีำาเนินการแก้ปีัญหาเร่�องเสียงเพืิ�มเติม ดี้วิยการ
จัดีการจราจรขึ้องรถบรรทุี่กสินค์้าหนัก เป็ีนการเดิีนรถที่าง
เดีียวิ ไม�ให้รถบรรทีุ่กหนักหลังจากรับสินค์้าแล้วิวิิ�งผ่�านบริเวิณ์
ริมรั�วิโรงงานหร่อพื่�นทีี่�ใกล้ชีุมชีน ค์วิบค์่�ไปีกับการปีรับปีรุงโกดัีง
สินค้์าแบบระบบปิีดี ตดิีตั�งผ่นังดีด่ีซั่บเสียงเค์ร่�องจักร รวิมถง้ให้ผ่่้
เชีี�ยวิชีาญออกแบบระบบลดีเสยีงจากเค์ร่�องจกัร ซ่้�งจะมสี�วินชี�วิย
ลดีปีัญหาเสียงที่ี�ส�งผ่ลกระที่บต�อชุีมชีนได้ีอย�างมีปีระสิที่ธุิภาพื
มากขึ้้�น
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 ข้้อร้องเรียั่นด้้านส่�งแวด้ล้้อม ปี 2564

จำานวนข้้อร้องเรียั่น ประเด้็นข้้อร้องเรียั่น กิารด้ำาเนินกิาร สถึานะ

1 ครั�ง 
กุมภาพันธิ์ 2564
จากชัาวบ�านจาก

  ต่.ไทำยาวาส 

• การส่งกลิ�นเห่ม็น
รบกวน 

• เขม่าควันและ
 ฝัุ�นละลอง
• เสียงดังรบกวน
 ในเวลากลางคืน

หลงัจากได้ีรบัข้ึ้อร้องเรยีน ตวัิแที่นพืนักงานทีี่วิโีอ
ที่ำาการตรวิจสอบผ่ลกระที่บที่ี�บ้านขึ้องผ่่ร้อ้งเรยีน
ที่ันที่ี และดีำาเนินการแก้ไขึ้ปีัญหา ดีังนี�

1. ดีำาเนินการแจ้งแผ่นมาตรการปีรับปีรุงแก้ไขึ้
ปีญัหาขึ้องเสยีงดีงั และเร�งดีำาเนนิการใหแ้ลว้ิ
เสรจ็ พืรอ้มแจง้ใหห้น�วิยงานที่ี�เกี�ยวิขึ้อ้งและ
ชีุมชีนรับที่ราบ

2. ปีัญหาฝุ่่นละอองดีำาเนินการจัดีการทีี่�แหล�ง
กำาเนดิีขึ้องฝุ่่นและหมั�นที่ำาค์วิามสะอาดีพื่�นทีี่�
ปีฏิิบัติงานอย�างสมำ�าเสมอเพื่�อลดีฝุ่่นละออง 
ที่ี�ฟุ้งกระจายในอากาศ

3. กำาหนดีแนวิปีฏิิบัติที่ี�เพืิ�มค์วิามระมัดีระวิัง 
ในการใชี้เชี่�อเพืลิงและวิัตถุดีิบอ่�นๆ ทีี่�อาจ
ก�อให้เกิดีการส�งกลิ�นเหม็น กำาชีับให้แผ่นก 
ที่ี�เกี�ยวิขึ้้องภายในโรงงานดีำาเนินการด้ีวิย 
ค์วิามระมัดีระวิัง

4. หมั�นติดีตามสอบถามชีาวิบ้านในชีุมชีนถ้ง 
ผ่ลการปีรบัปีรงุแกไ้ขึ้ และเยียวิยาผ่ลกระที่บ

5. อบต.ไที่ยาวิาส เป็ีนหน�วิยงานกลางและ 
ผ้่่แที่นขึ้องรัฐในการติดีตามและตรวิจสอบ 
การปีรับปีรุงแก้ไขึ้ขึ้องโรงงาน ตามอำานาจ
หน้าที่ี�

แกไ้ขึ้ปีรบัปีรงุแลว้ิ
ปีิดีสถานะ 
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ความยัั่�งยืั่นด้้านสังคม
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การดีำาเนินงานในมิติสังค์มภายใต้ “คณะทำำางานด�านสิ�งแวดล�อม
และสังคม” ในปีี 2564 ที่ีวิีโอมุ�งเน้นการดีำาเนินงานที่ี�สร้าง 
การมีส�วินร�วิมและรบัฟงัค์วิามตอ้งการที่ี�แที่จ้รงิขึ้องผ่่ม้สี�วินไดีเ้สีย 
มากขึ้้�น โดียแบ�งออกเปี็น 2 ส�วินหลักค์อ่การดีำาเนินงานภายใน
ทีี่�เกี�ยวิข้ึ้องกับการดี่แลพืนักงาน และภายนอกเกี�ยวิข้ึ้องกับ 
การดี่แลชีุมชีนและสังค์ม นับเป็ีนผ่่้มีส�วินไดี้เสียที่ี�มีค์วิามสำาค์ัญ
ต�อการพัืฒนาอย�างยั�งย่นเพื่�อให้การเติบโตขึ้องบริษัที่เปี็นไปี
อย�างมั�นค์ง

ทีี่วิีโอ ย้ดีมั�นในหลักสิที่ธุิมนุษยชีน เปี็นหลักปีฏิิบัติร�วิมกันในการ
ดีำาเนินธุุรกิจ ค์รอบค์ลุมผ่่้มีส�วินไดี้เสียทีุ่กกลุ�ม อาทิี่ พืนักงาน 
ชีุมชีน สังค์ม ล่กค้์า และค่์�ค์้าที่างธุุรกิจในห�วิงโซ่�อุปีที่าน 
โดียปีระกาศ “นโยบายด�านสิทำธิิมนุษ์ยชัน” ให้ผ่่้บริหารและ
พืนักงานย้ดีถ่อเปี็นแนวิปีฏิิบัติ เพื่�อให้มั�นใจวิ�าการดีำาเนินธุุรกิจ
จะเป็ีนไปีดี้วิยค์วิามรอบค์อบ ไม�กระที่ำาการใดีๆ ทีี่�จะก�อให้เกิดี
การละเมิดีต�อสิที่ธิุมนุษยชีนที่ั�งที่างตรงและที่างอ้อม รวิมที่ั�ง 
ยังกำาหนดี “นโยบายการควบคุมการใชั�แรงงานเด็กและการ
เย่ยวยากรณ่พบการจ�างแรงงานเด็ก” โดียไม�จ้างแรงงานเดี็ก 
ทีี่�อายตุำ�ากวิ�า 18 ปี ีรวิมถง้กำาหนดีใหผ้่่ร้บัเหมาและบุค์ค์ลภายนอก
ทีี่�เขึ้้ามาที่ำางานกับบริษัที่ ไม�ใชี้แรงงานเด็ีก พืร้อมมีมาตรการ
ค์วิบค์ุมและเยียวิยาอย�างเค์ร�งค์รัดี

กิารเคารพส่ทธิุมนษ่ยั่ชุน

ในปีี 2564 ที่ีวิีโอ มีปีรับร่ปีแบบการสมัค์รงานขึ้องพืนักงาน
ใหม� โดียในปีระกาศรับสมัค์รงานจะไม�มีการระบุเพืศ (ยกเวิ้นใน
ตำาแหน�งทีี่�เปีน็ค์วิามจำาเปีน็) และแบบฟอร์มผ้่่สมัค์รงานไม�มีจำากดัี
ที่างเล่อกในการให้ขึ้อ้มล่วิ�าเฉพืาะเพืศชีายหรอ่หญิง โดียปีรบัเปีน็
รป่ีแบบการให้ขึ้อ้ม่ลแบบเปิีดี หรอ่หากผ่่ส้มัค์รไม�ต้องการระบุเพืศ
ที่ี�ชัีดีเจนกส็ามารถที่ำาไดี ้โดียบรษิทัี่ไม�มีการกดีีกนัหรอ่เลอ่กปีฏิิบตัิ
ต�อผ้่่สมัค์รไม�วิ�าจะมีเพืศสภาพืหร่อสถานะแบบใดี และปีฏิิบัติ 
ต�อกันดี้วิยค์วิามเสมอภาค์เที่�าเที่ียม รวิมถ้งสนับสนุนการใชี้สิที่ธุิ
เสรภีาพืขึ้องพืนักงานในการแสดีงค์วิามคิ์ดีเห็นและเสนอแนวิที่าง
ในการจัดีสวิัสดิีการที่ี�เปี็นปีระโยชีน์ต�อพืนักงานผ่�านการจัดีตั�ง
ค์ณ์ะกรรมการสวิัสดีิการในสถานปีระกอบการดี้วิย

นอกจากนี� ยังส�งเสริมให้ค่์�ค์้าธุุรกิจขึ้องที่ีวิีโอให้ปีฏิิบัติต�อ 
พืนักงานขึ้องตนเองในลักษณ์ะที่ี�เค์ารพืต�อสิที่ธุิมนุษยชีน โดียใน
แบบฟอร์มใบสมัค์รขึ้องค่์�ค้์าใหม�ทีี่�ต้องการขึ้้�นที่ะเบียนเป็ีนค่์�ค์้า
ขึ้องบรษิทัี่ และในแบบปีระเมนิตนเองสำาหรบัค่์�ค้์ารายเดีมิ ไดีบ้รรจุ
ค์ำาถามเกี�ยวิกับการปีฏิบัิตดิีา้นแรงงานอย�างถก่ต้องตามกฎหมาย 
ไม�มีการใชี้แรงงานบังค์ับ หร่อแรงงานเดี็ก มีการกำาหนดีค์�าจ้าง 
ค์�าตอบแที่น และสวิัสดีิการต�างๆ ที่ี�เหมาะสม สอดีค์ล้องกับ
กฎหมายแรงงาน รวิมถ้งจัดีให้มีสภาพืแวิดีล้อม และอุปีกรณ์์ 
ในการที่ำางานที่ี�ปีลอดีภัย ถ่กสุขึ้อนามัย สำาหรับการพืนักงาน

ที่ีวิีโอยังส�งเสริมค์วิามเขึ้้าใจหลักสิที่ธิุมนุษยชีนให้แก�บุค์ลากร
ขึ้ององค์์กร โดียเผ่ยแพืร�นโยบายดีังกล�าวิบนเวิ็บไซ่ต์ https://
www.tvothai.com/th/corporate-governance รวิมถ้ง 
เปีดิีชี�องที่างในการแจง้ข้ึ้อร้องเรยีนสำาหรับการกระที่ำาที่ี�เกี�ยวิข้ึ้อง
กบัการละเมิดีสิที่ธิุมนษุยชีน มกีระบวินการตรวิจสอบขึ้อ้รอ้งเรยีน 
มาตรการบรรเที่าแก้ไขึ้ผ่ลกระที่บที่ี�เกิดีขึ้้�น และชีดีใชี้เยียวิยา
อย�างเปี็นธุรรมในกรณ์ีที่ี�เกิดีค์วิามเสียหาย

https://www.tvothai.com/th/corporate-governance
https://www.tvothai.com/th/corporate-governance
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ปีี 2564 ที่ีวิีโอ ไม�มีนโยบายปีรับลดีพืนักงาน ลดีเงินเดี่อน หร่อ
หยุดีดีำาเนินการในภาวิะวิิกฤติ เพืราะ “บุคลากร” นับเปี็น
ที่รัพืยากรที่ี�สำาค์ัญที่ี�สุดีที่�ามกลางการแพืร�ระบาดีขึ้องโค์วิิดี-19 
จ้งต้องดี่แลพืนักงานให้มีค์วิามปีลอดีภัย พืร้อมปีรับตัวิให้ที่ัน
กับสถานการณ์์ทีี่�เปีลี�ยนแปีลงไปี มีมาตรการด่ีแลพืนักงานให ้
สามารถปีฎิบติัได้ีอย�างต�อเน่�องและมีค์วิามปีลอดีภัย โดียพืนักงาน
ขึ้องที่วีีิโอ มจีำานวินที่ั�งสิ�น 1,318 ค์น แบ�งเปีน็พืนกังานสำานกังาน
ใหญ� 151 ค์น และพืนักงานโรงงาน 1,167 ค์น ผ่ลตอบแที่นรวิม
ขึ้องพืนักงานในร่ปีเงินเดี่อน โบนัส และเงินสมที่บกองทีุ่นสำารอง
เลี�ยงชีีพื และผ่ลปีระโยชีน์อ่�นๆ ขึ้องพืนักงาน รวิม 632 ล้านบาที่

 กิารด้้แล้พนักิงาน
 รองรับักิารปฏิิบัตั่ิงาน
 ในสถึานกิารณ์กิารแพร�ระบัาด้
 ข้องโควิด้-19 
“แผู้นบริห่ารจัดการภาวะวิกฤติ่โควิด-19” หร่อแผ่นการจัดีการ
ค์วิามต�อเน่�องขึ้องธุรุกิจทีี่�มตี�อบุค์ลากรเพ่ื�อรับมอ่การระบาดีใหญ� 
อาทิี่ การปีระเมินการหยุดีงานขึ้องพืนักงาน การเขึ้้าถ้งบริการ
สาธุารณ์สขุึ้สำาหรับพืนกังาน การจดัีหาอปุีกรณ์ป์ีอ้งกนัการตดิีเชี่�อ
อย�างเพืียงพือ เปี็นต้น ยังค์งเปี็นแผ่นปีฏิิบัติงานที่ี�ปีฏิิบัติต�อเน่�อง
มาจากปี ี2563 โดียในปีนีี� ไดีป้ีรบัการดีำาเนนิงานให้สอดีค์ล้องกับ
สถานการณ์ก์ารแพืร�ระบาดีในแต�ละชี�วิง และยังค์งใชีแ้ผ่นบริหาร
จัดีการภาวิะวิิกฤติโค์วิิดี-19 เปี็นแผ่นงานสำารองที่ี�สามารถนำามา
ปีรับใชี้ได้ีที่ันที่ี รวิมถ้งมีการจัดีเตรียม Factory Quarantine 
หร่อโรงพืยาบาลสนามในสถานปีระกอบการ ซ่้�งแม้วิ�าจะยังไม�ถ้ง
ขึ้ั�นเปีิดีดีำาเนินการ แต�มีการเตรียมค์วิามพืร้อมไวิ้รองรับหากเกิดี
การระบาดีใหญ�ในกลุ�มพืนักงาน

กิารด้แ้ล้พนักิงาน
แล้ะกิารพัฒนาบั่คล้ากิร

นอกจากนี� เน่�องดี้วิยจำานวินพืนักงานในโรงงานที่ี�มีจำานวินมาก 
ที่ีวีิโอมีการดีำาเนินการหลายด้ีานในการเตรียมสถานทีี่�ที่ำางาน
สำาหรับพืนักงานให้มีค์วิามปีลอดีภัย และที่ำาให้ทีุ่กค์นมั�นใจ 
ในการปีฎิบัติงานอย�างเต็มที่ี� อาที่ิ การติดีตั�งอุโมงค์์พื�นนำ�ายา 
ฆ่�าเชี่�อสำาหรับพืนักงานในโรงงานก�อนเขึ้้าพื่�นที่ี�โรงงาน การติดีตั�ง
ฉากกั�นสำาหรับที่ี�นั�งขึ้องพืนักงานและภายในโรงอาหารทีุ่กแห�ง 
และตรวิจหาเชี่�อโค์วิิดี-19 ดี้วิยชุีดีตรวิจ ATK สำาหรับพืนักงาน
ที่ี�เขึ้้าปีฏิิบัติงานทีุ่กวัินสัปีดีาห์ รวิมที่ั�งปีระสานการที่ำางาน 
ร�วิมกับโรงพืยาบาลนค์รชีัยศรีในการฉีดีวิัค์ซ่ีนให้กับพืนักงาน 
ที่ั�งส�วินสำานกังานและโรงงาน ค์รบรอ้ยละ 100 สำาหรบั 2 เขึ้ม็แรก 
และต้นปีี 2565 ฉีดีวิัค์ซ่ีนบ่สเตอร์ เขึ้็ม 3 แล้วิกวิ�าร้อยละ 80
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โครงกิาร Lock up
เต่รียั่มความพร้อม
กิ�อนกิาร Lock Down

จากการดีำาเนินแผ่นต�อเน่�องที่างธุุรกิจในสภาวิะวิิกฤติ 
หร่อ Business Continuity Planning : BCP ในปีี 
2563 ที่ี�ผ่�านมา ที่ำาให้บริษัที่ตระหนักวิ�าการซ่้อมแผ่น
รับม่อภาวิะวิิกฤติแบบเสม่อนจริงมีค์วิามจำาเป็ีนอย�าง
มาก ภายใต้ภาวิะการแพืร�ระบาดีขึ้องโค์วิิดี-19 ที่ี�เพืิ�ม
จำานวินผ่่้ปี่วิยขึ้้�นอย�างมากในชี�วิงกลางปีี 2564 หากเกิดี
การระบาดีใหญ�ในพื่�นที่ี�รอบโรงงานจนกระที่บต�อจำานวิน
พืนกังานให้ตอ้งเขึ้า้ส่�การรักษาโรค์หรอ่ถก่กักตัวิเป็ีนเวิลา
อย�างน้อย 2 สัปีดีาห์ อาจส�งผ่ลให้กระบวินการผ่ลิตขึ้อง
บริษัที่หยุดีชีะงัก เน่�องจากขึ้าดีบุค์ลากรตำาแหน�งสำาค์ัญ
ในแต�ละส�วินขึ้องสายการผ่ลิตในโรงงาน ที่ีวิีโอจ้งจัดีที่ำา
โค์รงการ Lock up เพ่ื�อเตรียมค์วิามพืร้อมให้พืนักงาน
ในสายการผ่ลิตเขึ้้าใจบที่บาที่และสามารถปีฏิิบัติงานไดี้
อย�างต�อเน่�อง 

โค์รงการดีังกล�าวิมีการดีำาเนินการร�วิมกันขึ้องทีุ่กแผ่นก
ที่ี�เกี�ยวิข้ึ้องในสายการผ่ลิต ตัดีที่อนขึ้ั�นตอนบางส�วิน 
ที่ี�สามารถชีะลอระยะเวิลาการดีำาเนินออกไปี มุ�งเน้น 
ที่ี�กระบวินการผ่ลิตหลักๆ เพื่�อให้ผ่ลิตภัณ์ฑ์์ขึ้องบริษัที่ 
ที่ั�งในส�วินขึ้องวัิตถุดีิบอาหารสัตวิ์และนำ�ามันบริโภค์ 

 กิารส�งเสรมิศักิยั่ภัาพบัค่ล้ากิร 
ทีี่วิีโอ ให้ค์วิามสำาค์ัญกับการพืัฒนาบุค์ลากร ส�งเสริมการที่ำางาน
อย�างมีค์วิามสุขึ้ และการสร้างค์วิามสามัค์ค์ีภายในองค์์กร 
ปีี 2564 บริษัที่มีการบริหารจัดีการบุค์ลากรและกระบวินการ
ที่ำางานให้สอดีค์ล้องกับแนวิที่างการเติบโตขึ้ององค์์กรอย�าง
มีปีระสิที่ธิุภาพื โดียการปีรับโค์รงสร้างองค์์กรรองรับการ
เปีลี�ยนแปีลงและเติบโตที่างธุุรกิจขึ้ององค์์กร โดียเน้นการ
ปีรับปีรุงบที่บาที่หน้าทีี่�ค์วิามรับผิ่ดีชีอบให้สอดีค์ล้องกับกลยุที่ธุ ์
การปีระสานงานที่ี�ดีีและเพืิ�มขึ้ีดีค์วิามสามารถขึ้องบุค์ลากร 
การบริหารโค์รงสร้างเงินเดี่อน ส�งเสริมค์วิามก้าวิหน้าในหน้าที่ี�
การงาน และยกระดีับค์วิามผ่่กพืันขึ้องพืนักงานในองค์์กร  

ยังค์งสามารถส�งมอบถ้งม่อล่กค์้าไดี้ตามกำาหนดี โดียจัดี
กลุ�มพืนักงานที่ี�เป็ีนตัวิแที่นขึ้องแผ่นกสำาค์ัญๆ แบ�งออก
เป็ีน 2 ที่ีม ค์่อ ที่ีม A และ ที่ีม B รวิมจำานวิน 176 ค์น 
เขึ้้ามาร�วิมฝึ่กซ่้อมใหญ� เปี็นเวิลาที่ีมละ 2 สัปีดีาห์ 
รวิมระยะเวิลา 1 เดีอ่นเตม็โดียพืนกังานตวัิแที่นที่ั�ง 2 ที่มี 
ต้องพืักอาศัยในสถานที่ี�ที่ี�โรงงานจัดีเตรียมไว้ิ เดิีนที่าง 
เขึ้้าออกด้ีวิยรถต่้ รับ-ส�ง พืร้อมที่ั�งจัดีเตรียมอาหาร 
สวิสัดีกิารเค์ร่�องแต�งกาย อปุีกรณ์ป์ีอ้งกนัการตดิีเชี่�อและ
ตรวิจหาเชี่�อ ปีฏิิบัติงานเสม่อนวิ�าเกิดีการระบาดีใหญ� 
โดียไม�ปีะปีนกับบุค์ค์ลทัี่�วิไปีในชี�วิงเวิลาดัีงกล�าวิ และ
สลับการฝ่ึกซ่้อมจนค์รบที่ั�ง 2 ที่ีม เพื่�อลดีการพืบปีะ 
ที่ี�อาจก�อให้เ กิดีการแพืร�ระบาดีขึ้องโรค์ต�อไปีใน 
สายการผ่ลิต เตรียมค์วิามพืร้อมในกรณ์ีที่ี�ที่ีมใดีทีี่มหน้�ง 
ไม�สามารถปีฏิิบัติหน้าที่ี�ไดี้จากการแพืร�ระบาดีขึ้อง 
โค์วิิดี-19 

ผ่ลการดีำาเนินโค์รงการดัีงกล�าวิ ที่ำาให้พืนักงานทีี่�เป็ีน
ตัวิแที่นเขึ้้าร�วิมการฝึ่กซ้่อมใหญ�สามารถเขึ้้าใจบที่บาที่
หน้าที่ี�และสิ�งที่ี�ดีำาเนินการ ตลอดีจนการส�งมอบงาน 
ต�อกันไดี้อย�างราบร่�น และเชี่�อมั�นวิ�า ในอนาค์ตหาก
เกิดีวิิกฤติการณ์์สำาค์ัญหร่อมีค์วิามรุนแรงขึ้้�นอีกไม�วิ�า
ดี้วิยเหตุใดี บริษัที่จะยังค์งดีำาเนินการผ่ลิตสินค์้าต�อไดี้ 
ซ่้�งเปี็นค์วิามสำาเร็จอีกขึ้ั�นหน้�งในการเตรียมค์วิามพืร้อม
ขึ้องโรงงานและการด่ีแลพืนักงานให้ไดี้รับผ่ลกระที่บ
น้อยที่ี�สุดี



45รายงานความยั่งยืน 2564
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

นอกจากนี� ยังจัดีการฝ่ึกอบรมให้แก�พืนักงานทีุ่กค์นทีุ่กระดีับ 
ที่ั�งการพัืฒนาที่ักษะ การฝ่ึกงาน และโอกาสก้าวิหน้าที่างอาชีีพื
บนพื่�นฐานค์วิามเที่�าเทีี่ยมและไม�เล่อกปีฏิิบัติ โดียแผ่นกบุค์ค์ล 
ได้ีที่ำาการสำารวิจค์วิามต้องการฝ่ึกอบรมและพืัฒนา พืนักงาน 
รวิมถ้งการจัดีที่ำาแผ่นฝ่ึกอบรม พืัฒนาพืนักงานปีระจำาปีี มุ�งเน้น
หลักส่ตรที่ี�เกี�ยวิขึ้้องกับตำาแหน�งงาน และค์วิามปีลอดีภัย

อย�างไรก็ตาม ดี้วิยสถานการณ์์การแพืร�ระบาดีขึ้องโค์วิิดี-19 
ในปีี 2564 กรมพัืฒนาฝี่ม่อแรงงาน กระที่รวิงแรงงานออก
ปีระกาศหลักเกณ์ฑ์์ผ่�อนปีรนให้ภาค์เอกชีนสามารถลดีจำานวิน
การฝึ่กอบรมพืนักงานลงได้ีร้อยละ 50 เน่�องจากไม�สามารถ 
จัดีส�งพืนักงานออกไปีอบรมหลักส่ตรภายนอกไดี้ 

ฝ่่ า ยที่ รั พื ย าก รบุ ค์ ค์ลจ้ ง
ปีรับเปีลี�ยนร่ปีแบบการฝ่ึก
อบรมสำาหรับพืนักงาน โดีย
มุ�งเน้นไปีที่ี�การอมรมแบบ
ออนไลน ์เพื่�อใหส้อดีค์ลอ้งกบั 
สถานการณ์์การแพืร�ระบาดี 

ขึ้องโรค์ รวิมถ้งปีรับหลักส่ตรให้เปี็น In-House Training 
เปี็นหลัก โดียยังค์งหลักส่ตรทีี่�สำาคั์ญๆ สำาหรับการปีฎิบัติเอาไวิ้
ดีว้ิย อาที่ ิเร่�องค์วิามปีลอดีภยัและอาชีวีิอนามยัในการปีฏิบิตังิาน 
การส่�อสารแนวิที่างและขึ้ั�นตอนการปีฏิบิติังานต�างๆ ในสถานการณ์์ 
โค์วิิดี การพืัฒนาที่ักษะและเที่ค์นิค์การปีฏิตามสายวิิชีาชีีพื 
ที่ี�จำาเป็ีนในแต�ละรอบปีี เปี็นต้น ที่ำาให้ในภาพืรวิมพืนักงาน 
ได้ีรับการพัืฒนาฝึ่กอบรม ค์ิดีเป็ีนร้อยละ 53.18 การฝึ่กอบรม
ขึ้องพืนักงานที่ั�งหมดี และมีจำานวินชีั�วิโมงการฝึ่กอบรมเฉลี�ย 
เพืิ�มขึ้้�นจากเป้ีาหมายทีี่�เค์ยวิางไวิ้อย่�ที่ี� 20 ชัี�วิโมงต�อค์นต�อปี ี
โดียมีรายละเอียดีเพืิ�มเติมในตารางผ่ลการดีำาเนินงาน ขึ้้อม่ล 
ดี้านบุค์ลากร หน้า 57-60

 นโยั่บัายั่กิารรับัพนกัิงานท่�ชุ�วยั่
 สร้างงานให้ก้ิับัคนในชุ่มชุน
ที่ีวิีโอ มีนโยบายส�งเสริมการรับค์นในพื่�นที่ี�เขึ้้าร�วิมที่ำางานกับ
องค์์กร พืร้อมส�งเสริมการพัืฒนาศักยภาพืขึ้องพืนักงาน เพ่ื�อ 
ส�งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีีพืแก�ผ้่่ค์นในชุีมชีนให้เกิดีค์วิาม
ยั�งย่น โดียในปีี 2564 ที่ีวิีโอ มีพืนักงานในส�วินขึ้องโรงงาน 
ซ่้�งเปี็นค์นในพื่�นที่ี�จังหวิัดีนค์รปีฐม มากกวิ�าร้อยละ 80 หร่อกวิ�า 
900 ค์น จากพืนักงานโรงงานที่ั�งหมดี (พืนักงานโรงงานมีจำานวิน
รวิม 1,167 ค์น)

“ท่วีโอ ต่ั�งเป้าห่มาย

เพิ�มชุั�วโมงกิารฝุ่ึกิอบัรม
ของพนักงานทำุกระดับ

เฉลี�ยไม�น้อยั่กิว�า
18 ชุั�วโมง/คน/ปี

ภายในปี 2567”
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ความปล้อด้ภัยัั่แล้ะ
อาชุ่วอนามัยั่
ทีี่วิีโอ ให้ค์วิามสำาค์ัญเร่�องค์วิามปีลอดีภัยและอาชีีวิอนามัย 
ที่ั�งต�อพืนักงานและผ่่้มีส�วินได้ีเสีย โดียมี “นโยบายคุณภาพ 
อาชัว่อนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล�อมในการทำำางาน” 
โดียปีระกาศนโยบายดัีงกล�าวิในบริเวิณ์โรงงาน พื่�นที่ี�ปีฏิิบัติงาน 
ภายในอาค์ารสำานักงานและบนเวิ็บไซ่ต์ขึ้องบริษัที่ เพ่ื�อใช้ีเป็ีน
แนวิที่างในการยด้ีถ่อปีฏิบัิติ ป้ีองกันการเกิดีอบัุตเิหตุทีี่�อาจส�งผ่ล
ต�อชีวีิติและที่รัพืย์สนิ โดียกำาหนดีใหค้์วิามปีลอดีภยัในการที่ำางาน
เปี็นหน้าที่ี�และค์วิามรับผ่ิดีชีอบในการปีฏิิบัติงานขึ้องพืนักงาน 
ทุี่กค์น 

แนวิที่างการดีำาเนินงาน ที่ีวีิโอมุ�งสร้างวิัฒนธุรรมค์วิามปีลอดีภัย
ในองค์์กร โดียสนับสนุนให้นำาหลักการดี้านค์วิามปีลอดีภัย และ
อาชีวีิอนามัยมาปีรับใชี้ในกิจกรรมต�างๆ เพื่�อกระตุน้ให้พืนักงาน
ตระหนักถ้งค์วิามสำาคั์ญวิ�าค์วิามปีลอดีภัยเป็ีนหน้�งในขึ้ั�นตอน
หลักขึ้องการปีฏิิบัติงาน ไม�เพืียงแต�ค์วิามปีลอดีภัยสำาหรับ 
ผ่่ป้ีฏิบัิตงิานเองเที่�านั�น แต�ตอ้งค์ำานง้เพื่�อนร�วิมงาน ผ่่มี้ส�วินไดีเ้สีย
ทีี่�เกี�ยวิกับการที่ำางานที่ั�งห�วิงโซ่�อุปีที่าน ที่ั�งผ่่้รับเหมา ค์่้ค์้า ล่กค์้า 
ผ่่้บริโภค์ และชีุมชีน รวิมถ้งปีฏิิบัติงานดี้วิยค์วิามระมัดีระวิัง 
อย่�เสมอ กระตุ้นผ่�านกิจกรรมต�างๆ

“ท่วีโอ ต่ั�งเป้าห่มายด�านความปลอดภัย

ไม�เกิิด้อุบััต่ิเห้ต่่จากิกิารทำางาน
  ถึึงข้ั�นห้ยั่่ด้งานต่�อเนื�อง

3,000,000 ชุั�วโมงกิารทำางาน
ภายในปี 2567”

 ความปล้อด้ภััยั่
 ในสถึานประกิอบักิาร
จากการบริหารจัดีการดี้านค์วิามปีลอดีภัยและอาชีีวิอนามัย 
ขึ้้างต้น ในรอบปีี 2564 พืบวิ�า อัตราการบาดีเจ็บจากการที่ำางาน
รวิม หร่อ TRIR (Total Recordable Injuries Rate) ขึ้อง
พืนักงานเที่�ากับ 0.39 ซ่้�งมีอัตราลดีลงจากปีีก�อนหน้า โดียใน 
ปีี 2563 TRIR เที่�ากับ 0.43 ซ้่�งในปีีนี�ค์�า TRIR ขึ้องที่ีวิีโอ ตำ�า
กวิ�าค์�าเฉลี�ยในกลุ�มอุตสาหกรรม Starch and vegetable fats 
and oil manufacturing (NAICS 311220) ซ่้�งมีค์�าเที่�ากับ 0.7 
ที่ั�งนี� รายละเอียดีเพืิ�มเติมเปีิดีเผ่ยในตารางผ่ลการดีำาเนินงาน 
ขึ้้อมล่ดี้านค์วิามปีลอดีภัยและอาชีวีิอนามัย หน้า 61

อัตราการบาดเจ็บของพนักงาน
จากการทำงานรวม (TRIR)
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 ระบับั Bio-Security
 มาต่รฐานด้้านความปล้อด้ภัยัั่
 ป้องกิันกิารแพร�ระบัาด้ข้อง
 โรค ASF
ในปัีจจุบัน นอกเหน่อจากการแพืร�ระบาดีขึ้องโค์วิิดี-19 
การระบาดีโรค์อหิวิาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever 
หร่อ ASF) ก็เปี็นภัยโรค์ระบาดีอีกดี้านหน้�งที่ี�ที่ีวิีโอต้องรับม่อ 
โดียมีมาตรการค์วิบค์ุมการแพืร�ระบาดีขึ้องโรค์ โดียเฉพืาะ 
ในส�วินขึ้องโรงงาน เรียกวิ�า ระบบ Bio-security ซ้่�งนอกจาก
จะเปี็นมาตรการสำาคั์ญในปี้องกันโรค์ ASF แล้วิ ยังชี�วิยปี้องกัน 
การแพืร�ระบาดีขึ้องโค์วิิดี - 19 ที่ี�ที่ีวิีโอนำามาปีฏิิบัติอย�างเขึ้้มงวิดี
และต�อเน่�องมาตั�งแต�ปีี 2562 จนถ้งปีัจจุบัน

ระบบ Bio-security เปี็นมาตรฐานดี้านค์วิามปีลอดีภัยโรงงาน
ผ่ลิตวัิตถุดีิบอาหารสัตว์ิอย�างต�อเน่�อง เพ่ื�อค์วิบคุ์มการผ่ลิต 
ค์ุณ์ภาพืขึ้องผ่ลิตภัณ์ฑ์์ และระบบการดีำาเนินงานให้ปีลอดีเชี่�อ 
ทุี่กขึ้ั�นตอน โดียรถทีุ่กค์ันที่ี�เขึ้้า-ออกในพ่ื�นทีี่� ต้องฉีดีพื�นนำ�ายา
ฆ่�าเชี่�อและล้างล้อรถดี้วิยนำ�ายาฆ่�าเชี่�อได้ีรับการรองรับ พืนักงาน
ทุี่กค์นที่ี�จะเขึ้้า-ออกพื่�นทีี่�โรงงานและไลน์การผ่ลิต ต้องที่ำาค์วิาม
สะอาดีร�างกายก�อนเขึ้้าพื่�นที่ี� จำากัดีการเขึ้้าออกพื่�นที่ี�ไลน์ผ่ลิต
เฉพืาะผ่่้ที่ี�เกี�ยวิขึ้้อง รวิมถ้งต้องรับปีระที่านอาหารในพื่�นที่ี� 
จัดีเตรียมไวิ้เที่�านั�นและมีระบบกำาจัดีเศษอาหารทีี่�ถ่กสุขึ้ลักษณ์ะ 
มกีารสุ�มตรวิจผ่ลิตภณั์ฑ์ก์�อนส�งมอบแก�ลก่ค้์าอย�างสมำ�าเสมอ เพ่ื�อ
ป้ีองกนัการปีนเปีื�อนที่กุขึ้ั�นตอน ที่ำาใหล้ก่ค์า้มั�นใจวิ�าที่กุผ่ลติภณั์ฑ์์
ขึ้องที่ีวีิโอมีค์ุณ์ภาพืและค์วิามปีลอดีภัย

นอกจากนี�ในปีี 2564 ที่ีวิีโอ ยังออกปีระกาศเน้นยำ�ามาตรการ 
การปี้องกันการแพืร�ระบาดีขึ้องโรค์อหิวิาต์แอฟริกาในสุกร 
(ASF) เพื่�อขึ้อค์วิามร�วิมม่อจากค์่�ค์้าและล่กค์้า เน่�องจากพืบการ
แพืร�ระบาดีในปีระเที่ศเพื่�อนบ้าน อย�างลาวิ มาเลเซี่ย เวิียดีนาม 
กัมพื่ชีา และเมียนมา ดีังนี�

1. รถทีุ่กค์ันทีี่�เขึ้้ามารับสินค์้า 
จะต้องไม�มีปีระวัิตกิารขึ้นส�งสินค้์า 
ที่ี�มีค์วิามเสี�ยงขึ้องพืาหะนำาโรค์ ASF ได้ีแก� กระดี่กป่ีน 
เน่�อปี่น และเล่อดีปี่น โดียจะต้องแจ้งปีระวิัติการ
ขึ้นส�งและสถานทีี่�ขึ้นส�งสนิค์า้ล�าสดุี 3 เทีี่�ยวิยอ้นหลงั 
ให้กับบริษัที่รับที่ราบโดียไม�ปีิดีบัง

2. กรณ์ีรถที่ี�มีปีระวิัติตามขึ้้อที่ี� 1 ต้องผ่�านกระบวินการ
ที่ำาค์วิามสะอาดีก�อนเขึ้้ารับสินค้์า โดียฉีดีล้าง 

โดียรอบตัวิรถและล้อรถด้ีวิยนำ�ายาฆ่�าเชี่�อ
ระบบอัตโนมัติก�อนเขึ้้าพื่�นที่ี�ขึ้องโรงงาน 
ที่ำาค์วิามสะอาดีภายในกระบะรถ ฉีดีพื�น

นำ�ายาฆ่�าเชี่�อในกระบะรถและล้างล้อรถด้ีวิย
บ�อยำ�ายาฆ่�าเชี่�อก�อนเขึ้้าจุดีรับสินค์้า

3. ไม�นำาอาหารจากภายนอกเขึ้้ามารับปีระที่านภายใน
โรงงาน โดียที่างบริษัที่จัดีให้มีร้านอาหาร
ใหบ้รกิารที่ี�โรงอาหาร และอนญุาต
ให้รับปีระที่านภายในโรงอาหาร
เที่�านั�น

4. ไม�อนุญาตให้บุค์ค์ลทีี่�ไม�ได้ีรับ
อนุญาตเขึ้้าพื่�นทีี่�การผ่ลิต และ
พื่�นที่ี�การจ�ายสินค้์า

5. ไม�อนญุาตใหบุ้ค์ค์ลที่ี�กลับจากการเดีนิที่างไปีปีระเที่ศ
ที่ี�มีค์วิามเสี�ยง ไดี้แก� จีน เวีิยดีนาม กัมพื่ชีา มาเลเซ่ีย 

เมยีนมา และลาวิ เขึ้า้พื่�นทีี่�การผ่ลิตและ
พื่�นที่ี�การจ�ายสินค์้า
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กิารม่ส�วนร�วมพัฒนา
ชุ่มชุนแล้ะสังคม
ในปีี 2564 แม้วิ�าโอกาสการดีำาเนินกิจกรรมต�างๆ ร�วิมกับชีุมชีน
ค์�อนขึ้้างจำากัดี จากสถานการณ์์การระบาดีขึ้องโค์วิิดี -19 ที่ี�ต้อง
เวิ้นระยะห�างที่างสังค์ม ทีี่วิีโอ ยังค์งมุ�งมั�นดี่แลชุีมชีนรอบข้ึ้าง
ค์วิบค่์�ไปีกับการดีำาเนินงานทีี่�ค์ำาน้งถ้งค์วิามรับผิ่ดีชีอบต�อสังค์ม
และสิ�งแวิดีล้อมอย�างต�อเน่�อง โดียมุ�งเน้นโค์รงการทีี่�มีส�วินดี่แล
สุขึ้ภาพือนามัยขึ้องผ่่้ค์นเป็ีนหลัก

 กิารด้้แล้ชุ่มชุนในชุ�วง
 กิารแพร�ระบัาด้ข้องโควิด้-19
ที่�ามกลางการแพืร�ระบาดีขึ้องโค์วิิดี-19 และที่ี�ตั�งขึ้องโรงงาน 
อย่�ใกล้กับชีุมชีน และที่ีวิีโอมีนโยบายสนับสนุนการสร้างงาน 
ให้ผ่่้ค์นในพื่�นที่ี� โดียพืนักงานในโรงงานกวิ�าร้อยละ 80 เปี็นค์นใน
พื่�นที่ี�ใกล้เค์ียง ดีังนั�นการดี่แลปีระชีาชีนโดียรอบโรงงาน ก็มีส�วิน
ชี�วิยดี่แลพืนักงานและค์รอบค์รัวิไปีพืร้อมกัน ที่ีวีิโอจ้งสนับสนุน
อปุีกรณ์ต์�างๆ ทีี่�จำาเปีน็สำาหรบัชุีมชีนโดียรอบ ในรศัมี 5 กโิลเมตร 
หร่อ 4 ตำาบล ในอำาเภอนค์รชีัยศรี จังหวิัดีนค์รปีฐม 

• สนับสนุนอุปกรณ์การแพทำย์ เค์ร่�องม่อชี�วิยกระบวิน 
การปีั�มและฟื�นค์น่ชีพีืผ่่ป่้ีวิย (CPR Auto Pump) สำาหรับ 
ผ่่้ปี่วิยที่ี�มีภาวิะหัวิใจหยุดีเต้น และหมวิกอัดีอากาศ 
ค์วิามดีันบวิก PAPR (Powered Air-Purifying 
Respirator) พืร้อมชุีดีอุปีกรณ์์ป้ีองกัน (Protective 
Suit) แก�โรงพืยาบาลนค์รชัียศรี เพ่ื�อชี�วิยปีกป้ีองบุค์ลากร
ที่างการแพืที่ย์ซ่้�งเปี็นดี�านหน้าในการดี่แลรักษาผ่่้ปี่วิย 
และการชี�วิยชีีวิิตผ่่้ปี่วิยอย�างที่ันที่�วิงทีี่

• สนับสนุนอุปกรณ์ท่ำ�จำาเป็นสำาห่รับการกักต่ัวผู้้�ป�วย 
โควิด-19 อาที่ิ เค์ร่�องนอน เค์ร่�องวิัดีออกซิ่เจน ปีรอที่
วิัดีไขึ้้ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอลล์ล้างม่อ นำ�าดี่�ม 
และนำ�ามนัพ่ืชีสำาหรบัปีระกอบอาหารให้กับโรงพืยาบาล
สนามและศ่นย์กักตัวิในพื่�นทีี่� ทัี่�ง 4 ตำาบล (ขุึ้นแก้วิ 
งิ�วิราย ไที่ยาวิาส และนค์รชีัยศรี)

• ลงพ่�นทำ่� (แบบเว�นระยะห่่าง) ส่งต่่อความร้�และสนับสนุน
อุปกรณ์เพ่�อการป้องกัน อาที่ิ การสอนชีาวิบ้านใน
ชีุมชีน ฝ่ึกที่ำาเจลแอลกอฮอล์ล้างมอ่ สนับสนุนถุงยังชีีพื
แก�ปีระชีาชีน ส�งมอบอุปีกรณ์์คั์ดีกรองและยาสามัญแก� 
เจ้าหน้าที่ี� อสม. ในพื่�นที่ี� เพื่�อใชี้ในการตรวิจค์ัดีกรอง 
ชีาวิบ้านในชุีมชีน

• สนับสนุนอุปกรณ์อำานวยความสะดวกในการฉ่ดวัคซ่่น
ป้องกันโควิด-19 แก่ประชัาชัน อาที่ิ การจัดีเตรียมพื่�นที่ี� 
นำ�าดี่�ม อปุีกรณ์อ์ำานวิยค์วิามสะดีวิกสำาหรบัศน่ยฉ์ดีีวิคั์ซ่นี
ในพื่�นที่ี�นค์รชัียศร ีตลอดีระยะเวิลานบัตั�งแต�มกีารเริ�มฉดีี
วิัค์ซี่นให้กับปีระชีาชีนในพื่�นที่ี� 
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 กิิจกิรรมสานเสวนาแล้ะ
 CSR-DIW Continuous 2564
ทีี่วิีโอเขึ้้าร�วิม โครงการส่งเสริมโรงงานอุต่สาห่กรรมให่�ม่ความ
รับผู้ิดชัอบต่่อสังคมและชุัมชันอย่างยั�งยืน หร่อ CSR-DIW 
Continuous 2564 โดียจัดีกิจกรรมสานเสวินาร�วิมกับชีุมชีน 
รอบโรงงานในรัศมี 5 กิโลเมตร เพื่�อส�งเสริมการมีส�วินร�วิมแก้ไขึ้
ปัีญหาทีี่�เป็ีนค์วิามต้องการขึ้องชุีมชีนด้ีวิยทัี่กษะค์วิามร่้หร่อ
กระบวินการที่างธุุรกิจขึ้องบริษัที่ ที่�ามกลางการแพืร�ระบาดี
ขึ้องโค์วิิดี–19 จ้งจำาเปี็นต้องปีรับร่ปีแบบขึ้องกิจกรรมให้เปี็น
แบบออนไลน์ รวิมถ้งมุ�งเน้นการตอบโจที่ย์เร่�องสุขึ้ภาพืและ 
การปี้องกันโรค์แก�ชีุมชีน

ในชี�วิงทีี่�มีการระบาดีหนัก ทีี่วีิโอจัดีกิจกรรมสานเสวินาแบบ
ออนไลน์ เพ่ื�อลดีการพืบปีะและการสัมผ่ัสใกล้ชีิดี ดี้วิยวีิดีีโอค์อล
ผ่�านแอปีพืลิเค์ชีัน Line ในโที่รศัพืที่์มอ่ถ่อ เปี็นอุปีกรณ์์พื่�นฐาน
และชีาวิบ้านในชีุมชีนมีค์วิามค์ุ้นเค์ย ชีาวิบ้านในตำาบลขึุ้นแก้วิ 
ลงค์วิามเห็นวิ�า เจลแอลกอฮอล์ ซ้่�งเปี็นหน้�งในอุปีกรณ์์ปี้องกัน
โรค์พื่�นฐานที่ี�ทีุ่กค์รัวิเร่อนจำาเปี็นต้องมี กลับเกิดีการขึ้าดีแค์ลน
ในบางชี�วิงและมีราค์าจำาหน�ายทีี่�ค์�อนขึ้้างส่ง จ้งนำาไปีส่�การจัดี
ที่ำา “โครงการส่งต่่อความร้� ส้�ภัยโควิด–ฝัึกทำำาเจลแอลกอฮอล์ 
ล�างมือ” ซ่้�งเปี็นค์วิามต้องการหลักขึ้องชีุมชีุนในชี�วิงเวิลานั�น 
โดียที่ีวิีโอ จัดีเตรียมอุปีกรณ์์ที่ี�จำาเปี็นสำาหรับการฝ่ึกอบรมที่ำา 
เจลแอลกอฮอล ์และแผ่�นพืบัสาธุติวิธิุกีารที่ำา แจกจ�ายแก�ชีาวิบา้น
ทีี่�สนใจเขึ้า้ร�วิมโค์รงการ ชี�วิยใหช้ีาวิบ้านมีเจลแอลกอฮลเ์กบ็ไวิใ้ชี้
ในค์รัวิเร่อน

 โครงกิารส�งเสริม
 เส้นทางอาชุ่พส้�ชุ่มชุน

ที่ีวิีโอ สานต�อ โครงการ TVO ส่งเสริมเส�นทำางอาชั่พส้่ชัุมชัน 
เป็ีนโค์รงการทีี่�ส�งเสริมรายได้ีและสร้างอาชีีพืให้กับชีุมชีนผ่�าน 
องค์์ค์วิามร่้จากวิิถีชีุมชีน ในปีี 2564 ชีุมชีนไที่ยาวิาสร�วิมกัน 
ลงค์วิามเห็นวิ�าอยากจัดีกิจกรรมฝ่ึกอบรมที่ำาขึ้นมจีบซ่าลาเปีา 
เน่�องจากที่ำาได้ีง�าย มีวิิธีุการที่ำาและอุปีกรณ์์ทีี่�ไม�ยุ�งยาก แม�บ้าน 
ผ้่่ส่งอายุที่ี�ไม�มีรายไดี้หร่อผ้่่ที่ี�ต้องการมีรายไดี้เสริม สามารถ
ที่ำาไดี้ในค์รัวิเร่อน เปี็นการใช้ีเวิลาวิ�างให้เกิดีปีระโยชีน์และสร้าง 
รายได้ีเสริมให้กบัค์รอบค์รัวิ โดียในปีนีี� มตีวัิแที่นชีาวิบ้านเขึ้า้ร�วิม
กิจกรรมกวิ�า 40 ค์น โดียที่ีวิีโอเขึ้้าไปีมีส�วินร�วิมในการสนับสนุน
วิสัดีอุปุีกรณ์ที์ี่�จำาเป็ีนสำาหรบัการฝึ่กอบรมให้แก�ชีาวิบ้านในชุีมชีน

นอกจากชีาวิบ้านจะไดี้ที่ดีลองฝ่ึกปีฏิิบัติ และลงม่อที่ำาด้ีวิย 
ตนเองแล้วิ ยังร�วิมกันแบ�งปีันแนวิค์วิามค์ิดี เพื่�อกลับไปีพืัฒนา
เปี็นส่ตรขึ้นมจีบซ่าลาเปีาขึ้องตนเองไวิ้จำาหน�ายและสร้างรายไดี้
ใหแ้ก�ค์รอบค์รัวิ นำาไปีส่�การสร้างชุีมชีนทีี่�เขึ้ม็แขึ้ง็ พื้�งพืาตนเองได้ี 
และอย่�ร�วิมกันไดี้ในระยะยาวิ
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กิารสนับัสน่นกิารศึกิษาส้�เยั่าวชุน

เน่�องดี้วิยสถานการณ์์การแพืร�ระบาดีขึ้องโค์วิิดี-19 เก่อบตลอดี
ที่ั�งปีีทีี่�ผ่�านมา ที่ำาให้นักเรียนในเขึ้ตพื่�นทีี่�จำาเป็ีนต้องเรียนแบบ
ออนไลน์เปี็นส�วินใหญ� กิจกรรมสำาหรับสนับสนุนการศ้กษาขึ้อง
เยาวิชีนจ้งมีขึ้้อจำากัดีพือสมค์วิร โดียโค์รงการทีี่�ที่ีวิีโอจัดีที่ำา ค์่อ
ปีรับปีรุงพื่�นที่ี� และเตรียมพืร้อมการปี้องกันโรค์แก�โรงเรียน 
ในพื่�นที่ี� โดียตัวิแที่นพืนักงานลงพื่�นที่ี�ชี�วิยกันจัดีที่ำาอุโมงสเปีรย์
ฆ่�าเชี่�อ ติดีตั�งบริเวิณ์ที่างเขึ้้าโรงเรียน หร่อด้ีานหน้าอาค์ารเรียน 
สำาหรับน้องนักเรียนและผ่่้ปีกค์รองที่ี�จะมารายงานตัวิเพื่�อเตรียม
ค์วิามพืร้อมสำาหรับการเปิีดีภาค์เรียน การปีรับปีรุงระบบไฟฟ้า
แสงสวิ�างในห้องสมุดีขึ้องโรงเรียนในชีุมชีน และติดีตั�งฉากกั�น 
ในห้องเรียน โรงอาหาร และอ�างล้างมอ่

แม้วิ�าเม่�อดีำาเนินการแล้วิเสร็จ น้องๆ นักเรียนกลับเขึ้้าส่�ระบบ 
การเรียนแบบออนไลน์ ที่ีวิีโอยังค์งมุ�งหวัิงวิ�าน้องๆ นักเรียนจะ
สามารถกลับมาใชี้ปีระโยชีน์สำาหรับการเรียนในปีีการศ้กษาหน้า 
เม่�อการเรียนการสอนกลับส่�ภาวิะปีกติต�อไปี

 ท่มงานชุ่มชุนสัมพันธุ์ แล้ะ Line กิล้่�มข้องท่วีโอกิับัชุ่มชุน
ทีี่วิีโอมีชี�องที่างในการติดีต�อส่�อสารกับชีุมชีนโดียตรง และม ี
ทีี่มงานชีุมชีนสัมพืันธุ์เปี็นตัวิแที่นพืนักงานในการลงพื่�นทีี่� 
เพื่�อให้การชี�วิยเหล่อดี่แลค์วิามเป็ีนอย่�ขึ้องชีุมชีนรอบขึ้้างใน
หลายๆ เร่�อง และเปี็นค์วิามต้องการที่ี�แที่้จริงขึ้องชีุมชีน อาที่ ิ
การฉีดียากันยุง ที่ำาลายแหล�งเพืาะพืันธุ์ล่กนำ�ายุงลายเปี็นปีระจำา
ทุี่กเดี่อนให้แก�หม่�บ้าน วิัดี และโรงเรียน การติดีตั�งและซ่�อมแซ่ม
เค์ร่�องกดีแอลกอฮอล์เจลล้างม่อให้แก�หม่�บ้านรอบโรงงาน 
การนำากระสอบที่รายไปีชี�วิยเหล่อกั�นนำ�าในชี�วิงฝ่นตกหนักและ
มีนำ�าที่�วิมขึ้ังให้แก�ชีุมชีนและโรงเรียนในตำาบลใกล้เค์ียง รวิมถ้ง 
มี Line กลุ�มขึ้อง TVO กับชุีมชีน ทีี่�ผ่่้นำาหร่อตัวิแที่นขึ้องชีาวิ
บ้านสามารถบอกกล�าวิค์วิามต้องการ หร่อส่�อสารแนวิที่างแก้ไขึ้
เพื่�อปีอ้งกนัผ่ลกระที่บที่ี�อาจเกิดีขึ้้�นจากกระบวินการผ่ลติไดีอ้ย�าง
รวิดีเรว็ิ สร้างการมสี�วินร�วิมและเก่�อหนนุซ่้�งกนัและกนัขึ้องชีมุชีน
กับโรงงาน

 โครงกิาร Caring & Sharing: แบั�งปันด้้วยั่ใจ เพ่�อสังคมไทยั่ยั่ั�งยั่ืน 
โค์รงการ Caring & Sharing เปี็นกิจกรรมที่ี�ทีี่วิีโอดีำาเนินการมาอย�างต�อเน่�อง ส�งเสริมให้เกิดีการพืัฒนาชีุมชีนและสังค์ม เพื่�อการอย่�ร�วิม
กนัอย�างยั�งยน่ โดียทีี่วิโีอเขึ้า้ไปีมีส�วินร�วิมสนับสนนุที่ั�งดีา้นการศก้ษาส่�เยาวิชีนทีี่�ขึ้าดีแค์ลน ส�งเสริมดีา้นสขุึ้ภาวิะขึ้องค์นในชุีมชีนและสังค์ม 
ส�งเสริมสบ่สานวิฒันธุรรมปีระเพืณ์ทีีี่�ดีงีามและใหค้์วิามสำาคั์ญกบัการมสี�วินร�วิมกบัปีระชีาชีนในชีมุชีนในหลากหลายกจิกรรมไดีใ้นระยะยาวิ
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โครงกิารส�งเสริมแล้ะ
พัฒนาคณ่ภัาพชุ่วิต่ผู้้้พิกิาร

ที่ีวิีโอ มุ�งสร้างโอกาสและการปีฏิิบัติทีี่�เที่�าเที่ียมแก�ผ้่่พืิการ เพื่�อ
สามารถปีระกอบอาชีีพืเลี�ยงตนเองและค์รอบค์รัวิไดี้ โดียใน 
ปี ี2564 บรษิทัี่มีการจา้งผ่่พ้ืกิารซ่้�งอาศยัในพื่�นที่ี�จงัหวิดัีนค์รปีฐม 
รวิมจำานวิน 13 ค์น เขึ้้าเปี็นพืนักงานขึ้องบริษัที่ ซ่้�งเปี็นไปีตามที่ี� 
พืระราชีบญัญตัสิ�งเสรมิและพืฒันาค์ณุ์ภาพืชีวีิติผ่่พิ้ืการ พื.ศ. 2550 
และที่ี�แก้ไขึ้เพืิ�มเติม (ฉบับที่ี� 2) พื.ศ. 2556 กำาหนดี โดียผ่่้พืิการ
ทีุ่กค์นไดี้รับค์�าตอบแที่นที่ี�ดีี พืร้อมสวิัสดีิการและสิที่ธุิต�างๆ เที่�า
เที่ียมกับพืนักงานที่ั�วิไปีขึ้องที่ีวิีโอ อีกที่ั�งไดี้รับมอบหมายงาน
ที่ี�เหมาะสมกับผ่่้พิืการให้สามารถปีฏิิบัติงานได้ีอย�างสะดีวิกและ 
มีค์วิามปีลอดีภัย

ที่ั�งนี� ที่ีวิีโอไดี้วิางแผ่นวิ�า ในปีี 2564 จะดีำาเนินการติดีตั�งระบบ
พืลังงานแสงอาที่ิตย์บนหลังค์าหร่อโซ่ลาร์ร่ฟ ให้กับ “ศ้นย์ฝัึก
อาชั่พคนพ่การ” อำาเภอนค์รชีัยศรี จังหวิัดีนค์รปีฐม เพื่�อเปี็น 
แหล�งพืลังงานที่างเล่อกทีี่�ชี�วิยลดีภาระค์�าใชี้จ�ายขึ้องศ่นย์ฯ 
นำาไฟฟา้ที่ี�สามารถผ่ลติไดีไ้ปีใชีใ้นกระบวินที่ี�เกี�ยวิขึ้อ้งกบัระบบนำ�า 
เชี�น ปีั�มนำ�าหร่อระบบกรองนำ�าที่ี�ที่ีวิีโอเค์ยดีำาเนินการติดีตั�งไวิ้แล้วิ
ในปีีที่ี�ผ่�านมา รวิมถ้งยังเปี็นพืลังงานสำารองที่ี�ให้แสงสวิ�างในยาม
ค์ำ�าค์่นในพื่�นที่ี�ขึ้องศน่ย์นั�น เน่�องจากสถานการณ์์การแพืร�ระบาดี
ขึ้องโค์วิิดี-19 ที่ำาให้แผ่นล�าชี้า  ค์าดีวิ�าจะดีำาเนินการให้แล้วิเสร็จ
ภายในปีี 2565 นี� 

ร�วมอน่รักิษ์ประเพณ่ วัฒนธุรรม

ทีี่วิโีอ เล็งเห็นค์วิามสำาคั์ญในการอนุรกัษ์ขึ้นบธุรรมเนียม ปีระเพืณี์ 
วิัฒนธุรรมท้ี่องถิ�นทีี่�ดีีงาม พืร้อมส�งเสริมเอกลักษณ์์ขึ้องท้ี่องถิ�น 
เพื่�อขึ้ยายผ่ลกลายเปี็นการเพืิ�มม่ลค์�าให้แก�ชีุมชีน  และก�อให้เกิดี
ค์วิามสัมพัืนธ์ุที่ี�ดีรีะหวิ�างพืนักงานในโรงงานกับปีระชีาชีนในพ่ื�นทีี่�
ผ่�านกิจกรรมตามปีระเพืณ์ีต�างๆ อย�างไรก็ตาม ด้ีวิยสถานการณ์์
การแพืร�ระบาดีขึ้องโค์วิิดี–19 ที่ำาให้การดีำาเนินกิจกรรมต�างๆ 
ต้องปีรับเปีลี�ยนร่ปีแบบตามค์วิามเหมาะสม อาที่ิ 

• กิจกรรมบำารุงศาสนา ที่ีวิีโอร�วิมเปี็นเจ้าภาพืที่อดีกฐิน
สามัค์ค์ีและที่อดีผ้่าป่ีาในชุีมชีนปีระจำาปีี 2564 ขึ้อง
ชีุมชีนที่้องถิ�น รวิม 6 วิัดี เพื่�อร�วิมส่บสานพืระพืุที่ธุ
ศาสนาและที่ำานุบำารุงวิัดี ซ่้�งเปี็นศ่นย์รวิมจิตใจขึ้องค์น 
ในชีุมชีน

ร้ป

• กิจกรรมถั่วายสังฆทำาน นำ�ามันพื่ชี นำ�าด่ี�ม เพื่�อใชี้ใน
กิจการขึ้องวัิดีต�างๆ ในพื่�นทีี่� ตลอดีจนส�งตัวิแที่น
พืนักงานเขึ้้าชี�วิยเหล่อบรรเที่าทีุ่กขึ้์จากเหตุนำ�าที่�วิม
บริเวิณ์วัิดีปีระชีานาถ โดียอาสาสมัค์รพืนักงานไปีร�วิม
กับบรรจุกระสอบที่ราย
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ห้่้นยัั่�งยั่ืน THSI 
ประจำาปี 2564
บริษัที่ นำ�ามันพื่ชีไที่ย จำากัดี (มหาชีน) 
ไดี้รับค์ัดีเล่อกให้เปี็น 1 ในรายชี่�อหุ้น
ยั�งย่น หร่อ Thailand Sustainability 
Investment (THSI) ปีระจำาปีี 2564 
จากตลาดีหลักที่รัพืย์แห�งปีระเที่ศไที่ย 
เป็ีนปีีที่ี� 5 (2559, 2561, 2562, 2563 
และ 2564) ในฐานะบริษัที่จดีที่ะเบียน
ที่ี� ให้ค์วิามสำาค์ัญในการพัืฒนาธุุรกิจ
อย�างยั�งย่น โดียค์ำาน้งถ้งมิติสิ�งแวิดีล้อม 
สังค์ม และบรรษัที่ภิบาล โดียมีบริษัที่
จดีที่ะเบียนที่ี�ไดี้รับคั์ดีเล่อกที่ั�งสิ�น 146 
บริษัที่ นอกจากนี� รายชี่�อหุ้นยั�งย่นนี�ยัง
ใชี้เปี็นหลักที่รัพืย์ในการค์ำานวิณ์ดีัชีนี 
SETTHSI เพื่�อส�งเสริมการลงทีุ่นในหุ้น
ยั�งยน่ดีว้ิย โดียจะมกีารที่บที่วินที่กุค์ร้�งปีี

Best of the Best
จากิอยั่.ควอล้่ต่่� อวอร์ด้
ประจำาปี 2564
บริษัที่ นำ�ามันพื่ชีไที่ย จำากัดี (มหาชีน) รับรางวิัล อย. ค์วิอลิตี� 
อวิอร์ดี ปีระจำาปีี 2564 ในปีระเภที่ Best of The Best จาก
สำานักงานค์ณ์ะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปี็นรางวิัลที่ี�เชีิดีชี่
เกียรติที่ี�มอบให้แก�สถานปีระกอบการทีี่�มีค์วิามโดีดีเดี�น ในกลุ�ม
สถานปีระกอบการด้ีานอาหารทีี่�มกีารดีำาเนินงานอย�างมีคุ์ณ์ภาพื 
มีจริยธุรรม และปีระกอบธุุรกิจดี้วิยค์วิามรับผ่ิดีชีอบต�อสังค์ม 
โดียทีี่�ผ่�านมา TVO ไดี้รับรางวิัล อย.ค์วิอลิตี� อวิอร์ดี มาแล้วิ 3 ปีี 
(2560, 2562 และ 2563)

รางวัล้แห้�งความภัาคภั้มิใจ

ผู้ล้สำารวจกิารกิำากิับัด้้แล้กิิจกิารข้อง
บัริษัทจด้ทะเบั่ยั่นไทยั่ ประจำาปี 2564 
(Corporate Governance Report of
Thai Listed Companies– CGR) 
บริษัที่ นำ�ามันพื่ชีไที่ย จำากัดี (มหาชีน) ไดี้รับการปีระเมินค์ะแนน CG อย่�ในระดีับดีีเลิศ 
(Excellent) หร่อ 5 ดีาวิ จากสมาค์มส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัที่ไที่ย (IOD) และ 
ไดี้รับการจัดีอันดีับเปี็น 1 ใน 37 บริษัที่ Top Quartile ต�อเน่�องเป็ีนปีีที่ี� 2 ในกลุ�มบริษัที่ 
จดีที่ะเบียนทีี่�มีม่ลค์�าหลักที่รัพืย์ตามราค์าตลาดี (Market Cap.) ≥10,000 ล้านบาที่ 
ดี้วิยค์ะแนนร้อยละ 96 ส่งกวิ�าค์�าเฉลี�ยขึ้องบริษัที่จดีที่ะเบียน 716 บริษัที่ทีี่�ได้ีค์ะแนน 
โดียรวิมที่ี� ร้อยละ 84
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CSR-DIW Continuous Award 
ประจำาปี 2564
บริษัที่ นำ�ามันพื่ชีไที่ย จำากัดี (มหาชีน) (TVO1) รับรางวิัล “โค์รงการส�งเสริม
โรงงานอุตสาหกรรมให้มีค์วิามรับผ่ิดีชีอบต�อสังค์มและชีุมชีนอย�างยั�งย่น” 
หร่อ CSR-DIW Continuous Award ปีระจำาปีี 2564 ต�อเน่�องเปี็นปีีที่ี� 2 
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระที่รวิงอุตสาหกรรม สะที่้อนถ้งค์วิามตั�งใจ
ในการรักษามาตรฐานการที่ำางานดี้านค์วิามรับผ่ิดีชีอบต�อสังค์ม เปี็นมิตรกับ
สิ�งแวิดีล้อม มีส�วินร�วิมพืัฒนาชีุมชีนอย�างยั�งย่น

ASEAN Asset Class Publicly
Listed Companies
บริษัที่นำ�ามันพ่ืชีไที่ย จำากัดี (มหาชีน) ได้ีรับรางวัิล ASEAN Asset Class 
Publicly Listed Companies จากโค์รงการ 2019 ACGS ASEAN 
Corporate Governance Scorecard ซ่้�งรางวิัลดีังกล�าวิจะมอบให้บริษัที่
จดีที่ะเบียนอาเซ่ียนที่ี�ที่ำาค์ะแนนไดี้ตั�งแต� 97.50 ค์ะแนนขึ้้�นไปี จำานวิน 
135 บริษัที่ โดียเปี็นบริษัที่จดีที่ะเบียนไที่ย 42 บริษัที่ ซ่้�งมากที่ี�สุดีในอาเซ่ียน 
รางวิัลนี�ไดี้รับการสนับสนุนค์วิามร�วิมม่อจากสำานักงานค์ณ์ะกรรมการ 
กำากับหลักที่รัพืย์และตลาดีหลักที่รัพืย์ (ก.ล.ต.) และสถาบันกรรมการ 
บริษัที่ไที่ย (IOD)

ESG100 Securities 
List แล้ะ Sustainability 
Disclosure Award 2021
บริษัที่ นำ�ามันพื่ชีไที่ย จำากัดี (มหาชีน) ไดี้รับ 
ค์ัดีเ ล่อกให้ เปี็น 1 ในบริษัที่กลุ�มหลักที่รัพืย์ 
ESG100 ปีระจำาปีี 2564 ซ้่�งจัดีขึ้้�นโดียสถาบัน
ไที่ยพัืฒน์ ม่ลนิธุิบ่รณ์ะชีนบที่แห�งปีระเที่ศไที่ย 
ในพืระบรมราชี่ปีถัมภ์ ในฐานะบริษัที่จดีที่ะเบียน
ที่ี�มีค์วิามโดีดีเดี�นในการดีำาเนินธุุรกิจอย�างยั�งย่น 
ที่ั� งดี้านสิ�งแวิดีล้อม สังค์ม และธุรรมาภิบาล 
(Environmental, Social and Governance: 
ESG) ต�อเน่�องเปี็นปีีที่ี� 6 (2559-2564) จากการ
ปีระเมินหลักที่รัพืย์จดีที่ะเบียน จำานวินที่ั�งสิ�น 824 
หลักที่รัพืย์ พืร้อมที่ั�งรางวิัลเกียรติค์ุณ์การเปีิดีเผ่ย
ขึ้้อมล่ค์วิามยั�งย่น หร่อ Sustainability Disclosure 
Award ปีระจำาปีี 2564 สะที่้อนการดีำาเนินงาน 
ที่ี�ให้ค์วิามสำาค์ัญต�อการพืัฒนาอย�างยั�งย่นในทีุ่กมิติ 
รวิมถง้เปิีดีเผ่ยขึ้อ้มล่ต�อสาธุารณ์ะและผ่่ม้สี�วินไดีเ้สยี 
ที่ี�เกี�ยวิข้ึ้องอย�างโปีร�งใสภายใต้กรอบการรายงาน 
ตามมาตรฐาน GRI Standard
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ต่ารางผู้ล้กิารด้ำาเนินงาน
ข้้อม้ล้ด้้านส่�งแวด้ล้้อม

GRI
Standard ข้้อม้ล้ ห้น�วยั่ 2560 2561 2562 2563 2564

302-1 ปริมาณพลังงานทำ่�ใชั�ทำั�งห่มด กิกะจ่ล 2,163,004.49 2,144,095.98 2,344,075.26 2,518,323.25 2,419,569.54

ปริมาณพลังงานทำ่�ใชั�แล�วห่มดไป กิกะจ่ล N/A N/A N/A N/A N/A

การเผู้าไห่ม�อย้่กับทำ่� (รวม) กิกะจ่ล N/A N/A N/A N/A N/A

• นำ�ามันเตา กิกะจ่ล N/A N/A N/A N/A N/A

• นำ�ามันดีีเซ่ล กิกะจ่ล N/A N/A N/A N/A N/A

• ก๊าซ่ปีิโตรเลียมเหลวิ / 
ก๊าซ่ธุรรมชีาติ กิกะจ่ล N/A N/A N/A N/A N/A

• เชี่�อเพืลิงอ่�นๆ 
(แกลบ, กะลาปีาล์ม) กิกะจ่ล 1,880,872 1,851,947 2,022,664 2,175,684 2,147,532

การเผู้าไห่มท่ำ�ม่การเคลื�อนท่ำ� (รวม) กิกะจ่ล N/A N/A N/A N/A N/A

• นำ�ามันดีีเซ่ล กิกะจ่ล 27,715.67 28,655.98 31,020.28 35,804.56 34,320.10

• นำ�ามันเบนซ่ิล กิกะจ่ล N/A N/A N/A N/A N/A

• ก๊าซ่ปีิโตรเลียมเหลวิ / 
ก๊าซ่ธุรรมชีาติ กิกะจ่ล N/A N/A N/A N/A N/A

ปริมาณพลังงานห่มุนเวียน กิกะจ่ล N/A N/A N/A N/A N/A

• พืลังงานไฟฟ้าจากแสงอาที่ิตย์ กิกะจ่ล N/A N/A N/A 1,898.78 5,513.12

302-2 ปริมาณพลังงานไฟุฟุ้า
ทำ่�ซ่ื�อจากภายนอก กิกะจ่ล 254,416.82 263,493.00 290,390.98 304,935.91 232,204.32

• พืลังงานไฟฟ้าจากโค์รงขึ้�าย
ไฟฟ้าขึ้องปีระเที่ศ กิกะจ่ล
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GRI
Standard ข้้อม้ล้ ห้น�วยั่ 2560 2561 2562 2563 2564

303-3 ปริมาณการนำานำ�ามาใชั�ทำั�งห่มด ล่กบาศก์
เมตร 131,907 175,008 171,109 204,493 182,745

• นำ�าใต้ดีิน  ล่กบาศก์
เมตร 4,330 14,458 21,741 46,123 38,097

• นำ�าผ่ิวิดีิน ล่กบาศก์
เมตร 127,577 160,550 149,368 158,370 144,648

• นำ�าปีระปีา ล่กบาศก์
เมตร N/A N/A N/A N/A N/A

• ปีริมาณ์นำ�าที่ี�นำากลับมาใช้ีใหม�
และใชี้ซ่ำ�า

ล่กบาศก์
เมตร N/A N/A N/A N/A N/A

• ปีริมาณ์นำ�าที่ิ�งที่ี�ผ่�านการบำาบัดี
ก�อนปีล�อยที่ิ�งออกที่ั�งหมดี

ล่กบาศก์
เมตร N/A N/A N/A N/A N/A

306-1 ปริมาณของเสียทำั�งห่มด ตัน N/A N/A 8,749.50 17,165.77 37,386

306-2 ปริมาณของเสียทำ่�นำาไปใชั�ประโยชัน์ทำั�งห่มด

ปริมาณของเสียอันต่ราย ตัน N/A N/A 16.78 15.59 48

• นำากลับมาใชี้ใหม� ตัน N/A N/A 14.78 12.57 32

• นำาไปีเปี็นเชี่�อเพืลิงผ่สม ตัน N/A N/A 1 2.07 16

• เผ่าที่ำาลาย ตัน N/A N/A 1 0.95 0

• ฝ่ังกลบ ตัน N/A N/A 0 0 0

ปริมาณของเสียไม่อันต่ราย ตัน N/A N/A 8,732.71 17,150.17 33,798

• นำากลับมาใชี้ใหม� ตัน N/A N/A 311.57 85.41 4,828

• ปีุ�ยหมัก ตัน N/A N/A 4,658.38 9,213.26 28,970

• เผ่าที่ำาลาย ตัน N/A N/A 3,758.89 7,851.50 0

• ฝ่ังกลบ ตัน N/A N/A 3.87 0 0



รายงานความยั่งยืน 2564
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)56

GRI
Standard ข้้อม้ล้ ห้น�วยั่ 2560 2561 2562 2563 2564

306-5 ปริมาณของเสีย
ทำ่�นำาไปกำาจัดทำั�งห่มด ตัน N/A N/A 4,986 9,313.32 3,540

ปริมาณร�อยละของเสีย
ทำ่�ถั่้กนำาไปใชั�ประโยชัน์
ต่่อปริมาณของเสียทำั�งห่มด

ร้อยละ N/A N/A 56.98 54.26 91

ข�อร�องเรียนด�านสิ�งแวดล�อมจากห่น่วยงานภายนอก

จำานวนครั�งข�อร�องเรียน
ด�านสิ�งแวดล�อม ค์รั�ง 0 0 1 1 1

หมายเหตุ

• N/A หมายถง้ ไม�มีขึ้้อม่ล หร่อไม�สามารถเก็บขึ้้อม่ลได้ี

• ปีรมิาณ์พืลงังานที่ี�ใชี ้(หน�วิยกกิะจล่) ค์ำานวินจากปีรมิาณ์เชี่�อเพืลงิค่์ณ์กบัค์�าค์วิามรอ้นขึ้องเชี่�อเพืลงิ (Conversion Factor) ขึ้องเชี่�อเพืลงิแต�ละปีระเภที่ อา้งองิ
ตามกรมพืัฒนาพืลังงานที่ดีแที่นและอนุรักษ์พืลังงาน (พืพื.) 

• ปีริมาณ์พืลังงานทีี่�ใชี้ที่ั�งหมดี ค์อ่ผ่ลรวิมขึ้องพืลังงานที่ี�ใชี้แล้วิหมดีไปี ปีริมาณ์พืลังงานหมุนเวิียน และปีริมาณ์พืลังงานไฟฟ้าที่ี�ซ่่�อจากภายนอก

• ปีริมาณ์การนำานำ�ามาใชี้ที่ั�งหมดี ค์อ่ผ่ลรวิมขึ้องการใช้ีนำ�าใต้ดีิน นำ�าปีระปีา (อ้างอิงราค์าเฉลี�ยนำ�าปีระปีา การปีระปีานค์รหลวิงและการปีระปีาส�วินภ่มิภาค์ขึ้อง
แต�ละพื่�นที่ี�) และนำ�าใต้ดีิน (อ้างอิงหน�วิยการใช้ีนำ�าบาดีาล กรมที่รัพืยากรนำ�าบาดีาล) 

• ปีริมาณ์ขึ้องเสียที่ั�งหมดี ค์่อผ่ลรวิมขึ้องขึ้องเสียอันตราย และขึ้องเสียทีี่�ไม�อันตราย

• ขึ้้อร้องเรียนด้ีานสิ�งแวิดีล้อมจากหน�วิยงานภายนอก เป็ีนกรณ์ีที่ี�มีการร้องเรียนอย�างเปี็นลายลักษณ์์อักษร จากหน�วิยงานภาค์รัฐ องค์์กรมหาชีน หร่อ 
ภาค์ปีระชีาสังค์ม หร่อกรณ์ีที่ี�มีการถ่กตรวิจสอบหร่อมีการฟ้องร้องที่างกฎหมาย
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ต่ารางผู้ล้กิารด้ำาเนินงาน
ข้้อม้ล้ด้้านบั่คล้ากิรแล้ะสังคม 

GRI
Standard ข้้อม้ล้

2560 2561 2562 2563 2564

จำานวน
คน

ร้อยั่
ล้ะ

จำานวน
คน

ร้อยั่
ล้ะ

จำานวน
คน

ร้อยั่
ล้ะ

จำานวน
คน

ร้อยั่
ล้ะ

จำานวน
คน

ร้อยั่
ล้ะ

102-8 จำานวนพนักงาน

จำานวนพนักงาน (รวม) 1,238 100 1,295 100 1,324 100 1,300 100 1,318 100 

จำาแนกต่ามเพศ

ชีาย 946 76.41 1,036 80 1,024 77.34 998 76.77 1,017 77.16

หญิง 292 23.59 259 20 300 22.66 302 23.23 301 22.64

จำาแนกต่ามประเภทำสัญญาจ�าง

พนักงานประจำา

ชีาย 946 76.41 1,036 80 1,024 77.34 998 76.77 1,017 77.16

หญิง 292 23.59 259 20 300 22.66 302 23.23 301 22.64

พนักงานรายวัน/คนงาน/ผู้้�รับเห่มา

ชีาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

หญิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)58

GRI
Standard ข้้อม้ล้

2560 2561 2562 2563 2564

จำานวน
คน

ร้อยั่
ล้ะ

จำานวน
คน

ร้อยั่
ล้ะ

จำานวน
คน

ร้อยั่
ล้ะ

จำานวน
คน

ร้อยั่
ล้ะ

จำานวน
คน

ร้อยั่
ล้ะ

405-1 ความห่ลากห่ลายของพนักงาน

จำาแนกต่ามระดับ

• บริห่ารระดับส้ง 11 100 8 100 8 100 8 100 7 100

ชีาย 9 77.77 6 75 6 75 6 75 5 71.42

หญิง 2 22.23 2 25 2 25 2 25 2 28.58

• ระดับผู้้�จัดการข้�นไป (รวม) 87 100 78 100 61 100 56 100 64 100

ชีาย 52 59.7 49 62.8 39 63.9 37 66.0 43 67.1

หญิง 35 40.2 29 37.1 22 36.0 19 33.9 21 32.8

• ระดับห่ัวห่น�างานข้�นไป (รวม) 208 100 210 100 151 1000 258 100 129 100

ชีาย 157 75.4 155 73.8 97 64.2 191 74.0 83 64.3

หญิง 51 24.5 55 26.1 54 35.7 67 25.9 46 35.6

• ระดับปฏิิบัต่ิการ (รวม) 859 100 1,007 100 1,112 100 986 100 1,119 100

ชีาย 736 78.0 832 82.6 888 79.8 770 78.0 887 79.2

หญิง 207 21.9 175 17.3 224 20.1 216 21.9 232 20.7

จำาแนกต่ามอายุ

อายุน้อยกวิ�า 30 ปีี 819 66.1 811 62.6 831 62.7 324 24.9 333 25.2

อายุ 30 - 50 ปีี 172 13.8 166 12.8 160 12.0 808 62.1 831 63.0

อายุมากกวิ�า 50 ปีี 819 66.1 811 62.6 831 62.7 168 12.9 154 11.6



59รายงานความยั่งยืน 2564
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

GRI
Standard ข้้อม้ล้

2560 2561 2562 2563 2564

จำานวน
คน

ร้อยั่
ล้ะ

จำานวน
คน

ร้อยั่
ล้ะ

จำานวน
คน

ร้อยั่
ล้ะ

จำานวน
คน

ร้อยั่
ล้ะ

จำานวน
คน

ร้อยั่
ล้ะ

401-1 การจ�างงาน

อัตราการจ้างใหม� 114 9.21 314 24.2 267 20.1 203 15.6 240 18.2

การลาออก

อัตราการลาออก (ร้อยละ) 7.03 7.18 8.84 4.31 8.80

พืนักงานปีระจำา 87 7.03 93 7.18 117 8.84 56 4.31 116 8.80

พืนักงานรายวิัน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

401-3 การลาคลอดและเลี�ยงด้บุต่ร

พืนักงานที่ี�ใช้ีสิที่ธุิลาค์ลอดี 4 1 7 6 8

พืนักงานที่ี�กลับมาที่ำางานหลังจากใชี้สิที่ธุิ
ลาค์ลอดี 4 1 5 6 8

อัตราการลาออกจากหลังลาค์ลอดี
(ร้อยละ) 0 0 28.57 0 0



รายงานความยั่งยืน 2564
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)60

GRI
Standard ข้้อม้ล้

2560 2561 2562 2563 2564

ชุั�วโมง/คน/ปี ชุั�วโมง/คน/ปี ชุั�วโมง/คน/ปี ชุั�วโมง/คน/ปี ชัุ�วโมง/คน/ปี

404-1 การฝัึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

พืนักงานไดี้รับการพืัฒนาฝ่ึกอบรม
(ร้อยละ) 59.79 79.89 62.00 43.30 53.28

จำานวินชีั�วิโมงอบรมเฉลี�ย 14 12 14 16 20.34

จำาแนกต่ามระดับ

ผ่่้บริหาร 30.41 25.53 15.27 18.89 2.26

ผ่อ.ฝ่่าย และผ่่้จัดีการขึ้้�นไปี 56.07 15.23 83.40 79.92 12.97

หัวิหน้างาน และพืนักงาน 59.79 78.89 61.00 32.20 84.77

การสร�างโอกาสให่�ผู้้�คนในชัุมชันและสังคมด�านต่่างๆ

จำานวินพืนักงานทีี่�เป็ีนค์นในพื่�นทีี่� (ค์น) N/A N/A N/A N/A 962

การส�งเสริมอาชีีพืให้ผ่่้ค์นในที่้องถิ�น
เที่ียบกับจำานวินพืนักงานที่ั�งหมดี
(ร้อยละ)

N/A N/A N/A N/A 72.99

จำานวินพืนักงานผ่่้พืิการ (ค์น) 10 10 13 14 13

จำานวินนักศ้กษาฝ่ึกงาน (ค์น) - - 43 26 -

จำานวินโรงเรียน/องค์์กร
ที่ี�ไดี้รับการสนับสนุนทุี่นการศ้กษา (แห�ง) 9 9 9 9 9

จำานวินโค์รงการที่ี�ไดี้มีส�วิน
ร�วิมกับชีุมชีนและสังค์ม (โค์รงการ) 20 22 32 29 29
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ต่ารางผู้ล้กิารด้ำาเนินงาน
ข้้อม้ล้ด้้านความปล้อด้ภััยั่
แล้ะอาชุ่วอนามัยั่

GRI
Standard ข�อม้ล ห่น่วย 2560 2561 2562 2563 2564

ข�อม้ลด�านอาชั่วอนามัยและความปลอดภัย

พนักงาน

403-9 จำานวินผ่่้เสียชีีวิิตที่ั�งหมดีจากการที่ำางาน ค์น 0 0 0 0 0

อัตราผ่่้บาดีเจ็บที่ั�งหมดีที่ี�มีค์วิามรุนแรงสง่
(ไม�รวิมเสียชีีวิิต)

กรณ์ี/ 1,000,000 
ชีั�วิโมงการที่ำางาน N/A N/A N/A N/A 0

อัตราการบาดีเจ็บทีี่�บันที่้กที่ั�งหมดี กรณ์ี/ 1,000,000 
ชีั�วิโมงการที่ำางาน N/A N/A N/A N/A 0.0000020

จำานวินชีั�วิโมงการที่ำางานรวิม ชีั�วิโมง N/A N/A 3,866,080 3,331,702 3,550,549

403-10 จำานวินผ่่้เสียชีีวิิตดี้วิยโรค์จากการที่ำางาน ค์น 0 0 0 0 0

จำานวินกรณ์ีที่ี�เจ็บปี่วิยจากการที่ำางานที่ั�งหมดี กรณ์ี 0 0 0 0 0

403-2 อัตราการขึ้าดีงาน ร้อยละ N/A N/A N/A N/A 0

อัตราการเจ็บปี่วิยจากการที่ำางาน
ถ้งขึ้ั�นหยุดีงาน (LTIFR)

กรณ์ี/ 1,000,000 
ชีั�วิโมงการที่ำางาน N/A N/A N/A N/A 0

อัตราการเจ็บปี่วิยดี้วิยโรค์จากการที่ำางาน
ที่ั�งหมดี (OIFR)

กรณ์ี/ 1,000,000 
ชีั�วิโมงการที่ำางาน 0 0 0 0 0

หมายเหตุ 

• N/A หมายถง้ ไม�มีขึ้้อม่ล หร่อไม�สามารถเก็บขึ้้อม่ลได้ี

• อัตราผ่่้บาดีเจ็บที่ั�งหมดีที่ี�มีค์วิามรุนแรงสง่ (ไม�รวิมเสียชีีวิิต)  = จำานวินราย (กรณ์ี) ขึ้องผ่่้ปีฏิบิัติงานที่ี�บาดีเจ็บจากอุบัติเหตุที่ี�เกี�ยวิขึ้้องกับการที่ำางานทีี่�ส�งผ่ลให้
ไดีร้บับาดีเจบ็ โดียที่ี�ผ้่่ปีฏิิบตังิานไม�สามารถฟื�นตวัิส่�สถานะก�อนการเกดิีการบาดีเจบ็ ภายใน 6 เดีอ่น (ในชี�วิงเวิลาที่ี�รายงานผ่ล)*1,000,000 (ชีั�วิโมงการที่ำางาน)/ 
จำานวินชีั�วิโมงการที่ำางานรวิม (ในชี�วิงเวิลาทีี่�รายงานผ่ล) 

• อัตราการบาดีเจ็บที่ี�บันที่้กที่ั�งหมดี = จำานวินราย (กรณี์) ขึ้องผ่่้ปีฏิิบัติงานทีี่�บาดีเจ็บจากอุบัติเหตุจากการที่ำางาน (นับรวิมตั�งแต� ได้ีรับการรักษามากกวิ�า
ปีฐมพืยาบาล หร่อ ถก่จำากัดีการที่ำางาน หรอ่ ถ่กโอนย้ายไปีปีฏิบิัติงานในหน้าที่ี�อ่�นชีั�วิค์ราวิแต�ไม�หยุดีงาน, หยุดีงานตั�งแต� 1 วิันขึ้้�นไปี, หยุดีงานตั�งแต� 6 เดีอ่น
ขึ้้�นไปี, ทีุ่พืพืลภาพื จนถ้งเสียชีีวิิต) (ในชี�วิงเวิลาทีี่�รายงานผ่ล) X 1,000,000(ชีั�วิโมงการที่ำางาน) / จำานวินชีั�วิโมงการที่ำางานรวิม (ในชี�วิงเวิลาที่ี�รายงานผ่ล)

• อัตราการขึ้าดีงาน = จำานวินวัินหยุดีงานจากการบาดีเจ็บและเจ็บปี่วิย รวิมที่ั�งการหยุดีงานอ่�น ๆ ทีี่�ไม�ใชี�การลาทีี่�ไดี้รับอนุญาต (ในชี�วิงเวิลาทีี่�รายงานผ่ล) 
X 100/จำานวินวิันที่ำางานที่ั�งหมดีในรอบปีี

• อัตราการบาดีเจ็บถ้งขึ้ั�นหยุดีงานจากการที่ำางาน = จำานวิน (กรณ์ี) ขึ้องการบาดีเจ็บจนถ้งขึ้ั�นหยุดีงาน อันเน่�องมาจากอุบัติเหตุจากการที่ำางาน (ในชี�วิงเวิลา 
ที่ี�รายงานผ่ล) X 1,000,000(ชีั�วิโมงการที่ำางาน) / จำานวินชีั�วิโมงการที่ำางานรวิม (ในชี�วิงเวิลาที่ี�รายงานผ่ล)

• อัตราการเจ็บป่ีวิยจากการที่ำางานที่ั�งหมดี = จำานวินราย (กรณี์) ทีี่�เจ็บป่ีวิยจากการที่ำางานจำานวินชัี�วิโมงการที่ำางานรวิม (ในชี�วิงเวิลาทีี่�รายงานผ่ล) 
X 1,000,000(ชีั�วิโมงการที่ำางาน) /จำานวินชีั�วิโมงการที่ำางานรวิม (ในชี�วิงเวิลาที่ี�รายงานผ่ล)
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)62

ต่ารางแสด้งข้้อม้ล้ต่าม
ต่ัวชุ่�วัด้ GRI Content Index

GRI standard 
Disclosures Disclosure Chapter Page / 

URL Omission

GRI 102: General Disclosures

Organizational Profile

102-1 Name of the organization ที่ำาค์วิามร่้จัก ที่ีวิีโอ 7

102-2 Activities, brands, products,
and services ที่ำาค์วิามร่้จัก ที่ีวิีโอ 7

102-3 Location of headquarters ที่ำาค์วิามร่้จัก ที่ีวิีโอ 7

102-4 Location of operations ที่ำาค์วิามร่้จัก ที่ีวิีโอ 7

102-5 Ownership and legal form

แบบ 56-1 One Report /
รายงานปีระจำาปีี 2564
ส�วินที่ี� 1
หัวิขึ้้อ โค์รงสร้างการถ่อหุ้นขึ้องกลุ�มบริษัที่

32-36

102-6 Markets served

แบบ 56-1 One Report /
รายงานปีระจำาปีี 2564
ส�วินที่ี� 1
หัวิขึ้้อ การตลาดีและการแขึ้�งขึ้ัน

21-22

102-7 Scale of the organization

แบบ 56-1 One Report /
รายงานปีระจำาปีี 2564
ส�วินที่ี� 1
หัวิขึ้้อ ขึ้้อม่ลที่ั�วิไปีและขึ้้อมล่สำาคั์ญอ่�น

57-58

102-8 Information on employees
and other workers ตารางผ่ลการดีำาเนินงาน ขึ้้อม่ลดี้านบุค์ลากร 57-60

102-9 Supply chain ห�วิงโซ่�คุ์ณ์ค์�าขึ้องที่ีวิีโอ /
การจัดีหาอย�างยั�งย่น

12-13 / 
26-27

This report has been prepared in accordance with the GRI Standards: Core Option



63รายงานความยั่งยืน 2564
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ต่ารางแสด้งข้้อม้ล้ต่าม
ต่ัวชุ่�วัด้ GRI Content Index

GRI standard 
Disclosures Disclosure Chapter Page / 

URL Omission

102-10 Significant changes to the 
organization and its supply chain

ห�วิงโซ่�ค์ุณ์ค์�าขึ้องที่ีวิีโอ /
การจัดีหาอย�างยั�งย่น

12-13 / 
26-27

102-11 Precautionary Principle
or approach การกำากับดี่แลกิจการ 21

102-12 External initiatives ที่ำาค์วิามร่้จัก ที่ีวิีโอ 7

102-13 Membership of associations ที่ำาค์วิามร่้จัก ที่ีวิีโอ 7

Strategy

102-14 Statement from senior
decision-maker สารจากกรรมการผ่่้จัดีการ 4

102-15 Key impacts, risks, and 
opportunities

การปีระเมินสาระสำาคั์ญ
และปีระเดี็นดี้านค์วิามยั�งย่น /
การบริหารค์วิามเสี�ยงองค์์กร

17-19 / 
23-25

Ethics and Integrity

102-16 Values, principles, standards,
and norms of behavior

ที่ำาค์วิามร่้จัก ที่ีวิีโอ
(ปีรัชีญาองค์์กร วิิสัยที่ัศน์ พืันธุกิจ) / 
การกำากับดี่แลกิจการ

8 /21

102-17 Mechanisms for advice and 
concerns about ethics การกำากับดี่แลกิจการ 21

Governance

102-18 Governance structure โค์รงสร้างองค์์กร 9

102-19 Delegating authority โค์รงสร้างองค์์กร 9

102-20
Executive-level responsibility for 
economic, environmental, and 
social topics

โค์รงสร้างการพืัฒนาอย�างยั�งย่น 10

102-22
Composition of the highest 
governance body and its 
committees

โค์รงสร้างองค์์กร /
โค์รงสร้างการพืัฒนาอย�างยั�งย่น 9 / 10

102-23 Chair of the highest governance 
body

แบบ 56-1 One Report /
รายงานปีระจำาปีี 2564
ส�วินที่ี� 2
หัวิขึ้้อ ขึ้้อม่ลเกี�ยวิกับค์ณ์ะกรรมการ

91-107



รายงานความยั่งยืน 2564
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)64

GRI standard 
Disclosures Disclosure Chapter Page / 

URL Omission

102-24 Nominating and selecting the 
highest governance body

แบบ 56-1 One Report /
รายงานปีระจำาปีี 2564
ส�วินที่ี� 2
หัวิขึ้้อ รายงานผ่ลการดีำาเนินงานสำาคั์ญ
ดี้านการกำากับดี่แลกิจการ

114

102-25 Conflicts of interest

แบบ 56-1 One Report /
รายงานปีระจำาปีี 2564
ส�วินที่ี� 2
หัวิขึ้้อ การติดีตามให้มีการปีฏิบิัติตามนโยบาย
และแนวิปีฏิิบัติในการกำากับดี่แลกิจการ

127

102-26
Role of highest governance body 
in setting purpose, values, and 
strategy

แบบ 56-1 One Report /
รายงานปีระจำาปีี 2564
ส�วินที่ี� 2
หัวิขึ้้อ บที่บาที่หน้าที่ี�ขึ้องค์ณ์ะกรรมการ

93-107

102-27 Collective knowledge of highest 
governance body

แบบ 56-1 One Report /
รายงานปีระจำาปีี 2564
ส�วินที่ี� 2
หัวิขึ้้อ การพืัฒนากรรมการและผ่่้บริหาร

119-120

102-29 
Identifying and managing 
economic, environmental, and 
social impacts

การปีระเมินสาระสำาคั์ญ
และปีระเดี็นดี้านค์วิามยั�งย่น 17-19

102-30 Effectiveness of risk management 
processes

แบบ 56-1 One Report /
รายงานปีระจำาปีี 2564
ส�วินที่ี� 1
หัวิขึ้้อ การบริหารจัดีการค์วิามเสี�ยง

38-42

102-32 Highest governance body's role in 
sustainability reporting โค์รงสร้างการพืัฒนาอย�างยั�งย่น 10

102-35 Remuneration policies

แบบ 56-1 One Report /
รายงานปีระจำาปีี 2564
ส�วินที่ี� 2
หัวิขึ้้อ ค์ณ์ะกรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา 
และกำาหนดีค์�าตอบแที่น

104-105

102-36 Process for determining 
remuneration

แบบ 56-1 One Report /
รายงานปีระจำาปีี 2564
ส�วินที่ี� 2
หัวิขึ้้อ ค์ณ์ะกรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา 
และกำาหนดีค์�าตอบแที่น และหัวิขึ้้อ สรุปีผ่ล
การปีฏิบิติัหนา้ที่ี�ขึ้องค์ณ์ะกรรมการชีดุีย�อยอ่�นๆ

104-105 / 
131-132
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

GRI standard 
Disclosures Disclosure Chapter Page / 

URL Omission

102-37 Stakeholders’ involvement in 
remuneration

แบบ 56-1 One Report /
รายงานปีระจำาปีี 2564
ส�วินที่ี� 2
หัวิขึ้้อ ค์ณ์ะกรรมการบรรษัที่ภิบาล สรรหา 
และกำาหนดีค์�าตอบแที่น และหัวิขึ้้อ สรุปีผ่ล
การปีฏิบิติัหนา้ที่ี�ขึ้องค์ณ์ะกรรมการชีดุีย�อยอ่�นๆ

104-105 / 
131-132

102-38 Annual total compensation ratio

แบบ 56-1 One Report /
รายงานปีระจำาปีี 2564
ส�วินที่ี� 2
หัวิขึ้้อ ค์�าตอบแที่นกรรมการ และหัวิขึ้้อ 
นโยบายการจ�ายค์�าตอบแที่นผ่่บ้ริหาร 

125-126 / 
111-112

Stakeholder Engagement

102-40 List of stakeholder groups การมีส�วินร�วิมขึ้องผ่่้มีส�วินไดี้เสีย 14-16

102-41 Collective bargaining agreements Not applicable

102-42 Identifying and selecting 
stakeholders การมีส�วินร�วิมขึ้องผ่่้มีส�วินไดี้เสีย 14-16

102-43 Approach to stakeholder 
engagement การมีส�วินร�วิมขึ้องผ่่้มีส�วินไดี้เสีย 14-16

102-44 Key topics and concerns raised
การปีระเมินสาระสำาคั์ญ
และปีระเดี็นดี้านค์วิามยั�งย่น /
การมีส�วินร�วิมขึ้องผ่่้มีส�วินไดี้เสีย 

17-19 / 
14-16

Reporting Practice

102-45 Entities included in the 
consolidated financial statements

แบบ 56-1 One Report /
รายงานปีระจำาปีี 2564
ส�วินที่ี� 1
หัวิขึ้้อ การวิิเค์ราะห์และค์ำาอธุิบายขึ้อง 
ฝ่่ายจัดีการ (MD&A)

49-56

102-46 Defining report content and topic 
Boundaries

การปีระเมินสาระสำาคั์ญ
และปีระเดี็นดี้านค์วิามยั�งย่น 17-19

102-47 List of material topics การปีระเมินสาระสำาคั์ญ
และปีระเดี็นดี้านค์วิามยั�งย่น 17-19



รายงานความยั่งยืน 2564
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)66

GRI standard 
Disclosures Disclosure Chapter Page / 

URL Omission

102-48 Restatements of information เกี�ยวิกับรายงานฉบับนี� 6

102-49 Changes in reporting เกี�ยวิกับรายงานฉบับนี� 6

102-50 Reporting period เกี�ยวิกับรายงานฉบับนี� 6

102-51 Date of most recent report เกี�ยวิกับรายงานฉบับนี� 6

102-52 Reporting cycle เกี�ยวิกับรายงานฉบับนี� 6

102-53 Contact point for questions 
regarding the report เกี�ยวิกับรายงานฉบับนี� 6

102-54 Claims of reporting in accordance 
with the GRI Standards เกี�ยวิกับรายงานฉบับนี� 6

102-55 GRI content index ตารางแสดีงขึ้้อม่ลตามตัวิชีี�วิัดี
GRI Content Index 62-70

102-56 External assurance -

Material Topics

GRI 103: Management Approach

103-1 Explanation of the material topic 
and its Boundary

การปีระเมินสาระสำาคั์ญ
และปีระเดี็นดี้านค์วิามยั�งย่น 17-19

103-2 The management approach and 
its components

แบบ 56-1 One Report /
รายงานปีระจำาปีี 2564
ส�วินที่ี� 2
หัวิขึ้้อ โค์รงสร้างการกำากับดี่แลกิจการ 
และขึ้้อม่ลสำาคั์ญเกี�ยวิกับค์ณ์ะกรรมการ 
ค์ณ์ะกรรมการชุีดีย�อย ผ่่บ้ริหาร พืนักงาน 
และอ่�นๆ

90-113

103-3 Evaluation of the management 
approach

แบบ 56-1 One Report /
รายงานปีระจำาปีี 2564
ส�วินที่ี� 2
หัวิขึ้้อ การปีระเมินผ่ลการปีฏิิบัติงาน

121-122
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

GRI standard 
Disclosures Disclosure Chapter Page / 

URL Omission

ECONOMIC

GRI 201: Economic Performance

201-1 Direct economic value generated 
and distributed

แบบ 56-1 One Report /
รายงานปีระจำาปีี 2564
หัวิขึ้้อ ขึ้้อม่ลที่างการเงิน

8-9

201-2
Financial implications and other 
risks and opportunities due to 
climate change

แบบ 56-1 One Report /
รายงานปีระจำาปีี 2564
ส�วินที่ี� 1
หัวิขึ้้อ การบริหารจัดีการค์วิามเสี�ยง /
รายงานค์วิามยั�งย่น 2564
หัวิขึ้้อ ค์วิามเสี�ยงที่ี�อาจส�งผ่ลกระที่บกับ 
ค์วิามยั�งย่นขึ้องที่ีวิีโอ

38-42 / 
24-25

GRI 205: Anti - corruption

205-1 Operations assessed for risks 
related to corruption

แบบ 56-1 One Report /
รายงานปีระจำาปีี 2564
ส�วินที่ี� 1
หัวิขึ้้อ ค์วิามเสี�ยงดี้านกฎระเบียบ

42

205-2
Communication and training 
about anti-corruption policies and 
procedures

แบบ 56-1 One Report /
รายงานปีระจำาปีี 2564
ส�วินที่ี� 2
หัวิขึ้้อ จรรยาบรรณ์ธุุรกิจ /
รายงานค์วิามยั�งย่น 2564
หัวิขึ้้อ การต�อต้านการค์อร์รัปีชีัน

86 / 22

205-3 Confirmed incidents of corruption 
and actions taken การต�อต้านทีุ่จริตค์อร์รัปีชัีน 22

ENVIRONMENTAL

GRI 302: Energy 

302-1 Energy consumption within the 
organization

การใชี้ที่รัพืยากรและอนุรักษ์พืลังงาน /
ตารางผ่ลการดีำาเนินงาน ขึ้้อม่ลดี้านสิ�งแวิดีล้อม

34-36 / 
54

302-4 Reduction of energy consumption การใชี้ที่รัพืยากรและอนุรักษ์พืลังงาน /
ตารางผ่ลการดีำาเนินงาน ขึ้้อม่ลดี้านสิ�งแวิดีล้อม

34-36 / 
54



รายงานความยั่งยืน 2564
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)68

GRI standard 
Disclosures Disclosure Chapter Page / 

URL Omission

GRI 303: Water and Effluents 

303-1 Interactions with water as a 
shared resource การบริหารจัดีการนำ�า 33

303-2 Management of water discharge-
related impacts การบริหารจัดีการนำ�า 33

303-3 Water withdrawal ตารางผ่ลการดีำาเนินงาน ขึ้้อม่ลดี้านสิ�งแวิดีล้อม 55

303-4 Water discharge ตารางผ่ลการดีำาเนินงาน ขึ้้อม่ลดี้านสิ�งแวิดีล้อม 55

303-5 Water consumption ตารางผ่ลการดีำาเนินงาน ขึ้้อม่ลดี้านสิ�งแวิดีล้อม 55

GRI 305: Emissions

305-5 Reduction of GHG emissions การลดีค์าร์บอนฟุตพืริ�นที่์
และลดีการปีล�อยก๊าซ่เร่อนกระจก 38

GRI 306: Effluents and Waste

306-1 Waste generation and significant 
waste-related impacts

การลดีขึ้องเสียจากกระบวินการผ่ลิต / ตาราง
ผ่ลการดีำาเนินงาน ขึ้้อม่ลดี้านสิ�งแวิดีล้อม

37 /
55-56

306-2 Management of significant waste-
related impacts

การลดีขึ้องเสียจากกระบวินการผ่ลิต / ตาราง
ผ่ลการดีำาเนินงานขึ้้อมล่ดี้านสิ�งแวิดีล้อม

37 /
55-56

306-3 Waste generated การลดีขึ้องเสียจากกระบวินการผ่ลิต / ตาราง
ผ่ลการดีำาเนินงาน ขึ้้อม่ลดี้านสิ�งแวิดีล้อม

37 /
55-56

306-4 Waste diverted from disposal การลดีขึ้องเสียจากกระบวินการผ่ลิต / ตาราง
ผ่ลการดีำาเนินงาน ขึ้้อม่ลดี้านสิ�งแวิดีล้อม

37 /
55-56

306-5 Waste directed to disposal การลดีขึ้องเสียจากกระบวินการผ่ลิต / ตาราง
ผ่ลการดีำาเนินงาน ขึ้้อม่ลดี้านสิ�งแวิดีล้อม

37 /
55-56

GRI 308: Supplier Environmental Assessment

308-1 New suppliers that were screened 
using environmental criteria การจัดีหาอย�างยั�งย่น 26
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GRI standard 
Disclosures Disclosure Chapter Page / 

URL Omission

SOCIAL

GRI 401: Employment

401-1 New employee hires and 
employee turnover

ตารางผ่ลการดีำาเนินงาน
ขึ้้อม่ลดี้านบุค์ลากรและสังค์ม 59

401-2

Benefits provided to full-time 
employees that are not provided 
to temporary or part-time 
employees

แบบ 56-1 One Report /
รายงานปีระจำาปีี 2564
ส�วินที่ี� 2
หัวิขึ้้อ ค์�าตอบแที่นพืนักงาน /
รายงานค์วิามยั�งย่น 2564
หวัิข้ึ้อ การดีแ่ลพืนักงานและการพัืฒนาบุค์ลากร

112 /
43

401-3 Parental Leave ตารางผ่ลการดีำาเนินงาน
ขึ้้อม่ลดี้านบุค์ลากรและสังค์ม 59

GRI 403: Occupational Health and Safety

403-1 Occupational health and safety 
management system ค์วิามปีลอดีภัยและอาชีีวิอนามัย 46-47

403-2
Hazard identification, risk 
assessment, and incident 
investigation

ค์วิามปีลอดีภัยและอาชีีวิอนามัย /
ตารางผ่ลการดีำาเนินงาน
ขึ้้อม่ลดี้านค์วิามปีลอดีภัยและอาชีีวิอนามัย

46-47 /
61

403-3 Occupational health services ค์วิามปีลอดีภัยและอาชีีวิอนามัย 46-47

403-4
Worker participation, consultation, 
and communication on 
occupational health and safety

ค์วิามปีลอดีภัยและอาชีีวิอนามัย /
การดี่แลพืนักงานและการพืัฒนาบุค์ลากร

46-47 / 
43-45

403-5 Worker training on occupational 
health and safety

ค์วิามปีลอดีภัยและอาชีีวิอนามัย /
การส�งเสริมศักยภาพืบุค์ลากร 

46-47 / 
44-45

403-6 Promotion of worker health
ค์วิามปีลอดีภัยและอาชีีวิอนามัย / การดี่แล
พืนักงานรองรับการปีฏิบิัติงานในสถานการณ์์
การแพืร�ระบาดีขึ้องโค์วิิดี-19

46-47 / 
43-44

403-7

Prevention and mitigation of 
occupational health and safety
impacts directly linked by 
business relationships

ค์วิามปีลอดีภัยและอาชีีวิอนามัย 46-47

403-9 Work-related injuries ตารางผ่ลการดีำาเนินงาน
ขึ้้อม่ลดี้านค์วิามปีลอดีภัยและอาชีีวิอนามัย 61

403-10 Work-related ill health ตารางผ่ลการดีำาเนินงาน
ขึ้้อม่ลดี้านค์วิามปีลอดีภัยและอาชีีวิอนามัย 61
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GRI standard 
Disclosures Disclosure Chapter Page / 

URL Omission

GRI 404: Training and Education

404-1 Average hours of training per year 
per employee

การดี่แลพืนักงานและการพืัฒนาบุค์ลากร / 
ตารางผ่ลการดีำาเนินงาน ขึ้้อมล่ดี้านบุค์ลากร
และสังค์ม 

43-45 / 
60

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity

405-1 Diversity of governance bodies 
and employees

ตารางผ่ลการดีำาเนินงาน
ขึ้้อม่ลดี้านบุค์ลากรและสังค์ม 57-58

GRI 406: Non-discrimination

406-1 Incidents of discrimination and 
corrective actions taken การเค์ารพืสิที่ธุิมนุษยชีน 42

GRI 408: Child Labor

408-1
Operations and suppliers at 
significant risk for incidents of 
child labor

การเค์ารพืสิที่ธุมินุษยชีน / การจดัีหาอย�างยั�งยน่ 42 / 26

GRI 409: Forced or Compulsory Labor

409-1
Operations and suppliers at 
significant risk for incidents of 
forced or compulsory labor

การจัดีหาอย�างยั�งย่น 26

GRI 413: Local Communities

413-1
Operations with local community 
engagement, impact assessments, 
and development programs

การมีส�วินร�วิมพืัฒนาชีุมชีนและสังค์ม 48-51

GRI 414: Supplier social Assessment

414-1 New suppliers that were screened 
using social criteria การจัดีหาอย�างยั�งย่น 26

GRI 416: Customer Health and Safety

416-1
Assessment of the health and 
safety impacts of product and 
service categories

ผ่ลิตภัณ์ฑ์ค์์ุณ์ภาพื และการบริการดี้วิยใจ 28-30

ตารางผ่ลการดีำาเนินงาน ขึ้้อม่ลดี้านบุค์ลากรและสังค์ม 
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GRI standard 
Disclosures Disclosure Chapter Page / 

URL Omission

GRI 417: Marketing and Labeling

417-1 Requirements for product and 
service information and labeling ผ่ลิตภัณ์ฑ์ค์์ุณ์ภาพื และการบริการดี้วิยใจ 28-30

GRI 418: Customer Privacy

418-1

Substantiated complaints 
concerning breaches of customer 
privacy and losses of customer 
data

ผ่ลิตภัณ์ฑ์ค์์ุณ์ภาพื และการบริการดี้วิยใจ 28-30
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 United Nations Sustainability Development Goals

Goals Description Chapter

End poverty in all its 
forms everywhere

• ผ่ลิตภัณ์ฑ์์ค์ุณ์ภาพื 
และการบริการ 
ดี้วิยใจ

End hunger, achieve 
food security and 
improved nutrition 
and promote 
sustainable 
agriculture

• การจัดีหาอย�างยั�งย่น

Ensure healthy lives 
and promote well-
being for all at all 
ages

• การมีส�วินร�วิมพืัฒนา
ชีุมชีนและสังค์ม

Ensure inclusive 
and equitable 
quality education 
and promote 
lifelong learning 
opportunities for all

• การมีส�วินร�วิมพืัฒนา
ชีุมชีนและสังค์ม

Achieve 
genderequality and 
empower all women 
and girls

• การเค์ารพืสิที่ธุิ
มนุษยชีน

Ensure availability 
and sustainable 
management of water 
and sanitation for all

• การบริหารจัดีการนำ�า

Ensure access to
affordable, reliable,
sustainable and
modern energy
for all

• การใชี้ที่รัพืยากรและ
อนุรักษ์พืลังงาน

Promote sustained, 
inclusive and 
sustainable 
economic growth, 
full and productive 
employment and 
decent work for all

• การดี่แลพืนักงาน
และการพืัฒนา
บุค์ลากร 

Goals Description Chapter

Reduce inequality 
within and among 
countries

• ค์วิามยั�งย่น 
ดี้านสังค์ม

Make cities and 
human settlements 
inclusive, safe, 
resilient and 
sustainable

• การกำากับดี่แล
กิจการ

• การต�อต้าน 
การค์อร์รัปีชีัน

Ensure sustainable 
consumption and 
production patterns

• การจัดีหาอย�างยั�งย่น

• ผ่ลิตภัณ์ฑ์์ค์ุณ์ภาพื
และการบริการ 
ดี้วิยใจ

Take urgent action 
to combat climate 
change and its 
impacts

• การลดีค์าร์บอน 
ฟุตพืริ�นที่์และ 
ลดีการปีล�อย 
ก๊าซ่เร่อนกระจก

Protect, restore and 
promote sustainable 
use of terrestrial 
ecosystems, 
sustainably manage 
forests, combat 
desertification, and 
halt and reverse

• ค์วิามยั�งย่น 
ดี้านสิ�งแวิดีล้อม 

Promote peaceful 
land inclusive 
societies for 
sustainable 
development, provide 
access to justice for 
all and build effective, 
accountable and 
inclusive institutions 
at all levels

• การเค์ารพืสิที่ธิุ
มนุษยชีน

• การบริหารจัดีการ
ผ่ลกระที่บ 
และขึ้้อร้องเรียน

• การมีส�วินร�วิมพืัฒนา
ชุีมชีนและสังค์ม

Strengthen the means 
of implementation 
and revitalize the 
global partnership 
for sustainable 
development

• ที่ำาค์วิามร่้จัก ที่ีวิีโอ
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กรุณ์าที่ำาเค์ร่�องหมาย X ลงในชี�อง ▭ หร่อแสดีงค์วิามคิ์ดีเห็นขึ้องที่�านเพืิ�มเติมลงในชี�องวิ�าง

1. กรุณาระบุสถั่านะของทำ่านทำ่�เก่�ยวข�องกับบริษ์ัทำ นำ�ามันพ่ชัไทำย จำากัด (มห่าชัน)

▭ พืนักงาน ▭ ล่กค์้าและผ่่้บริโภค์ ▭ ค่์�ค์้า ▭ ผ่่้ถอ่หุ้น

▭ สังค์มและชีุมชีน ▭ เกษตรกร ▭ ค่์�แขึ้�ง ▭ หน�วิยงานราชีการ

2. ท่ำานได�รับทำราบรายงานความยั�งยืนฉบับน่�จากชั่องทำางใด

▭ ไดี้รับแจกวิันปีระชีุมสามัญผ่่้ถ่อหุ้นปีระจำาปีี ▭ ดีาวิน์โหลดีจากเวิ็บไซ่ต์บริษัที่ฯ

▭ อ่�น ๆ ระบุ...............................................................................................................................................................

3. วัต่ถัุ่ประสงค์ในการอ่านรายงานความยั�งยืนฉบับน่�

▭ เพ่ื�อหาขึ้้อม่ลปีระกอบการตัดีสินใจลงทีุ่น ▭ เพื่�อการศ้กษาวิิจัย ▭ เพื่�อร่้จักบริษัที่ฯ

▭ อ่�น ๆ ระบุ...............................................................................................................................................................

4. กรุณาแสดงความคิดเห่็นต่่อรายงานความยั�งยืน ปี 2564

ความคิด้เห้็นต่�อรายั่งานความยัั่�งยั่ืน ปี 2564
ระด้ับัคะแนน

น้อยั่ท่�ส่ด้ น้อยั่ ปานกิล้าง มากิ มากิท่�ส่ด้

ภาพืรวิมรายงานค์วิามยั�งย่นฉบับนี�มีค์วิามสมบร่ณ์์
ตรงกับสิ�งที่ี�ที่�านต้องการที่ราบ ▭ ▭ ▭ ▭ ▭

มีการนำาเสนอเน่�อหาที่ี�เข้ึ้าใจง�าย และน�าสนใจ ▭ ▭ ▭ ▭ ▭

เน่�อหาในรายงานค์วิามยั�งย่นมีค์วิามน�าเช่ี�อถ่อ ▭ ▭ ▭ ▭ ▭

รายงานค์วิามยั�งย่นมีขึ้นาดี และร่ปีเล�มที่ี�เหมาะสม ▭ ▭ ▭ ▭ ▭

ค์วิามพื้งพือใจต�อรายงานค์วิามยั�งย่นโดียรวิม ▭ ▭ ▭ ▭ ▭

5. ท่ำานคิดว่าประเด็นสำาคัญด�านความยั�งยืนของบริษั์ทำฯ ถั่้กรายงานอย่างครบถั่�วนในรายงานความยั�งยืนห่รือไม่

▭ ค์รบถ้วิน ▭ ไม�ค์รบถ้วิน ▭ อ่�นๆ ระบุปีระเดี็นที่ี�ค์วิรเพืิ�มเติม........................................................................

6. ข�อคิดเห่็น และข�อเสนอแนะอื�น ๆ

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

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

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

ทำ่านสามารถั่
ร่วมแสดงความคิดเห็่น

ผู้่านชั่องทำางออนไลน์
โดยการสแกน QR Code

แบับัสำารวจความคิด้เห้็น
ต่�อรายั่งานความยั่ั�งยั่ืน ปี 2564

ขึ้้อมล่ที่ี�ไดี้รับจากแบบสำารวิจค์วิามคิ์ดีเห็นนี� จะถ่กนำามาปีรับปีรุงเน่�อหาในรายงานค์วิามยั�งย่นในปีีต�อไปี
ขึ้อขึ้อบพืระค์ุณ์เปี็นอย�างส่งสำาหรับค์วิามร�วิมม่อขึ้องที่�าน
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