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สารบััญ

ความยั่ั�งยั่ืนด้้านเศรษฐกิิจ

25
การบริหารจััดการห่วง

โซ่่คุุณคุ่า

20
การกำากับ

ดูแลกิจัการ

21
การต่่อต่้าน

การคุอร์รัปชััน

22
การบริหาร

คุวามเสี่่�ยงองคุ์กร

27
การจััดหา

อย่างยั�งยืน

29
ผลิต่ภััณฑ์์คุุณภัาพ

และการบริการด้วยใจั

10
การดำาเนินงาน

ด้านคุวามยั�งยืน
ของที่วีโอ

4
สี่ารจัากประธาน
เจั้าหน้าที่�บริหาร

และกรรมการผู้จััดการ

6
เก่�ยวกับรายงาน

ฉบับน่�

7
ทีำาคุวามรู้จััก

ที่วีโอ

13
การม่สี่่วนร่วมของผู้ม่

สี่่วนได้เสี่่ย

16
การประเมินสี่าระสี่ำาคุัญ 

และประเด็น
ด้านคุวามยั�งยืน
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ความยั่ั�งยั่ืนด้้านสังคม

49
การม่สี่่วนร่วมพัฒนา

ชัุมชันและสี่ังคุม

43
การดูแลพนักงาน

และการพัฒนาบุคุลากร

46
คุวามปลอดภััย

และอาชั่วอนามัย

42
การเคุารพสี่ิทีธิ

มนุษยชัน

ความยั่ั�งยั่ืนด้้านสิ�งแวด้ล้้อม

38
การลดคุาร์บอน

ฟุุต่พริ�นที์
และลดการปล่อย
ก๊าซ่เรือนกระจัก

39
การบริหารจััดการ

ผลกระทีบ

34
การบริหาร
จััดการนำ�า

35
การใชั้ทีรัพยากร

และอนุรักษ์พลังงาน

37
การลดของเสี่่ย

จัากกระบวนการผลิต่

64
 ต่ารางผลการดำาเนินงาน 
ข้อมูลด้านคุวามปลอดภััย

และอาชั่วอนามัย

56
รางวัลแห่งคุวาม

ภัาคุภัูมิใจั ปี 2563

59
 ต่ารางผลการดำาเนินงาน 

ข้อมูลด้านสี่ิ่งแวดล้อม

61
 ต่ารางผลการดำาเนินงาน 

ข้อมูลด้านบุคุลากร

66
 ต่ารางแสี่ดงข้อมูลต่ามต่ัว
ชั่�วัด GRI Content Index

74
แบบสี่ำารวจัคุวามคุิดเห็นต่่อ
รายงานคุวามยั�งยืน ปี 2563
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“บริษัทียึดหลักการดำาเนินธุรกิจั
ต่ามหลักธรรมาภัิบาล

บนรากฐานแห่งคุวามยั�งยืน
โดยนำาเป้าหมายการพัฒนาที่�ยั�งยืน
ของสี่หประชัาชัาต่ิ (Sustainable
Development Goals: SDGs)

ผสี่านเข้ากับการดำาเนินงานของบริษัที 
เพ่�อสี่ร้างผลการดำาเนินงานที่�ด่
ในทีุกด้าน ทีั�งเศรษฐกิจั สี่ังคุม

และสี่ิ่งแวดล้อม”

สารจากิประธานเจ้าหน้าที่่�บัริหาร
แล้ะกิรรมกิารผู้้้จัด้กิาร
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ปีี 2563 เปี็นปีีท่ี่�ทุี่กคนต้้องเผชิิญความที่้าที่ายและ 
การปีรับตั้วในหลายด้้าน ท่ี่ามกลางสถานการณ์์ 
การระบาด้ของโรค COVID-19 ธุุรกิจต้้องขับเคล่�อนด้้วย
ระบบ BCM หร่อระบบการจดั้การความต้อ่เน่�องของธุุรกจิ 
นับเป็ีนเคร่�องม่อท่ี่�สำาคัญท่ี่�จะบรรเที่าความรุนแรง ที่ำาให้
การด้ำาเนินการเป็ีนไปีอยา่งราบร่�น ม่ความปีลอด้ภััย เพ่ื่�อ
รองรับการเปีล่�ยนแปีลงต้ามสถานการณ์์ต่้างๆ รวมทัี่�ง
ความร่วมม่อจากพื่นักงานและชุิมชิน ความเข้าใจจาก 
ค้้ค่า ความไว้วางใจจากล้กค้า และการสนับสนุนท่ี่�ด่้จาก
ผ้้ม่ส่วนได้้เส่ย จึงที่ำาให้บริษััที่ก้าวผ่านวิกฤติ้ครั�งน่�ไปีได้้

บริษััที่ยึด้หลักการด้ำาเนินธุุรกิจต้ามหลักธุรรมาภิับาล 
บนรากฐานแห่งความยั�งย่น โด้ยนำาเป้ีาหมายการพัื่ฒนา
ท่ี่�ยั�งยน่ของสหปีระชิาชิาต้ ิ(Sustainable Development 
Goals: SDGs) ผสานเข้ากับการด้ำาเนินงานของบริษััที่ 
เพ่ื่�อสร้างผลการด้ำาเนินงานท่ี่�ด่้ในทุี่กด้้าน ทัี่�งเศรษัฐกิจ 
สังคม และสิ�งแวด้ล้อม โด้ยม่พัื่ฒนาการด้้านการกำากับ
ด้้แลกิจการท่ี่�สำาคัญหลายด้้าน ส่งผลให้ ปีี 2563 
เป็ีนอ่กปีีแห่งความภ้ัมิใจ ท่ี่�บริษััที่ได้้รับการปีระเมิน 
ด้้านกำากับกิจการของบริษััที่จด้ที่ะเบ่ยนไที่ย (CGR) 
ด้้วยคะแนนในระดั้บด่้เลิศ (5 ด้าว) ได้้รับรางวัล SET 
Awards ด้้านผลการด้ำาเนินงานด่้เด่้น Outstanding 
Company Performance Awards และรางวัลผ้้บริหาร
ส้งสุด้ด่้เด่้น Outstanding CEO Awards อ่กทัี่�งยังได้้ 
การคัด้เล่อกอย้่ในรายช่ิ�อ “หุ้นยั�งย่น” หร่อ Thailand 
Sustainability Investment (THSI) รวมถึงรางวัล 
Prime Minister’s Export Award ในกลุ่มรางวัล 
ผ้้ปีระกอบธุุรกิจส่งออกยอด้เย่�ยม (Best Exporter 
Award) และ รางวัลแบรนด์้ไที่ยยอด้เย่�ยม (Best Thai 
Brand) แสด้งถึงการพัื่ฒนาผลิต้ภััณ์ฑ์์ท่ี่�ม่ทัี่�งคุณ์ภัาพื่และ
มาต้รฐานการผลิต้จนเป็ีนท่ี่�ยอมรับในสังคม

ในรอบปีีท่ี่�ผ่านมา แม้ว่าการด้ำาเนินกิจกรรมต่้างๆ 
ค่อนข้างจำากัด้ จากสถานการณ์์การระบาด้ของโรค 
COVID-19 ท่ี่�ต้้องเว้นระยะห่างที่างสังคม บริษััที่ยังคง 
มุ่งมั�นด้้แลชิุมชินรอบข้าง ควบค่้ไปีกับการด้ำาเนินงาน 
ท่ี่�คำานึงถึงความรับผิด้ชิอบต้่อสังคมและสิ�งแวด้ล้อม 
อย่างต่้อเน่�อง โด้ยมุ่งเน้นโครงการท่ี่�ก่อให้เกิด้การสร้าง
คุณ์ค่าร่วมระหว่างบริษััที่และชิุมชิน อาทิี่ โครงการ 
ส่งเสรมิการสรา้งงานสรา้งอาช่ิพื่ โครงการจดั้การขยะและ
ต้ลาด้นัด้ร่ไซเคิล เพ่ื่�อให้ชุิมชินม่รายได้้สามารถขับเคล่�อน
โครงการต่้อด้้วยต้นเอง คณ์ะที่ำางานด้้านสิ�งแวด้ล้อมและ
สังคม เข้ามาม่บที่บาที่สำาคัญในการปีระสานความร่วมม่อ
ระหว่างชุิมชินกับบริษััที่ นำาไปีส่้การปีรับปีรุงแก้ไข
กระบวนการผลิต้และขั�นต้อนการด้ำาเนินงานภัายใน 
การใช้ิที่รัพื่ยากรและพื่ลังงานอย่างร้้คุณ์ค่าและเกิด้
ปีระสิที่ธิุภัาพื่ส้งสุด้ ซึ�งต้้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจของ
ทุี่กคนในองค์กร ช่ิวยกันเสนอแนะและปีรับปีรุง
กระบวนการที่ำางานในด้้านต่้างๆ เพ่ื่�อนำาไปีส่้การบรรลุ
เป้ีาหมายในด้้านการอนุรักษ์ัและลด้การปีล่อยก๊าซ 
เร่อนกระจก เพ่ื่�อให้เยาวชินคนรุ่นหลังสามารถเข้าถึง
ที่รัพื่ยากรธุรรมชิาติ้ท่ี่�ม่คุณ์ภัาพื่

ในนามของบริษััที่ นำ�ามันพ่ื่ชิไที่ย จำากัด้ (มหาชิน) ใคร่ขอ
ขอบคุณ์ทุี่กท่ี่านท่ี่�ให้ความเช่ิ�อมั�นและให้การสนับสนุน 
ท่ี่�ด่้ต้ลอด้มา บริษััที่ขอมุ่งมั�นในการด้ำาเนินธุุรกิจด้้วย 
ความซ่�อสัต้ย์ สุจริต้ มุ่งสร้างม้ลค่าแก่ผ้้ม่ส่วนได้้เส่ย 
ทุี่กฝ่่าย รับผิด้ชิอบในการด้ำาเนินธุุรกิจ เพ่ื่�อการเติ้บโต้ 
ร่วมกันอย่างมั�นคงและและสร้างสังคมแห่งการอย้ร่่วมกัน
ท่ี่�ยั�งย่นต่้อไปี

นายั่บัวร วงศ์สินอุด้ม
ปีระธุานเจ้าหน้าท่ี่�บริหารและกรรมการผ้้จัด้การ
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บริษััที่ นำ�ามันพ่ื่ชิไที่ย จำากัด้ (มหาชิน) (“ท่ี่ว่โอ”) ได้้จัด้
ที่ำารายงานความยั�งย่นต่้อเน่�องเป็ีนปีีท่ี่� 8 เพ่ื่�อแสด้งถึง 
ความมุ่งมั�นในการเปิีด้เผยข้อม้ลสำาคัญด้้านการพัื่ฒนา
อย่างยั�งย่นขององค์กร ครอบคลุมผลการด้ำาเนินงาน
ทัี่�งด้้านเศรษัฐกิจ สังคม และสิ�งแวด้ล้อม ตั้�งแต่้วันท่ี่� 1 
มกราคม 2563 ถึงวันท่ี่� 31 ธัุนวาคม 2563 โด้ยพิื่จารณ์า
สาระสำาคัญในการนำาเสนอเพ่ื่�อต้อบสนองความต้้องการ
และความคาด้หวังของผ้้ม่ส่วนได้้เส่ยอย่างถ้กต้้องและ
โปีร่งใส

แนวที่างกิารจัด้ที่ำารายั่งาน
รายงานความยั�งย่นปีระจำาปีี 2563 ใช้ิกรอบการรายงาน
สากลด้้านความยั�งยน่ของ Global Reporting Initiatives 
(GRI) Sustainability Reporting Standards ในระดั้บ
ตั้วช่ิ�วัด้หลัก (Core) พื่ร้อมทัี่�งรายงานผลการด้ำาเนินงาน
ขององค์กรท่ี่�สนับสนุนเป้ีาหมายการพัื่ฒนาท่ี่�ยั�งย่นของ
สหปีระชิาชิาติ้ (Sustainable Development Goals: 
SDGs)

ขอบัเขตของกิารรายั่งาน
การเปีิด้เผยข้อม้ลในรายงานฉบับน่� แสด้งข้อม้ลและ 
ผลกระที่บจากการด้ำาเนินงานต้ลอด้ทัี่�งห่วงโซ่คุณ์ค่าของ 
ท่ี่ว่โอ โด้ยม่ขอบเขต้การรายงานครอบคลุมทัี่�งสำานักงาน
ใหญ่ โรงงานของท่ี่ว่โอ รวมถึงผ้้ม่ส่วนได้้เส่ยท่ี่�เก่�ยวข้อง 
มิได้้รวมถึงบริษััที่ย่อยและบริษััที่ท่ี่�เก่�ยวข้องอ่�น

เกิ่�ยั่วกิับัรายั่งานฉบัับัน่�

กิารให้ความเชื่ื�อมั�นต่อรายั่งาน
คณ์ะกรรมการและผ้้บริหารระดั้บส้งของท่ี่ว่โอ ม่บที่บาที่
สำาคัญในการติ้ด้ต้าม ให้คำาแนะนำา พื่ร้อมทัี่�งให้ความ
เห็นชิอบและต้รวจสอบความถ้กต้้องของข้อม้ลสำาคัญ 
ในรายงานฉบับน่� เพ่ื่�อให้เน่�อหาของรายงานม่ความ 
ครบถ้วน สมบ้รณ์์  พื่ร้อมทัี่�งยินด่้รับฟัังข้อเสนอแนะ
ต่้างๆ เพ่ื่�อนำาข้อคิด้เห็นมาปีรับปีรุงกระบวนการด้ำาเนิน
งานและการพื่ัฒนาอย่างยั�งย่นร่วม
กับผ้้ม่ส่วนได้้เส่ยทุี่กฝ่่ายต่้อไปี โด้ย
สามารถเสนอแนะความคิด้เห็นได้้ท่ี่� 
QR Code น่�

สำาหรับเน่�อหาการด้ำาเนินงานของบริษััที่ ท่ี่�อย้น่อกเหน่อ
จากรายงานฉบับน่� สามารถอ้างอิงได้้จากแบบ 56-1 
One Report/รายงานปีระจำาปีี 2563 ของบริษััที่ 
โด้ยด้าวน์โหลด้ได้้ท่ี่�

www.tvothai.com/th/investor/downloads

หร่อ 
 
 

และสามารถด้าวน์โหลด้รายงานฉบับน่�

www.tvothai.com/th/sustainability/report

หร่อ 

สอบถามข้อม้ลเพิื่�มเติ้มได้้ท่ี่�:
หน่วยงานสี่่งเสี่ริมการพัฒนาอย่างยั�งยืน สี่ำานักประธานเจั้าหน้าที่�บริหาร
บริษััที่ นำ�ามันพ่ื่ชิไที่ย จำากัด้ (มหาชิน)

 เลขท่ี่� 149 ถนนรชัิด้าภัเิษัก (ที่า่พื่ระ-ต้ากสนิ) แขวงบคุคโล เขต้ธุนบรุ่ กรุงเที่พื่ฯ 10600

 0 2477 9020  info@tvothai.com

www.tvothai.com/th/investor/downloads
www.tvothai.com/th/sustainability/report
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ที่ำาความร้้จักิ ที่่วีโอ

ธุรกิิจของที่่วีโอ
บริษัที นำ�ามันพ่ชัไทีย จัำากัด (มหาชัน)

ชัื�อย่อหลักทีรัพย์: TVO (ที่วีโอ) จด้ที่ะเบ่ยนในต้ลาด้หลักที่รัพื่ย์แห่งปีระเที่ศไที่ยตั้�งแต่้ปีี 2533
กลุ่มอุต่สี่าหกรรม: เกษต่รและอุต่สี่าหกรรมอาหาร 
 บริษััที่ผลิต้และจำาหน่ายสินค้านำ�ามันบริโภัค ต้รา “องุ่น” และวัต้ถุดิ้บอาหารสัต้ว์ 

ภัายใต้้ช่ิ�อ “ท่ี่ว่โอ” โด้ยม่ผลิต้ภััณ์ฑ์์หลัก 2 ปีระเภัที่ ได้้แก่ วัต้ถุดิ้บอาหารสัต้ว์ 
กากถั�วเหล่อง และนำ�ามันถั�วเหล่อง สำาหรับผลิต้ภััณ์ฑ์์อ่�น ได้้แก่ นำ�ามันข้าวโพื่ด้ 
นำ�ามันที่านต้ะวัน และนำ�ามันคาโนลา ต้ราองุ่น นำ�ามันมะกอก ต้ราโมนิน่� (MONINI) 
และเลซิติ้น โด้ยจำาหน่ายสินค้าครอบคลุมทัี่�วปีระเที่ศไที่ย และสินค้านำ�ามันถั�วเหล่อง 
ต้รา Healthy Chef และ Queen จำาหน่ายในต่้างปีระเที่ศกลุ่ม CLMV

 
 • ผลิต่ภััณฑ์์นำ�ามันถั่ั�วเหลืองสี่ำาหรับปรุงอาหาร 
      

 • ผลิต่ภััณฑ์์กากถั่ั�วเหลือง
    

ที่�ต่ั�งสี่ำานักงานใหญ่: เลขท่ี่� 149 ถนนรัชิด้าภิัเษัก (ท่ี่าพื่ระ-ต้ากสิน) แขวงบุคคโล
 เขต้ธุนบุร่ จังหวัด้กรุงเที่พื่ฯ 10600
ที่�ต่ั�งโรงงาน: เลขท่ี่� 81/7 หม่้ 1 ต้ำาบลไที่ยาวาส อำาเภัอนครชัิยศร่ จังหวัด้นครปีฐม 73120
ทีุนจัดทีะเบ่ยนและชัำาระแล้ว: 808,610,985 บาที่
จัำานวนพนักงานทีั�งหมด: 1,324 คน (ณ์ วันท่ี่� 31 ธัุนวาคม 2563)
การร่วมเป็นสี่มาชัิกองคุ์กร:
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วิสัยั่ที่ัศน์
ท่ี่ว่โอ จะเป็ีนผ้้นำาในด้้านธุุรกิจนำ�ามันพ่ื่ชิ

และวัต้ถุดิ้บอาหารสัต้ว์อย่างมั�นคง

พัันธกิิจ
มุ่งพัื่ฒนาบุคลากรให้ม่ความเป็ีนเลิศ 

เร่งปีรับปีรุงปีระสิที่ธิุภัาพื่การผลิต้
เพ่ื่�อยกระดั้บคุณ์ภัาพื่มาต้รฐานสินค้าและบริการ 

ให้ครองความเป็ีนท่ี่�หนึ�งในใจผ้้บริโภัค 

มุ่งสร้างสรรค์นวัต้กรรม พัื่ฒนาผลิต้ภััณ์ฑ์์
เพ่ื่�อต่้อยอด้ธุุรกิจใหม่ และต้อกยำ�าความเป็ีนผ้้นำา

ในอุต้สาหกรรมท่ี่�อย้่ค่้กับชุิมชิน ด้้แลสังคม
และใส่ใจสิ�งแวด้ล้อม

ปรัชื่ญาองค์กิร
บริษััที่จะเติ้บโต้อย่างม่คุณ์ภัาพื่ มั�นคง ยั�งย่น

และผลิต้สินค้าคุณ์ภัาพื่เพ่ื่�อคุณ์ภัาพื่ช่ิวิต้ท่ี่�ด่้ขึ�นของปีระชิาชิน 
และสร้างม้ลค่าเพิื่�มให้ผ้้ถ่อหุ้น ร่วมด้้แลสังคม สิ�งแวด้ล้อม
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โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบร�ษัท

เลขานุการบร�ษัท

สำนักประธาน
เจ�าหน�าที่บร�หาร

ความปลอดภัย

สำนักตรวจสอบ
ภายใน

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
สรรหาและกำหนด
ค�าตอบแทน

คณะกรรมการ
นโยบายสิ�งแวดล�อม สังคม
บร�หารความเสี่ยงและ
การกำกับดูแลการปฏิบัติ
ตามเกณฑ� (ESRC)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ฝ�ายโลจ�สติกส�

ฝ�ายผลิต

ฝ�ายว�ศวกรรม

ฝ�ายเทคนิค

ฝ�ายธุรกิจ 1

ฝ�ายธุรกิจ 2

ฝ�ายธุรกิจ 3

ฝ�ายธุรกิจ 4

ฝ�าย Supply &
Trading

ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

กรรมการผู�จัดการ

ประธานเจ�าหน�าที่
ปฏิบัติการ
ด�านการพาณิชย�

ประธานเจ�าหน�าที่
ปฏิบัติการ
ด�านการบร�หาร

ประธานเจ�าหน�าที่
ปฏิบัติการ
ด�านการผลิต

ฝ�ายบัญชี

ฝ�ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ�ายทรัพยากรบุคคล
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กิารด้ำาเนินงาน
ด้้านความยั่ั�งยั่ืนของที่่วีโอ

เพ่ื่�อสนับสนุนเป้ีาหมายในการด้ำาเนินธุุรกิจต้ามหลัก
ธุรรมาภิับาล เพ่ื่�อการเต้ิบโต้อย่างยั�งย่น ท่ี่ว่โอจึงนำา
แนวที่างต้ามมาต้รฐานสากลด้้านความรับผิด้ชิอบต่้อ
สังคม และเปีา้หมายการพื่ฒันาท่ี่�ยั�งยน่ของสหปีระชิาชิาต้ิ 
(Sustainable Development Goals: SDGs) มาเป็ีน 
กรอบการพัื่ฒนาในการกำาหนด้นโยบายการด้ำาเนินงาน
ด้้านการพัื่ฒนาอยา่งยั�งยน่ (Sustainable Development 

โครงสร้างกิารพััฒนาอยั่่างยั่ั�งยั่ืน

คณ์ะกรรมการบริษััที่
ระดับนโยบาย

กำาหนด้นโยบาย
เป้ีาหมาย และให้
ข้อคิด้เห็นต่้างๆ

คณ์ะกรรมการนโยบายสิ�งแวด้ล้อม สังคม บริหารความเส่�ยง
และการกำากับการปีฏิิบัติ้ต้ามกฎเกณ์ฑ์์ (Environmental, Social, Risk Management 

and Compliance policy Committee “ESRC”)

คณ์ะจัด้การ
ด้้านสิ�งแวด้ล้อม สังคม บริหารความเส่�ยง

และการกำากับการปีฏิิบัติ้ต้ามกฎเกณ์ฑ์์ (ESRC-E)

ระดับบริหาร
พิื่จารณ์าปัีจจัยความยั�งย่นต่้างๆ จัด้ที่ำาแผนกลยุที่ธ์ุ 

กำาหนด้ตั้วช่ิ�วัด้ ติ้ด้ต้ามผลการด้ำาเนินงาน
ให้ข้อสังเกต้/ข้อแนะนำา ในการแก้ไขปัีญหา

ที่บที่วนแผน และถ่ายที่อด้ส่้ระดั้บปีฏิิบัติ้การ

คณ์ะที่ำางาน
ด้้านสิ�งแวด้ล้อมและสังคม

คณ์ะที่ำางานด้้านบริหาร
ความเส่�ยง

คณ์ะที่ำางานด้้านการกำากับ
การปีฏิิบัติ้ต้ามกฎเกณ์ฑ์์

ระดับปฏิิบัต่ิการ
สำารวจความต้้องการ/

ความคาด้หวังของ
ผ้้ม่ส่วนได้้เส่ย

ข้อม้ลท่ี่�เก่�ยวข้อง
ด้ำาเนินงานในด้้าน

ต่้างๆ และรายงานต่้อ
ผ้้บริหารระดั้บส้ง

ท่ี่มงานส่งเสริมการพัื่ฒนา
อย่างยั�งย่น

ท่ี่มงานชุิมชินสัมพัื่นธ์ุ
ท่ี่มงานการจัด้การ

พื่ลังงาน

Policy) โด้ยให้ความสำาคัญกับการวิเคราะห์บริบที่ 
ความยั�งย่นท่ี่�เก่�ยวข้องทัี่�งภัายในและภัายนอกครอบคลุม 
ทัี่�ง 3 มิติ้ ค่อ เศรษัฐกิจ สังคม และสิ�งแวด้ล้อม 
ด้้วยการนำาแนวคิด้การพัื่ฒนาอย่างยั�งย่นบ้รณ์าการ 
เข้ากับการปีฏิิบตั้งิานทุี่กขั�นต้อน และก่อให้เกิด้ปีระโยชิน์
แก่ผ้้ม่ส่วนได้้เส่ยทุี่กกลุ่ม



11รายงานความยั่งยืน 2563
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

นโยั่บัายั่กิารพััฒนาอยั่่างยั่ั�งยั่ืน
บริษัทีมุ่งดำาเนินธุรกิจัเพ่�อการเจัริญเต่ิบโต่อย่างมั�นคุง สี่่งมอบคุุณภัาพชั่วิต่ที่�ด่ให้แก่ผู้บริโภัคุ 
พนักงาน ชัุมชัน สี่ังคุม สี่ร้างคุวามพึงพอใจัสีู่งสีุ่ดแก่ผู้ม่สี่่วนได้เสี่่ยทีุกกลุ่ม เริ่มต่ั�งแต่่กระบวนการ
จัดัซื่�อวตั่ถั่ดุบิ กระบวนการผลิต่ ต่ลอดจันจััดส่ี่งสี่นิคุ้าถั่งึมือผู้บริโภัคุ ยดึหลักธรรมาภิับาล และดูแล
สี่ิ่งแวดล้อม อันจัะนำามาสีู่่คุวามยั�งยืนร่วมกัน

กลยุทีธ์การพัฒนาอย่างยั�งยืน UN SDGs ที่�เก่�ยวข้อง

สี่รา้งคุณุคุ่าทีางเศรษฐกิจั ดว้ยผลิต่ภััณฑ์ท่์ี�ม่คุณุภัาพ ยดึหลักบรรษัทีภิับาล
ท่ี่ว่โอมุ่งมั�นในการสร้างคุณ์ค่าให้แก่กิจการ มิใช่ิเพ่ื่ยงแค่การเต้ิบโต้ของผลกำาไร 
แต่้ยังกำากับด้้แลการด้ำาเนินธุุรกิจให้ม่ความโปีร่งใส เปี็นธุรรม และต้รวจสอบได้้ 
ภัายใต้้หลักการกำากับด้้แลกิจการท่ี่�ด่้ และการบริหารจัด้การความเส่�ยง ควบค่้ไปีกับ
การส่งมอบผลิต้ภััณ์ฑ์์ท่ี่�ม่คุณ์ภัาพื่ ตั้�งแต่้การคัด้สรรวัต้ถุดิ้บ กระบวนการผลิต้ท่ี่�คำานึง
ถึงการบริหารจัด้การสิ�งแวด้ล้อม ความปีลอด้ภััยและอาช่ิวอนามัย ด้้วยนวัต้กรรม
และเที่คโนโลยท่่ี่�ทัี่นสมัย อันนำาไปีส่้ผลิต้ภััณ์ฑ์์คุณ์ภัาพื่ท่ี่�สนับสนุนโภัชินาการท่ี่�ด่้ของ
ปีระชิาชิน 

  

 

บุคุลากรที่�ม่คุุณภัาพ 
“พนกังาน” ค่อหัวใจสำาคัญในการขับเคล่�อนธุุรกิจ ท่ี่ว่โอจึงให้ความสำาคัญในการพัื่ฒนา
ที่รัพื่ยากรบุคคล ด้้วยการฝึ่กอบรมพัื่ฒนาและความร้้ศักยภัาพื่การที่ำางาน เพิื่�มข่ด้ 
ความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทัี่นสถานการณ์์ท่ี่�เปีล่�ยนแปีลง รวมทัี่�งยึด้มั�นใน 
การปีฏิิบัติ้ด้้านแรงงานและสิที่ธิุมนุษัยชินท่ี่�ด่้ ควบค่้ไปีกับสร้างความสัมพัื่นธ์ุอันด่้
ระหว่างผ้้บริหารและพื่นักงาน เพ่ื่�อการเปี็นองค์กรแห่งการแบ่งปัีนและด้ำาเนินงาน
บรรลุต้ามเป้ีาหมาย

  

 

กิล้ยัุ่ที่ธ์กิารพััฒนาอยั่่างยั่ั�งยั่ืน
ท่ี่ว่โอ ด้ำาเนินธุุรกิจต้ามปีรัชิญา วิสัยทัี่ศน์ และพัื่นธุกิจ 
องค์กร เพ่ื่�อการเติ้บโต้อย่างม่คุณ์ภัาพื่และยั�งย่น 
ส่งมอบคุณ์ภัาพื่ช่ิวิต้ท่ี่�ด่้ให้ผ้้ม่ส่วนได้้เส่ย ป้ีองกันและ 
รับผิด้ชิอบต่้อผลกระที่บจากการด้ำาเนินธุุรกิจท่ี่�ม่ต่้อชุิมชิน 

สังคม และสิ�งแวด้ล้อม ภัายใต้้การด้ำาเนินงานอย่างม่
บรรษััที่ภิับาลเพ่ื่�อต้อบสนองต่้อเป้ีาหมายการพัื่ฒนา
ท่ี่�ยั�งย่นขององค์การสหปีระชิาชิาต้ิ (Sustainable 
Development Goals: SDGs) โด้ยกำาหนด้กลยุที่ธ์ุส่้
ความยั�งย่น ดั้งน่�
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กลยุทีธ์การพัฒนาอย่างยั�งยืน UN SDGs ที่�เก่�ยวข้อง

การม่สี่่วนร่วมรับผิดชัอบต่่อสี่ังคุม 
ท่ี่ว่โอด้ำาเนินธุุรกิจอย่างม่คุณ์ธุรรม และยึด้มั�นในความรับผิด้ชิอบต่้อสังคม โด้ยเข้าไปี
ม่ส่วนร่วมในการพัื่ฒนาคุณ์ภัาพื่ช่ิวิต้ ทัี่�งในด้้านการสร้างงานและเศรษัฐกิจชุิมชิน 
การสนับสนุนการศึกษัา ศิลปีวัฒนธุรรม การด้้แลสุขภัาพื่อนามัยความปีลอด้ภััยของ
ผ้้คนในชุิมชิน ต้ลอด้จนการม่ส่วนร่วมของผ้้ม่ส่วนได้้เส่ย

  

 

การดูแลรักษาสี่ิ่งแวดล้อมเพ่�อการอยู่ร่วมกันอย่างยั�งยืน 
ท่ี่ว่โอมุ่งมั�นด้้แลรักษัาสภัาพื่แวด้ล้อมและที่รัพื่ยากรธุรรมชิาติ้ การอนุรักษ์ัพื่ลังงาน 
การบริหารจัด้การนำ�า การจัด้การของเส่ย ต้ลอด้จนการเปีล่�ยนแปีลงสภัาพื่ภ้ัมิอากาศ 
โด้ยบ้รณ์าการแนวที่างการอนุรักษ์ัและการใช้ิที่รัพื่ยากรอย่างร้้คุณ์ค่าเข้ากับ
กระบวนการด้ำาเนินงานในทุี่กขั�นต้อน เพ่ื่�อเป้ีาหมายท่ี่�จะรักษัาสมดุ้ลของระบบนิเวศ
และการอย้่ร่วมกันอย่างยั�งย่น  
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กิารม่ส่วนร่วมของผู้้้ม่ส่วนได้้เส่ยั่

ท่ี่ว่โอ ให้ความสำาคัญกับการม่ส่วนร่วมกับผ้้ม่ส่วน 
ได้้เส่ย โด้ยม่การส่�อสารและวิธุ่การด้ำาเนินงาน เพ่ื่�อรับฟััง
ความคิด้เห็น ข้อเสนอแนะ ซึ�งแสด้งถึงความต้้องการ 
และความคาด้หวังของผ้้ม่ส่วนได้้เส่ย ผ้้ม่ส่วนได้้เส่ย
สามารถจำาแนกได้้ 7 กลุ่มหลัก ได้้แก่ 1) พื่นักงาน 

2) ล้กค้าและผ้้บริโภัค 3) ค่้ค้าและผ้้ส่งมอบวัต้ถุดิ้บ 
4) ผ้้ถ่อหุ้น 5) สังคมและชุิมชิน 6) ค่้แข่ง 7) หน่วยงาน
ราชิการ ท่ี่ว่โอ ม่การด้ำาเนินงานผ่านแนวที่างการม่ 
ส่วนร่วมกับผ้้ม่ส่วนได้้เส่ยหลากหลายร้ปีแบบ ดั้งน่�

ผู้ม่สี่่วน
ได้เสี่่ย

คุวามต่้องการ-
คุวามคุาดหวัง การดำาเนินงานของที่วีโอ แนวทีางการม่สี่่วนร่วม

พ
นัก

งา
น

• สวัสดิ้การและค่าต้อบแที่นท่ี่�ด่้
• ความมั�นคงและความก้าวหน้า
• ความปีลอด้ภััย
 และอาช่ิวอนามัย
• การพัื่ฒนาความร้้และทัี่กษัะ

• จัด้สภัาพื่แวด้ล้อมท่ี่�ด่้
 ในการที่ำางาน
• ผลต้อบแที่นท่ี่�ด่้และสวัสดิ้การ

ท่ี่�เหมาะสม
• ปีระเมินผลอย่างเป็ีนธุรรม

และเท่ี่าเท่ี่ยม ให้โอกาส 
ในการก้าวหน้าและโยกย้าย

• สร้างวัฒนธุรรมองค์กร 
พื่ร้อมปีล้กจิต้สำานึกและให้
ความร้้ความเข้าใจด้้านความ
ปีลอด้ภััยในการปีฏิิบัติ้งาน 

• การปีระเมินค่างาน 
(Job Evaluation) 

• ปีฏิิบัติ้ต้ามนโยบายสิที่ธิุ
 มนุษัยชิน

• ระบบส่�อสารที่างอิเล็กที่รอนิกส์
ภัายในองค์กร (Intranet และ 
E-mail)

• กล่องรับฟัังความคิด้เห็น 
• การปีระชุิมคณ์ะกรรมการ
 สวัสดิ้การในสถานปีระกอบ
 กิจการ
• กิจกรรมเช่ิ�อมความสัมพัื่นธ์ุ
• ช่ิองที่างการรับเร่�องร้องเร่ยน

ของบริษััที่

ลูก
คุ้า

แล
ะผ

ู้บร
ิโภั

คุ

• ผลิต้ภััณ์ฑ์์ท่ี่�ม่คุณ์ภัาพื่และ
 ม่ความปีลอด้ภััย
• การให้ความร้้ข้อม้ลเก่�ยวกับ

ผลิต้ภััณ์ฑ์์
• การส่งมอบสินค้าท่ี่�ต้รงเวลา
• การบริการท่ี่�ปีระทัี่บใจ

• กระบวนการผลิต้มุ่งเน้น
คุณ์ภัาพื่และความปีลอด้ภััย

• ม่ระบบความปีลอด้ภััย 
Biosecurity ครอบคลุมพ่ื่�นท่ี่�
โรงงานทุี่กแห่ง 

• พัื่ฒนาปีรับปีรุงกระบวนการ
ผลิต้โด้ยนำาเที่คโนโลย ่
นวัต้กรรมเข้ามาใช้ิ ส่งเสริม
การวิจัยและพัื่ฒนาผลิต้ภััณ์ฑ์์

• การเข้าพื่บปีะ พ้ื่ด้คุย
• การจัด้อบรมสัมมนา
• กิจกรรมให้ความร้้และสาน

สัมพัื่นธ์ุ
• จัด้ที่ำาส่�อให้ความร้้ ผ่านส่�อ 

โซเช่ิยลม่เด่้ย 
(www.facebook.com/
AngoonHeartClub)

• การสำารวจความพึื่งพื่อใจ
• ช่ิองที่างการรับเร่�องร้องเร่ยน

ของบริษััที่

www.facebook.com/AngoonHeartClub
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ผู้ม่สี่่วน
ได้เสี่่ย

คุวามต่้องการ-
คุวามคุาดหวัง การดำาเนินงานของที่วีโอ แนวทีางการม่สี่่วนร่วม

คุู่คุ
้าแ

ละ
ผู้สี่

่งม
อบ

วัต่
ถัุ่ด

ิบ

• การด้ำาเนินงานด้้วยความ
โปีร่งใสและเป็ีนธุรรม

• การด้ำาเนินธุุรกิจอย่างโปีร่งใส
และเป็ีนธุรรม

• ไม่เร่ยก รับ จ่ายผลปีระโยชิน์
ใด้ๆ ท่ี่�ไม่สุจริต้ ทัี่�งที่างต้รง
และที่างอ้อม

• การลงพ่ื่�นท่ี่� ต้รวจสอบ 
ย้อนกลับผ้้ส่งมอบวัต้ถุดิ้บ

• การปีระชุิมปีระจำาปีี
• การพื่บปีะ พ้ื่ด้คุย
• ช่ิองที่างการรับเร่�องร้องเร่ยน

ของบริษััที่

ผู้ถั่
ือห

ุ้น

• ผลปีระกอบการท่ี่�ด่้ และ
เติ้บโต้อย่างมั�นคง

• การกำากับด้้แลกิจการท่ี่�ด่้
• การจ่ายเงินปัีนผลในระดั้บ
 ท่ี่�น่าพื่อใจ

• การด้ำาเนินธุุรกิจบนพ่ื่�นฐาน
ของหลักธุรรมาภิับาลและ

 การกำากับด้้แลกิจการท่ี่�ด่้
• ปีฏิิบัติ้ต้ามกฎหมาย 

และเปิีด้เผยข้อม้ลด้้วย 
ความโปีร่งใสและเป็ีนธุรรม 

• การบริหารจัด้การท่ี่�ด่้ 
สร้างความเช่ิ�อมั�นและสร้าง
ม้ลค่าเพิื่�มให้กับผ้้ถ่อหุ้น 

• จ่ายเงินปัีนผลให้กับผ้้ถ่อหุ้น
อย่างเหมาะสม ต้ามนโยบาย
การจ่ายเงินปัีนผลของบริษััที่

• การปีระชุิมสามัญผ้้ถ่อหุ้น
ปีระจำาปีี

• ปีระชุิมนักวิเคราะห์ทุี่กไต้รมาส 
รวม 4 ครั�ง

• ปีระชุิมร่วมกับนักลงทุี่นสถาบัน
และนักวิเคราะห์ รวม 20 ครั�ง

• กิจกรรมพื่บปีะนกัลงทุี่นสถาบัน
ในงาน TISCO Construction 
Services & Drought-Related 
Corporate Day 2020

 ซึ�งจัด้โด้ยบริษััที่หลักที่รัพื่ย์
 ทิี่สโก้ จำากัด้
• กิจกรรมพื่บปีะนักลงทุี่น
 สถาบัน ในงาน Krungsri
 Corporate Day  ซึ�งจัด้โด้ย
 บริษััที่หลักที่รัพื่ย์ กรุงศร่ จำากัด้
 (มหาชิน)
• การให้ข้อม้ลและพื่บปีะ

ส่�อมวลชิน ต้ลอด้ทัี่�งปีี
 รวม 5 ครั�ง
• ช่ิองที่างการรับข้อเสนอแนะ 

สอบถามข้อม้ล
• ช่ิองที่างการรับเร่�องร้องเร่ยน
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ผู้ม่สี่่วน
ได้เสี่่ย

คุวามต่้องการ-
คุวามคุาดหวัง การดำาเนินงานของที่วีโอ แนวทีางการม่สี่่วนร่วม

สี่ัง
คุม

แล
ะชั

ุมชั
น

• การรับฟััง ให้ความสำาคัญกับ
เส่ยงสะท้ี่อนของชุิมชิน

• ข้อร้องเร่ยนได้้รับการด้้แล
อย่างเป็ีนธุรรม

• การด้ำาเนินธุุรกิจด้้วยความ
ปีลอด้ภััยและรับผิด้ชิอบต่้อ
สังคมและชุิมชิน

• การม่ส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ชุิมชิน

• การด้ำาเนินงานด้้วยความ 
รับผิด้ชิอบในผลกระที่บจาก
กระบวนการผลิต้ 

• นำาเที่คโนโลย ่และนวัต้กรรม
มาใช้ิ เพ่ื่�อการด้ำาเนินงาน 
ท่ี่�เป็ีนมิต้รกับสังคม ชุิมชิน 
และสิ�งแวด้ล้อม

• ให้ความสำาคัญกับการปีฏิิบัติ้
ต้ามกฎหมาย 

• สนับสนุนการสร้างงานและ
รายได้้ในชุิมชิน

• ส่งเสริมคุณ์ภัาพื่ความเป็ีนอย้่ 
ร่วมพัื่ฒนาชุิมชินสังคม และ
รักษัาปีระเพื่ณ่์ วัฒนธุรรม
ท้ี่องถิ�น

• คณ์ะที่ำางานเข้าพื่บปีะ 
เย่�ยมเย่ยน รับฟัังข้อเสนอแนะ 
ข้อร้องเร่ยน

• การปีระชุิมร่วมกับผ้้นำาชุิมชิน
และหน่วยงานราชิการ

• คณ์ะที่ำางาน Emergency 
Response Team เฝ้่าระวัง
และแก้ปัีญหาท่ี่�เกิด้ขึ�นหากม่
ผลกระที่บต่้อชุิมชิน ต้ลอด้ 24 
ชัิ�วโมง

• ร่วมกิจกรรมเพ่ื่�อส่งเสริม
วัฒนธุรรมอันด่้ของชุิมชิน

• ช่ิองที่างการรับเร่�องร้องเร่ยน
ของบริษััที่

คุู่แ
ข่ง

• ปีระกอบกิจการด้้วยความ
สุจริต้ ไม่เอาเปีร่ยบ

 ด้ำาเนินงานด้้วยความโปีร่งใส
และเป็ีนธุรรม

• ด้ำาเนินธุุรกิจภัายใต้้กรอบ
กติ้กาการแข่งขันท่ี่�ด่้

• ไม่ที่ำาลายช่ิ�อเส่ยงของผ้้ม่ส่วน
เก่�ยวข้อง

• ช่ิองที่างการรับเร่�องร้องเร่ยน
ของบริษััที่

หน
่วย

งา
นร

าชั
กา

ร

• การปีฏิิบัติ้ต้ามกฎหมาย
 และความโปีร่งใสในการ
 ด้ำาเนินงาน
• ความรับผิด้ชิอบต่้อสังคม 

ชุิมชิน และสิ�งแวด้ล้อม
• ให้ความร่วมม่อ 

ในกิจกรรมต่้างๆ

• ปีฏิิบัติ้ต้ามกฎหมาย ระเบ่ยบ 
ข้อบังคับ และนโยบาย
ของบริษััที่ท่ี่�เก่�ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด้ และด้ำาเนินธุุรกิจ
ด้้วยความถ้กต้้อง โปีร่งใส

• การให้ความร่วมม่อและ
สนับสนุนโครงการของ 
หน่วยงานราชิการ

• การพื่บปีะ พ้ื่ด้คุย ช่ิ�แจง
• การเข้าร่วมโครงการของหน่วย

งานราชิการ
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ทีีวีีโอ มีีการระบุุประเด็็นสำำาคััญด้็านคัวีามียั่ั�งยั่ืน ได้็ด็ำาเนินการรวีบุรวีมีและประเมิีนประเด็็น
คัวีามียั่ั�งยั่ืนผ่่านการวิีเคัราะห์์ประเด็็นคัวีามียั่ั�งยั่ืนทีี�เกี�ยั่วีข้้องตลอด็ห่์วีงโซ่่คุัณค่ัาข้องบุริษััที 
โด็ยั่คัำานึงถึึงปัจจัยั่ทีี�สำำาคััญต่อการด็ำาเนินธุุรกิจในมีิติเศรษัฐกิจ สัำงคัมี และสิำ�งแวีด็ล้อมี 
ตามีคัวีามีต้องการ คัวีามีคัาด็ห์วีัง และผ่ลกระทีบุทีี�มีีต่อผ้้่มีีส่ำวีนได้็เสีำยั่ โด็ยั่มีีกระบุวีนการ
ประเมิีนและจัด็ลำาดั็บุคัวีามีสำำาคััญอ้างอิงตามีกรอบุการรายั่งานคัวีามียัั่�งยืั่นสำากล 
Global Reporting Initiative (GRI) ฉบัุบุ GRI Standard ใน 4 ประการ ดั็งนี� 

1.	 การระบุุประเด็็นสำำาคััญ
การระบุุประเด็็นสำำาคััญด้็านคัวีามียั่ั�งยืั่น โด็ยั่พิิจารณา 
จากข้้อม้ีลภายั่ในองค์ักร ทัี�งจากแผ่นธุุรกิจข้องบุริษััที 
การบุริห์ารคัวีามีเสีำ�ยั่งข้ององค์ักรทีี�เป็นคัวีามีเสีำ�ยั่งทีี�อาจ
ส่ำงผ่ลต่อคัวีามียัั่�งยั่ืนข้ององค์ักร และข้้อม้ีลจากภายั่นอก
องค์ักร ได้็แก่ แนวีโน้มีทิีศทีางการเปลี�ยั่นแปลงข้อง
สำถึานการณ์โลก เป้าห์มีายั่การพิัฒนาทีี� ยัั่�งยืั่นข้อง
สำห์ประชาชาติ รวีมีทัี�งคัวีามีต้องการ คัวีามีคัาด็ห์วีัง 
และผ่ลกระทีบุข้องผ่้มี้ีส่ำวีนได็เ้สีำยั่ 7 กลุ่มี ซึ่�งได้็ข้้อม้ีลจาก
การประชุมี การพิบุปะ พ้ิด็คุัยั่ การอบุรมีสัำมีมีนา 
แบุบุสำอบุถึามี เป็นต้น

2.	 การจััด็ลำำาด็ับุคัวามสำำาคััญ
การจัด็ลำาดั็บุคัวีามีสำำาคััญด้็านคัวีามียัั่�งยั่ืน เป็นการนำา
ประเด็็นทีี�มีีคัวีามีสำำาคััญต่อองค์ักรและต่อผ้้่มีีส่ำวีนได้็เสีำยั่
มีาพิิจารณาใน 2 มิีติ ได้็แก่ 

• ประเด็็นท่ี่�ม่ีความีสำำาคัญสำูง ต่อองค์ักรและกลุ่มี 
ผ้้่มีีส่ำวีนได้็เสีำยั่ สำร้างผ่ลกระทีบุทัี�วีทัี�งองค์ักรและ 
ต่อผ่ลการด็ำาเนินงาน

•	 ประเด็็นท่ี่�ม่ีความีสำำาคญัปานกลาง ต่อองค์ักรและ
สำำาคััญต่อกลุ่มีผ้้่มีีส่ำวีนได้็เสีำยั่บุางกลุ่มี

การประเมินสำาระสำำาคััญ	แลำะ
ประเด็็นด็้านคัวามยั่ั�งยั่ืน

3.	 การทวนสำอบุ
ประเด็็นสำำาคััญด้็านคัวีามียั่ั�งยืั่น ได้็รับุการพิิจารณาจาก
คัณะทีำางานด้็านสิำ�งแวีด็ล้อมีและสัำงคัมี และได้็รับุคัวีามี
เห็์นชอบุจากคัณะจัด็การด้็านสิำ�งแวีด็ล้อมี สัำงคัมี บุริห์าร
คัวีามีเสีำ�ยั่ง และการกำากับุการปฏิิบัุติตามีกฎเกณฑ์์ 
(Evironmental, Social, Risk Management and 
Compliance Committee – Enterprise: ESRC-E)

4.	 การตรวจัสำอบุคัวามถููกต้อง
	 แลำะพััฒนารายั่งานคัวามยั่ั�งยั่ืน
	 อยั่่างต่อเนื�อง
รายั่งานคัวีามียัั่�งยั่ืนฉบัุบุนี� เปิด็โอกาสำให้์ผ้้่มีีส่ำวีนได้็เสีำยั่ 
ทุีกกลุ่มี เข้้ามีาร่วีมีทีบุทีวีนและตรวีจสำอบุ ผ่่านช่องทีาง
ต่างๆ อาทิี แบุบุสำำารวีจคัวีามีคิัด็เห็์นท้ีายั่เล่มีห์รือช่องทีาง
เ ว็ีบุ ไซ่ ต์ข้องบุ ริ ษััที  www. tvotha i . com/th/
sustainability/at-a-glance เพืิ�อรวีบุรวีมีผ่ลการ
ประเมีินนำาเสำนอต่อคัณะทีำางานด็้านสิำ�งแวีด็ล้อมีและ
สัำงคัมีพิิจารณาปรับุปรุงแก้ไข้ รวีมีถึึงทีบุทีวีนเป้าห์มีายั่
ด้็านคัวีามียัั่�งยืั่นเพืิ�อพัิฒนากระบุวีนการมีีส่ำวีนร่วีมี 
ข้องผ่้้มีีส่ำวีนได้็เสีำยั่ ให้์สำะที้อนถึึงคัวีามีต้องการและ 
คัวีามีคัาด็ห์วัีงข้องผ้้่มีีส่ำวีนได้็เสีำยั่อยั่่างแท้ีจริง

www.tvothai.com/th/sustainability/at-a-glance
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ผู้ล้กิารประเมินประเด้็นสำาคัญด้้านความยั่ั�งยั่ืน
(Materiality Matrix) 

1 การบริหารจัด้การความเส่�ยงและภัาวะวิกฤติ้

2 การกำากับด้้แลกิจการ
 และจริยธุรรมในการด้ำาเนินธุุรกิจ

3 การบริหารความสัมพัื่นธ์ุล้กค้า

4 ผลปีระกอบการ
 และความสามารถในการเติ้บโต้ที่างธุุรกิจ

5 ผลิต้ภััณ์ฑ์์ท่ี่�ม่คุณ์ภัาพื่และส่งเสริมสุขภัาวะ
 ในการด้ำาเนินช่ิวิต้ของทุี่กคนในทุี่กช่ิวงอายุ

6 นวัต้กรรม 

7 การบริหารจัด้การห่วงโซ่อุปีที่าน
 และการจัด้หาวัต้ถุดิ้บอย่างรับผิด้ชิอบ

8 การด้้แลและพัื่ฒนาบุคลากร

9 การเคารพื่สิที่ธิุมนุษัยชิน

10 อาช่ิวอนามัยและความปีลอด้ภััย

11 การเป็ีนพื่ลเม่องท่ี่�ด่้
 และการร่วมสร้างสังคมท่ี่�น่าอย้่

12 การเปีล่�ยนแปีลงสภัาพื่ภ้ัมิอากาศ
 และการปีล่อยก๊าซเร่อนกระจก

13 การจัด้การพื่ลังงาน

14 การจัด้การของเส่ยและวัสดุ้เหล่อใช้ิ

15 การบริหารจัด้การนำ�า

3 5

1 2 4

15 13
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14
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11 6คว
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สำ
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นไ
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สูง
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มิต่ิด้าน ประเด็นสี่ำาคุัญ ขอบเขต่ของผลกระทีบ
เศ

รษ
ฐก

ิจั

1 การบริหารจัด้การความเส่�ยงและภัาวะวิกฤติ้
• พื่นักงาน
• ผ้้ถ่อหุ้น/ค่้ค้า/ล้กค้า/สังคม ชุิมชิน

2
การกำากับด้้แลกิจการและจริยธุรรมในการด้ำาเนิน
ธุุรกิจ

• พื่นักงาน
• ผ้้ถ่อหุ้น/ค่้ค้า/ล้กค้า/ค่้แข่ง/หน่วยงานราชิการ

3 การบริหารความสัมพัื่นธ์ุล้กค้า
• พื่นักงาน
• ล้กค้า

4
ผลปีระกอบการและความสามารถในการเติ้บโต้
ที่างธุุรกิจ

• พื่นักงาน
• ผ้้ถ่อหุ้น/ค่้ค้า/ล้กค้า

5
ผลิต้ภััณ์ฑ์์ท่ี่�ม่คุณ์ภัาพื่และสง่เสริมสุขภัาวะในการ
ด้ำาเนินช่ิวิต้ของทุี่กคนในทุี่กช่ิวงอายุ

• พื่นักงาน
• ล้กค้า/ค่้ค้า/สังคม ชุิมชิน

6 นวัต้กรรม
• พื่นักงาน
• สังคม ชุิมชิน/ล้กค้า

7
การบริหารจัด้การห่วงโซ่อุปีที่านและการจัด้หา
วัต้ถุดิ้บอย่างรับผิด้ชิอบ

• พื่นักงาน
• สังคม ชุิมชิน/ค่้ค้า/ล้กค้า

สี่ัง
คุม

8 การด้้แลและพัื่ฒนาบุคลากร
• พื่นักงาน
• สังคม ชุิมชิน/ล้กค้า

9 การเคารพื่สิที่ธิุมนุษัยชิน
• พื่นักงาน
• สังคม ชุิมชิน/ค่้ค้า/ล้กค้า/หน่วยงานราชิการ

10 อาช่ิวอนามัยและความปีลอด้ภััย
• พื่นักงาน
• ล้กค้า/ค่้ค้า

11
การเป็ีนพื่ลเม่องท่ี่�ด่้ และการร่วมสร้างสังคม 
ท่ี่�น่าอย้่

• พื่นักงาน
• สังคม ชุิมชิน/ล้กค้า/ค่้ค้า

สี่ิ่ง
แว

ดล
้อม

12
การเปีล่�ยนแปีลงสภัาพื่ภ้ัมิอากาศและการปีล่อย
ก๊าซเร่อนกระจก

• พื่นักงาน
• สังคม ชุิมชิน

13 การจัด้การพื่ลังงาน
• พื่นักงาน
• สังคม ชุิมชิน

14 การจัด้การของเส่ยและวัสดุ้เหล่อใช้ิ
• พื่นักงาน
• สังคม ชุิมชิน

15 การบริหารจัด้การนำ�า
• พื่นักงาน
• สังคม ชุิมชิน
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ความยั่ั�งยั่ืนด้้านเศรษฐกิิจ
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บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

กิารกิำากิับัด้้แล้กิิจกิาร

ท่ี่ว่โอ ให้ความสำาคัญและยึด้มั�นในการด้ำาเนินธุุรกิจด้้วย
ความซ่�อสัต้ย์ โปีร่งใส และเป็ีนธุรรม โด้ยในปีี 2563 
คณ์ะกรรมการบริษััที่ปีระกาศนโยบายท่ี่�สำาคัญ ได้้แก่ 
“นโยบายคุุ้มคุรองข้อมูลสี่่วนบุคุคุล” เพ่ื่�อให้บริษััที่
ม่หลักเกณ์ฑ์์ และมาต้รการบริหารจัด้การข้อม้ล 
ส่วนบุคคล รวมทัี่�งที่บที่วน “คุู่มือจัรรยาบรรณธุรกิจั” 
และ “นโยบายการทีำารายการระหวา่งกนั” ให้เป็ีนปัีจจุบัน 
ม่ความเหมาะสมกบัสถานการณ์์และสภัาพื่แวด้ลอ้มธุุรกิจ
ท่ี่�เปีล่�ยนแปีลง และเป็ีนแนวที่างการปีฏิิบัติ้งานท่ี่�ด่้ต้าม
กฎหมาย กฎ ระเบ่ยบ ท่ี่�เก่�ยวข้องกับการด้ำาเนินธุุรกิจ
สำาหรับกรรมการ ผ้้บริหาร และพื่นักงานทุี่กคน

นอกจากน่� บริษััที่ยังผลักดั้นให้การกำากับการปีฏิิบัติ้
ต้ามกฎเกณ์ฑ์์ จรรยาบรรณ์ธุุรกิจ และมาต้รการต่้อต้้าน
คอร์รัปีชัิน เป็ีนส่วนหนึ�งของการที่ำางานปีกต้ ิยดึ้ถ่อปีฏิิบัติ้
ทัี่�วทัี่�งองค์กร เพ่ื่�อส่งเสริมให้พื่นักงานทุี่กคนต้ระหนัก
ถึงการปีฏิิบัติ้งานท่ี่�ถ้กต้้องต้ามกฎหมาย กฎ ระเบ่ยบ 

ท่ี่� เ ก่�ยวข้องกับหน้าท่ี่�ความรับผิด้ชิอบของต้นเอง 
โด้ยส่�อสารผ่านช่ิองที่างท่ี่�หลากหลาย อาที่ิ การอบรม
พื่นักงานใหม่, เว็บไซต์้ของบริษััที่, Intranet, และอ่เมล์
เว่ยนแจ้งให้พื่นักงานรับที่ราบทุี่กครั�งเม่�อม่การที่บที่วน
นโยบายให้เป็ีนปัีจจุบัน

ปีี 2563 ท่ี่ว่โอ เข้าร่วมโครงการสำารวจการกำากับด้้แล
กิจการบริษััที่จด้ที่ะเบ่ยน (Corporate Governance 
Report: CGR) โด้ยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษััที่ไที่ย (IOD) และต้ลาด้หลักที่รัพื่ย์แห่งปีระเที่ศไที่ย 
(ต้ลที่.) โด้ยผลการปีระเมินอย้่ในระดั้บ “ด่้เลิศ” หร่อ 
5 ด้าว และได้้รับการจัด้อันดั้บเป็ีน 1 ใน 44 บริษััที่ 
Top Quartile ในกลุ่มบริษััที่จด้ที่ะเบ่ยนท่ี่�ม่ม้ลค่า 
หลักที่รัพื่ยต์้ามราคาต้ลาด้ (Market Cap.) ≥10,000 ล้าน
บาที่ แสด้งให้เห็นว่าบริษััที่ ม่พัื่ฒนาการด้้านการกำากับ
ด้้แลกิจการท่ี่�ด่้อย่างต่้อเน่�อง

“ที่่วีโอ ต่ั�งเป้าหมายรักษาผลการประเมิน
ด้้านกิารกิำากิับัด้้แล้กิิจกิาร CGR ในระด้ับั ‘ด้่เล้ิศ’

และมุ่งเปิดเผยการกำากับดูแลกิจัการของบริษัทีจัดทีะเบ่ยน
ต่ามมาต่รฐานในระดับภัูมิภัาคุอาเซ่่ยน ในปี 2567”
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กิารต่อต้านกิารคอร์รัปชื่ัน

ในปีี 2563 บริษััที่ม่การที่บที่วนนโยบายและปีรับปีรุง 
“คุู่มือมาต่รการต่่อต้่านคุอร์รัปชััน” เพ่ื่�อให้เหมาะสม
กับสถานการณ์์ในปีัจจุบันยิ�งขึ�น และให้ความสำาคัญ
กับการบริหารความเส่�ยงด้้านคอร์รัปีชัินขององค์กร 
กระบวนการปีฏิิบัติ้งาน การควบคุมภัายใน ติ้ด้ต้ามและ
ที่บที่วนมาต้รการต่้อต้้านคอร์รัปีชัิน นอกจากน่�บริษััที่ได้้
ม่การด้ำาเนินการดั้งน่�

•  การสี่ื�อสี่ารและให้คุวามรู้กับพนักงาน ท่ี่ว่โอ
จัด้การอบรมหลักส้ต้ร “อัพื่เด้ที่!! จรรยาบรรณ์
ธุุรกิจและการต้่อต้้านคอร์รัปีชัิน” เพ่ื่�อกระตุ้้น
เต่้อนให้พื่นักงานเข้าใจเก่�ยวกับเร่�องคอร์รัปีชัิน 
นโยบายและค่้ม่อมาต้รการต่้อต้้านคอร์รัปีชัิน
ของบริษััที่ รวมทัี่�งนโยบายงด้การรับของขวัญ 
(No Gift Policy) เพ่ื่�อนำาไปียึด้ถ่อปีฏิิบัติ้ และได้้
ม่การเผยแพื่ร่บนระบบส่�อสารที่างอิเลคที่รอนิกส์
ภัายในองค์กร (Intranet และ e-mail) นอกจาก
น่�ได้้ม่เผยแพื่ร่นโยบายและค่้ม่อมาต้รการต่้อต้้าน
คอร์รัปีชัินบนเว็บไซด์้ของบริษััที่ (www.tvothai.
com) ปีระชิาสัมพัื่นธ์ุทัี่�วทัี่�งองค์กร

•  การสี่ื�อสี่ารกับคุู่คุ้าหลักทัี�งในประเทีศและต่่าง
ประเทีศ ท่ี่ว่โอได้้ด้ำาเนินการส่งจด้หมายและอ่เมล์ 
เพ่ื่�อเน้นยำ�าให้ค่้ค้ารับที่ราบว่าบริษััที่ให้ความ
สำาคัญกับการต้่อต้้านคอร์รัปีชัิน พื่ร้อมขอความ
ร่วมม่อจากค่้ค้าปีฎิบัติ้ต้ามนโยบายงด้รับของ
ขวัญของบริษััที่ในทุี่กเที่ศกาล นอกจากน่�บริษััที่
ยนิด่้ให้ความร่วมม่อกับค่้ค้าในการร่วมปีฏิิบัติ้ต้าม
นโยบายการต่้อต้้านคอร์รัปีชัินของค่้ค้า เพ่ื่�อร่วม
เป็ีนส่วนหนึ�งในการผลักดั้นสังคมปีลอด้คอร์รัปีชัิน
ให้ปีระเที่ศไที่ย 

•  การรับข้อร้องเรียน เม่�อพื่บพื่ฤติ้กรรมท่ี่� ไม่ 
เหมาะสมหร่อขัด้ต่้อมาต้รฐานที่างจริยธุรรม 
การกระที่ำาท่ี่�ฝ่่าฝื่นหร่อไม่ปีฏิิบัติ้ต้ามกฎหมาย 
รวมทัี่�งการกระที่ำาท่ี่�ขัด้ต่้อจรรยาบรรณ์ธุุรกิจ 
ระเบ่ยบบริษััที่ นโยบายการกำากับด้้แลกิจการท่ี่�ด่้ 
และนโยบายต่้อต้้านคอร์รัปีชัิน ท่ี่ว่โอม่ช่ิองที่าง 
ในการการแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเร่ยน 
(Whistle Blower) เพ่ื่�อเปีดิ้โอกาสใหผ้้้ม่ส่วนได้้เส่ย 
สามารถแสด้งความคิด้เห็นอย่างอิสระ และแจ้ง 
เบาะแสการกระที่ำาผิด้กฎหมายได้้โด้ยต้รงต่้อ
สำานักต้รวจสอบภัายใน หร่อคณ์ะกรรมการ 
ต้รวจสอบ ผ่านที่างจด้หมาย อ่เมล์ หร่อเว็บไซต์้
ของบริษััที่ www.tvothai.com/th/corporate-
governance

“ที่่วีโอ ต่ั�งเป้าหมายสี่นับสี่นุน
และให้คุำาแนะนำาคุู่คุ้าในการเข้าร่วมประเมินต่นเอง

อย่างน้อย 1 ราย จันได้รับการรับรอง
การเป็นสี่มาชัิกแนวร่วมต่อต้าน

คอร์รัปชื่ันของภาคเอกิชื่นไที่ยั่ 
(CAC) ภัายในปี 2567”

www.tvothai.com
www.tvothai.com/th/corporate-governance
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ท่ี่ว่โอ ต้ระหนักถึงความไม่แน่นอนท่ี่�อาจเกิด้ขึ�นทัี่�งจาก
ปัีจจัยภัายในและปีัจจัยภัายนอก ซึ�งม่ผลกระที่บต้่อ
การบรรลุเป้ีาหมายขององค์กร จึงได้้นำากรอบแนวที่าง
ระบบการควบคุมภัายในต้ามมาต้รฐานสากลของคณ์ะ
กรรมการ COSO (The Committee of Sponsoring 
Organization of the Treadway Commission) ท่ี่�
ได้้ม่การปีรับปีรุงพัื่ฒนาให้ใช้ิควบค่้กับกรอบแนวการ
บริหารความเส่�ยงทัี่�วทัี่�งองค์กร ERM (Enterprise Risk 

กิารบัริหารความเส่�ยั่งองค์กิร

โครงสร้างกิารบัริหารความเส่�ยั่ง

ระดับ
นโยบาย

คุณะกรรมการนโยบายสี่ิ่งแวดล้อม สี่ังคุม บริหารคุวามเสี่่�ยง และการกำากับการปฏิิบัต่ ิ
กฎเกณฑ์์ (ESRC) ที่ำาหน้าท่ี่�กำาหนด้นโยบายและแผนการบริหารความเส่�ยง นโยบายสำาคัญ 
ด้้านสิ�งแวด้ล้อมและความรับผิด้ชิอบต้่อสังคม การปีฏิิบัติ้ต้ามกฎหมาย และกำาหนด้โครงสร้าง 
การบริหารความเส่�ยงให้ครอบคลุมทัี่�งองค์กร

ระดับ
จััดการ

คณ์ะกรรมการ ESRC แต่้งตั้�ง คุณะจััดการด้านสี่ิ่งแวดล้อม สี่ังคุม บริหารคุวามเสี่่�ยง และการกำากับ 
การปฏิิบัต่ิต่ามกฎเกณฑ์์ (Evironmental, Social, Risk Management and Compliance 
Committee – Enterprise: ESRC-E) ที่ำาหน้าท่ี่�ขับเคล่�อนนโยบายต่้างๆ จากคณ์ะกรรมการ ESRC 
นำาไปีส่้การปีฏิิบัติ้ในระดั้บการจัด้การ กำาหนด้กลยุที่ธ์ุการบริหารความเส่�ยงระดั้บองค์กรและ 
ความเส่�ยงท่ี่�ยอมรับได้้ กำาหนด้กระบวนการและมาต้รการในการบริหารความเส่�ยง ติ้ด้ต้าม ที่บที่วน
และรายงานต่้อคณ์ะกรรมการบริษััที่และผ้้ท่ี่�เก่�ยวข้องที่ราบ

ระดับ
ปฏิิบัต่ิการ

คณ์ะจัด้การ ERSC-E แต่้งตั้�ง คุณะทีำางานด้านการบริหารคุวามเสี่่�ยง ที่ำาหน้าท่ี่�จัด้ที่ำาแผนจัด้การ
ความเส่�ยง (Risk Management Plan) โด้ยวิเคราะห์ ปีระเมิน กำาหนด้วัต้ถุปีระสงค์และตั้วช่ิ�วัด้ 
ความเส่�ยง (Key Risk Indicator : KRI) รวมถงึกำาหนด้มาต้รการจดั้การความเส่�ยง (Mitigation Plan) 
ให้ครอบคลุมทัี่�วทัี่�งองค์กร กำาหนด้ระดั้บความเส่�ยงท่ี่�ยอมรับได้้ (Risk Appetite) และความเส่�ยง 
ท่ี่�ที่นรับได้้ขององค์กร (Risk Tolerance) รวมทัี่�งรายงานผลการด้ำาเนินงานต่้อ ESRC-E เพ่ื่�อรับที่ราบ 
พิื่จารณ์า และให้ความเห็น เพ่ื่�อให้มั�นใจว่าผลการด้ำาเนินงานเป็ีนไปีต้ามแผนฯ อย่างม่ปีระสิที่ธิุผล

Management) หร่อท่ี่�เร่ยกว่า COSO-ERM Framework 
นำามาปีระยุกต์้ใช้ิกับการด้ำาเนินธุุรกิจ ครอบคลุมการ
จัด้การความเส่�ยงทัี่�งในด้้านกลยุที่ธ์ุ การด้ำาเนินงาน 
การเงิน ความสอด้คล้องกับกฎระเบ่ยบปีฏิิบัติ้ รวมถึง
ความเส่�ยงจากปัีจจัยด้้านสิ�งแวด้ล้อม สังคม ธุรรมาภิับาล 
และความเส่�ยงใหม่ (Emerging Risks) เพ่ื่�อให้องค์กร 
ม่การจัด้การความเส่�ยงอย่างเป็ีนระบบ และช่ิวยให้ 
การด้ำาเนินกลยุที่ธ์ุขององค์กรเกิด้ปีระสิที่ธิุผล
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ท่่ามกลางการระบาดของโควิิท่-19 ในปีี 2563 ที่วีิโอ 
ได้นำาเคร่�องม่อในการบริหารควิามเสีี่�ยงมาปีระยุกต์์ใช้้เพิิ่�ม
เติ์ม ค่อ ดัช้นีชี้�วัิดควิามเสีี่�ยงที่�สี่ำาคัญ (Key Risk Indicator 
: KRI) เพ่ิ่�อแจ้้งสัี่ญญาณของการเพิิ่�มข้�นหร่อลดลงของ
ปัีจ้จั้ยเสีี่�ยงที่�สี่ำาคัญ และจ้ะถููกติ์ดต์ามอย่างใกล้ชิ้ด รวิม
ถู้งยังเป็ีนระบบเต่์อนภััยล่วิงหน้า Early Warning เพ่ิ่�อ
นำาไปีสู่ี่การค้นหาสี่าเหตุ์และปีรับปีรุงแก้ไข ซ้ึ่�งสี่ามารถู
นำามาปีรับใช้้ได้ทั่นต่์อสี่ถูานการณ์ 

การบริหารจั้ดการภัาวิะวิิกฤติ์ของโควิิด-19 ที่วีิโอมุ่งเน้น
การต์อบสี่นองต่์อภัาวิะวิิกฤติ์ได้อย่างทั่นท่่วิงที่ ตั์�งแต่์
ช่้วิงเริ�มต้์นการระบาด โดยแบ่งการดำาเนินการออก
เป็ีนด้านต่์างๆ อาทิ่ การปีระเมินสี่ถูานการณ์การแพิ่ร่
ระบาดในการปีระชุ้มสี่ำาคัญของบริษััท่ทุ่กสัี่ปีดาห์ การ
ปีระกาศมาต์รการป้ีองกันการแพิ่ร่ระบาดของโรคใน
สี่ถูานปีระกอบการ ต์ามแนวิท่างของกรมควิบคุมโรค 

และนำาหลักการบริหารจั้ดการควิามต่์อเน่�อง (Business 
Continuity Management - BCM) มาปีรับใช้้ในภัาวิะ
วิิกฤต์ ทั่�งการท่ำางานในสี่ว่ินของสี่ำานักงาน และการท่ำางาน
ในสี่ายการผลิต์ โดยเผยแพิ่ร่ข้อมูลไว้ิในแบบ 56-1 One 
Report/รายงานปีระจ้ำาปีี 2563 ส่ี่วินที่� 1 หัวิข้อ 2 การ
บริหารจั้ดการควิามเสีี่�ยง 2.3) การบริหารจั้ดการภัาวิะ
วิิกฤต์ หน้า 37-40

ความเสี่่�ยงที่่�อาจสี่่งผลกระที่บกับความยั�งยืนของที่่วีโอ
ปัีจ้จั้ยเสีี่�ยงที่�อาจ้ส่ี่งผลกระท่บกับควิามยั�งย่นขององค์กร โดยพิิ่จ้ารณาด้านเศรษัฐกิจ้ สัี่งคม สิี่�งแวิดล้อม และควิามเสีี่�ยง
ใหม่ที่�อาจ้เกิดข้�นในอนาคต์ (Emerging Risks) ได้ดังนี�

ปััจจัยเสี่่�ยง ผลกระทบ แนวทางการบริหารจัดการ
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การเปัล่�ยนแปัลงของ
สี่ภาพภูม่อากาศ

ควิามมั�นคงในการจ้ัดหา
วัิต์ถุู ดิบเมล็ดถัู� วิ เหล่อง 
ซ้ึ่�งเป็ีนวัิต์ถุูดิบหลัก และ
ส่ี่งผลให้การจั้ดหาวัิต์ถุูดิบ 
ขาดควิามต่์อเน่�อง

ท่ำางานอยา่งใกล้ชิ้ดกับคู่ค้าในการวิางแผนจ้ดัหา
วัิต์ถุูดิบ ติ์ดต์ามควิามสี่มดุลระหว่ิางอุปีสี่งค์และ
อุปีท่าน เก็บข้อมูลทั่�งจ้ากการสี่ำารวิจ้ในแหล่ง
เพิ่าะปีลูกจ้ริงของปีระเท่ศต้์นท่าง พิ่ร้อมทั่�ง 
จั้ดซ่ึ่�อวัิต์ถุูดิบจ้ากคู่ค้าที่� มีควิามน่าเช่้�อถู่อ 
สี่ามารถูต์รวิจ้สี่อบกลับถู้งแหล่งที่�มาของ
วัิต์ถุูดิบและวิางแผนการผลิต์ต์ามสี่ถูานการณ์ 
พิ่ร้อมทั่�งปีรับปีริมาณสิี่นค้าคงคลังให้เพีิ่ยงพิ่อ
ต่์อการดำาเนินธุุรกิจ้อย่างต่์อเน่�อง

 ค
วา

มเ
สี่่�ย

ง
ด้า

นเ
ศร

ษฐ
ก่จ

ความผันผวนของ
ราคาวัตถุุด่บ

ควิามไมแ่น่นอนของต้์นทุ่น
สิี่นค้าและกำาไรของบริษััท่

ติ์ดต์ามข่าวิสี่าร สี่ถูานการณ์ราคาวัิต์ถุูดิบ 
และกำาหนดเป้ีาหมายของปีริมาณและระยะ
เวิลาในการดำาเนินการบริหารควิามเสีี่�ยง 
ที่� เหมาะสี่ม พิ่ร้อมทั่� งบริหารควิามเสีี่�ยง 
ผ่านท่างต์ลาดซ่ึ่�อขายสิี่นค้าโภัคภััณฑ์์ล่วิงหน้า
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ท้ั้�งน้ี้� ท้ั้ว้ีโอ เผยแพร่่ร่ายละเอ้ยดของปััจจ้ยเส้ี่�ยงด้านี้ต่่างๆ ผลกร่ะทั้บท้ั้�อาจจะเกิดข้�นี้ และแนี้วีทั้างบริ่หาร่จ้ดการ่ท้ั้� แบบ 
56-1 One Report/ร่ายงานี้ปัร่ะจำาปีั 2563 ส่ี่วีนี้ท้ั้� 1 ห้วีข้อ 2 การ่บริ่หาร่จ้ดการ่ควีามเส้ี่�ยง หน้ี้า 33-36

ปััจจัยเสี่่�ยง ผลกระทบ แนวทางการบริหารจัดการ
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การบริหาร
ความต่่อเน่�อง

ในการดำาเนินธุุรกิจ
จากภััยธุรรมชาต่ิ

และโรคระบาด

ธุุร่กิจหยุดชะง้ก

ดำาเนิี้นี้มาต่ร่การ่ BCM (Business Continuity 
Management) ท้ั้�ได้ม้การ่ทั้ดสี่อบแผนี้ฉุุกเฉิุนี้
จากสี่ถานี้การ่ณ์์จริ่ง โดยมุ่งเน้ี้นี้การ่บริ่หาร่
จ้ดการ่ป้ัองก้นี้เชิงรุ่ก ม้การ่ฝึึกซ้้อมอย่าง
สี่มำ�าเสี่มอ ติ่ดต่ามข้อมูลข่าวีสี่าร่อย่างต่่อเน่ี้�อง
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ภััยจากโลกไซเบอร์ 
(Cyber Risk)

อาชญากร่ร่มด้านี้ไซ้เบอร์่ 
ช่องทั้างในี้การ่ รุ่กร่านี้
ร่ะบบและเคร่่อข่ายของ
บริ่ษ้ัทั้ ร่ะบบงานี้หยดุชะง้ก 
การ่ลดทั้อนี้ปัร่ะสี่ิทั้ธิุภาพ
ของร่ะบบ

กำาหนี้ดนี้โยบายและมาต่ร่การ่ร้่กษัาควีามม้�นี้คง
ปัลอดภ้ยของร่ะบบสี่าร่สี่นี้เทั้ศ และร่ะเบ้ยบ
การ่ใช้งานี้เคร่่�องคอมพิวีเต่อร์่และเคร่่อข่าย
คอมพิวีเต่อร์่ของบริ่ษ้ัทั้ ติ่ดต้่�งร่ะบบ/อุปักร่ณ์์ 
Firewall เพ่�อป้ัองการ่เข้าถ้งจากภ้ยคุกคาม
จากภายนี้อกทุั้กช่องทั้าง จ้ดเต่ร้่ยม Solution 
Firewall backup และติ่ดต้่�งโปัร่แกร่มป้ัองก้นี้
ไวีร้่สี่คอมพิวีเต่อร์่ทุั้กเคร่่�องของบริ่ษ้ัทั้ เพ่�อ
ป้ัองก้นี้ข้อมูลสูี่ญหายจากการ่ติ่ดไวีร้่สี่
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กิารบัริหารจัด้กิารห่วงโซ่่คุณค่า

ท่ี่ว่โอ ให้ความสำาคัญกับการบริหารจัด้การต้ลอด้ห่วงโซ่คุณ์ค่า เพ่ื่�อให้การด้ำาเนินงานเกิด้ความยั�งย่น โด้ยม่การบริหาร
ความเส่�ยงท่ี่�คำานึงถึงผลกระที่บท่ี่�อาจส่งผลต่้อธุุรกิจ สิ�งแวด้ล้อม สังคม และการกำากับด้้แลกิจการท่ี่�ด่้

กิารจัด้ซ่ื�อจัด้หา
กระบวนการจดั้ซ่�อจัด้หา โด้ยเฉพื่าะการจัด้ซ่�อจัด้หาวัต้ถุดิ้บเมล็ด้ถั�วเหล่องทัี่�งในปีระเที่ศและ
ต่้างปีระเที่ศซึ�งเป็ีนวัต้ถุดิ้บหลัก รวมทัี่�งยังส่งผลต่้อคุณ์ภัาพื่ของผลิต้ภััณ์ฑ์์ของบริษััที่ ดั้งนั�น
การจดั้ซ่�อจัด้หาต้้องม่ปีระสทิี่ธิุภัาพื่เพ่ื่�อได้้วัต้ถุดิ้บท่ี่�ม่คุณ์ภัาพื่ต้รงต้ามมาต้รฐานของท่ี่ว่โอและ
แหล่งวัต้ถุดิ้บท่ี่�เป็ีนมิต้รกับสิ�งแวด้ล้อม บริษััที่ได้้ม่การบริหารจัด้การความเส่�ยงด้้านคุณ์ภัาพื่
และความผันผวนของราคาวัต้ถุดิ้บ รวมทัี่�งสินค้าและบริการอ่�นๆ ควบค่้ไปีกับการคำานึงถึง
ปัีจจัยที่างด้้านสิ�งแวด้ล้อม สังคม และการกำาด้้แลกิจการท่ี่�ด่้

เกษตรผู�เลี้ยงสัตว�

ผู�บร�โภคในครัวเร�อน

รถบรรทุกน้ำมัน

ผู�ส�งมอบวัตถุดิบ

รถขนส�ง

ผู�บร�โภค

ขนส�งทางเร�อ

โรงงาน

ถั่วเหลือง

น้ำมันพ�ช

อ�ปกรณ�การผลิต

อาหารสัตว�

การตลาดและการขาย

การจัดซื้อจัดหา

การผลิต

ขนส�งทางรถ

การขนส�งและ
กระจายสินค�า
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กิารผู้ล้ิต
กระบวนการผลิต้ของท่ี่ว่โอ ให้ความสำาคัญและใส่ใจกับทุี่กขั�นต้อนการผลิต้ โด้ยนำานวัต้กรรม 
เที่คโนโลย่ เข้ามาพัื่ฒนาใช้ิในกระบวนการผลิต้ท่ี่�เป็ีนมิต้รกับสิ�งแวด้ล้อม เพ่ื่�อให้ได้้สินค้า 
ท่ี่�ม่คุณ์ภัาพื่ ม่มาต้รการรองรับความปีลอด้ภััยของกระบวนการผลิต้อย่างส้งสุด้ ด้้วยระบบ 
Biosecurity เพ่ื่�อเปี็นการปี้องกันความเส่�ยงอย่างรอบด้้าน นอกจากน่� ยังคำานึงถึงต่้อ 
ผลกระที่บจากกระบวนการผลิต้ท่ี่�อาจส่งผลต่้อชุิมชิน สังคม และสิ�งแวด้ล้อม โด้ยจัด้ตั้�ง
ท่ี่มชุิมชินสัมพัื่นธ์ุ เพ่ื่�อเฝ้่าติ้ด้ต้ามผลกระที่บ เย่ยวยา หาแนวที่างในการป้ีองกันแก้ไข และ 
ช่ิวยสร้างความสัมพัื่นธ์ุกับชุิมชินรอบข้างโรงงาน

กิารตล้าด้แล้ะกิารขายั่
การวางแผนการต้ลาด้และการขายสำาหรับล้กค้า ทัี่�งกลุ่มผลิต้ภััณ์ฑ์์กากถั�วเหล่องและ 
กลุ่มผลิต้ภััณ์ฑ์์นำ�ามันพ่ื่ชิบริโภัค มุ่งเน้นต้อบสนองความต้้องการของผลิต้ภััณ์ฑ์์ในปีระเที่ศ
เป็ีนหลัก ขณ์ะเด่้ยวกันก็ด้ำาเนินการขยายต้ลาด้ใหม่ไปียังปีระเที่ศเพ่ื่�อนบ้านในภ้ัมิภัาค 
โด้ยยึด้หลักคุณ์ภัาพื่ โภัชินาการ และมาต้รฐาน ภัายใต้้การแข่งขันด้้านราคาอย่างเป็ีนธุรรม
และเหมาะสม

กิารกิระจายั่สินค้า
ท่ี่ว่โอ ม่ระบบบริหารจัด้การการกระจายสินค้า เพ่ื่�อส่งมอบสินค้าให้ถึงม่อล้กค้าและผ้้บริโภัค
อย่างรวด้เร็ว ต้รงต่้อเวลา ทัี่�งในและต่้างปีระเที่ศ

ล้้กิค้า ผู้้้บัริโภค
ท่ี่ว่โอ ใหค้วามสำาคัญกับการวจัิยและพื่ฒันาผลติ้ภััณ์ฑ์์ใหม่ๆ  เพ่ื่�อใหไ้ด้้ผลติ้ภััณ์ฑ์์ท่ี่�ต้อบสนอง
ต่้อความต้้องการของล้กค้าและผ้้บริโภัค รวมทัี่�งยังจัด้กิจกรรมเพ่ื่�อสร้างความผ้กพัื่นแก่ 
ผ้้บริโภัค ซึ�งช่ิวยสร้างความร้้ความเข้าใจเก่�ยวกับโภัชินาการท่ี่�ด่้ ผ่านผลิต้ภััณ์ฑ์์ของบริษััที่ 
และยังส่งเสริมให้ต้ราสินค้าของท่ี่ว่โอเป็ีนท่ี่�จด้จำาแก่ล้กค้า ผ้้บริโภัคอย้เ่สมอ
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กิารจัด้หาอยั่่างยั่ั�งยั่ืน

ท่ี่ว่โอ มุ่งมั�นสร้างความสัมพัื่นธ์ุกับ “คุู่คุ้าธุรกิจั” 
และพัื่ฒนากระบวนการที่ำางาน เพ่ื่�อสร้างคุณ์ค่ากับ 
ผ้้ได้้เส่ยทุี่กฝ่่าย และเป็ีนห่วงโซ่สำาคัญของความสำาเร็จ 
ในการด้ำาเนินธุุรกิจ บริษััที่เช่ิ�อมั�นว่า ความสำาเร็จท่ี่�ยั�งย่น
จะต้้องคำานึงถึงปีระเด็้นด้้านสิ�งแวด้ล้อม สังคม และ 
ธุรรมาภิับาล (Environment, Social, Governance: ESG) 
โด้ยการบริหารจัด้การโอกาสและความเส่�ยงท่ี่�ครบทุี่กมิติ้ 
ของการด้ำาเนินธุุรกิจ ซึ�งผลลัพื่ธ์ุจะนำาไปีส่้การสร้าง 
ม้ลค่าระยะยาวกับค่้ค้า และยกระดั้บความได้้เปีร่ยบ
ที่างการแข่งขัน 

ในปีี 2563 ท่ี่ามกลางการระบาด้ของ COVID-19 ท่ี่ว่โอ
ขอความร่วมม่อค่้ค้าในปีระเที่ศ ในการด้ำาเนินการต้าม
มาต้รการควบคุมโรคของบริษััที่ โด้ยในส่วนของโรงงาน 
ท่ี่ว่โอยังคงนำาระบบ Bio-security ท่ี่�เคยใช้ิในช่ิวงท่ี่�ม่ 

โรค ASF ในสุกร (African Swine Fever) หร่อ ‘โรคอหิวาต์้ 
แอฟัริกาในสุกร’ แพื่ร่ระบาด้ในปีระเที่ศเพ่ื่�อนบ้าน 
มาปีฏิิบัติ้อย่างเข้มงวด้ รวมทัี่�งขอความร่วมม่อค่้ค้า 
จัด้ส่งเอกสารที่างไปีรษัณ่์ย์และติ้ด้ต่้อส่�อสารที่างระบบ
ออนไลน์หร่อโที่รศัพื่ท์ี่เป็ีนหลัก เพ่ื่�อลด้การพื่บปีะหร่อ
แพื่ร่กระจายโรค ซึ�งได้้รับความร่วมม่อจากค่้ค้าทุี่กราย
เป็ีนอย่างด่้ ในขณ์ะน่� ค่้ค้าต่้างปีระเที่ศในฐานะผ้้ส่งมอบ
วัต้ถุดิ้บ ก็ม่การติ้ด้ต้ามสถานการณ์์การแพื่ร่ระบาด้ของ 
COVID-19 ในปีระเที่ศค่้ค้าอย่างใกล้ชิิด้เช่ินกัน เพ่ื่�อ
วางแผนการจัด้ซ่�อจัด้หา ไม่ให้ส่งผลกระที่บต่้อการผลิต้

นอกจากน่�  ท่ี่ ว่โอได้้ส่�อสารกับค่้ค้าทัี่�งในปีระเที่ศ 
และต่้างปีระเที่ศให้รับที่ราบ “จัรรยาบรรณคุู่คุ้าธุรกิจั” 
หร่อ “Supplier Code of Conduct” ซึ�งครอบคลุม
ปีระเด็้นด้้านสิที่ธิุมนุษัยชิน แรงงาน สิ�งแวด้ล้อม และ
การต่้อต้้านการทุี่จริต้คอร์รัปีชัิ�น รวมทัี่�งการเคารพื่
และการปีฏิิบัติ้ต้ามกฎหมาย กฎระเบ่ยบท่ี่�เก่�ยวข้อง 
เพ่ื่�อเป็ีนแนวที่างการด้ำาเนินธุุรกิจร่วมกัน และมั�นใจ 
ได้้ว่ากระบวนการด้ำาเนินธุุรกิจของบริษััที่และค่้ค้าธุุรกิจ 
ม่ความสอด้คล้องกันในด้้านการพัื่ฒนาอย่างยั�งย่น 

ท่ี่ว่โอมุ่งหวังว่าจะช่ิวยผลักดั้นให้ค่้ค้าธุุรกิจม่การด้ำาเนิน
งานอย่างม่จริยธุรรม เคารพื่ต่้อสิที่ธิุมนุษัยชิน รับผิด้ชิอบ
ต่้อสังคมด้้วยหลักธุรรมาภิับาลท่ี่�ด่้ ม่การบริหารจัด้การ 
ด้้านความปีลอด้ภััยและอาช่ิวอนามัย รวมถึงให้ 
ความสำาคัญต่้อการจัด้การสิ�งแวด้ล้อมต่้างๆ ท่ี่�เก่�ยวข้อง 
เพ่ื่�อการพื่ฒันาศักยภัาพื่รว่มกัน ยกระด้บัข่ด้ความสามารถ 
ที่างการแข่งขันในอนาคต้ โด้ยเผยแพื่ร่นโยบายด้ัง
กล่าวผ่านช่ิองที่างเว็บไซต์้ของบริษััที่ www.tvothai.
com/th/corporate-governance เพ่ื่�อให้ผ้้ม่ส่วน 
ได้้เส่ยทุี่กกลุ่มรับที่ราบ ทัี่�งน่� ท่ี่ว่โอมุ่งหวังและพื่ร้อมให้ 
การสนับสนุนค่้ค้าธุุรกิจในการนำาแนวที่างต่้างๆ ต้าม
จรรยาบรรณ์ค่้ค้าธุุรกิจ ไปีปีฏิิบัติ้หร่อปีระยุกต์้ใช้ิใน 
การด้ำาเนินธุุรกิจ เพ่ื่�อเสริมสร้างการเติ้บโต้ไปีด้้วยกัน 
อย่างยั�งย่นในระยะยาว

“ที่่วีโอ ต่ั�งเป้าหมาย
ร้อยั่ล้ะ 100 ของคุู่คุ้าหลัก

รับทีราบและลงนามต่อบรับในจัรรยาบรรณ
คุู่คุ้าธุรกิจั คุรบถั่้วนภัายในปี 2567”

www.tvothai.com/th/corporate-governance


28 รายงานความยั่งยืน 2563
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ด้้านการจัด้หาวัต้ถุดิ้บอย่างยั�งย่น ถั�วเหล่องนับเป็ีน
วัต้ถุ ดิ้บหลักท่ี่� ม่ความสำา คัญต่้อการด้ำา เ นิน ธุุร กิจ 
ท่ี่ว่โอนำาเข้าเมล็ด้ถั�วเหล่องจากต่้างปีระเที่ศซึ�งเป็ีนแหล่ง
เพื่าะปีล้กสำาคัญของโลก ทัี่�งบราซิล สหรัฐอเมริกา และ
อาร์เจนติ้นา อย่างไรก็ต้าม ในปีีท่ี่�ผ่านมาการแพื่ร่ระบาด้
ของ COVID-19 ท่ี่�กระจายไปีทัี่�วโลก บริษััที่จำาเป็ีนต้้อง
เฝ้่าติ้ด้ต้ามสถานการณ์์การแพื่ร่ระบาด้ของปีระเที่ศ 
ค่้ค้าหลักทัี่�ง 3 แห่งด้้วย ครอบคลุมทัี่�งกระบวนการและ 
ขั�นต้อนการขนส่ง โด้ยปีระเมินความเส่�ยงและวางแผน
การจัด้ซ่�อวัต้ถุดิ้บอย่างรอบคอบ เพ่ื่�อให้การจัด้หาวัต้ถุดิ้บ
เป็ีนไปีอย่างม่ปีระสิที่ธิุภัาพื่และต่้อเน่�อง

แม้ว่าในปีีท่ี่�ผ่านมา ท่ี่ว่โอจะไม่สามารถเดิ้นที่างไปีลงพ่ื่�น
ท่ี่�สำารวจในแหล่งเพื่าะปีล้กเมล็ด้ถั�วเหล่องในปีระเที่ศผ้้
ผลิต้ต้้นที่าง ซึ�งเป็ีนหนึ�งในขั�นต้อนสำาคัญในการที่วนสอบ
ค่้ค้าผ้้ส่งมอบวัต้ถุดิ้บของเราได้้ แต้ท่่ี่ว่โอยงัคงที่ำางานและ

ส่�อสารกับค่้ค้าอย่างใกล้ชิิด้ นำาข้อม้ลต่้างๆ มาวางแผน
ปีระเมินความสมดุ้ลระหว่างอุปีสงค์กับอุปีที่านของ
วัต้ถุดิ้บในแต่้ละแหล่ง และคาด้การณ์์ปัีจจัยแวด้ล้อม 
ท่ี่�อาจส่งผลกระที่บต่้อการจัด้หาวัต้ถุดิ้บ เช่ิน ผลกระที่บ
ของ COVID-19 ต่้อการขนส่งสินค้า การเปีล่�ยนแปีลง
ของฤด้้กาล ช่ิวงเวลาเก็บเก่�ยว คุณ์ภัาพื่และราคา เป็ีนต้้น 
รวมถึงเริ�มนำากระบวนการปีระเมินความเส่�ยงด้้านความ
ยั�งย่น ทัี่�งเศรษัฐกิจ สังคม และสิ�งแวด้ล้อมของค่้ค้า 
เข้ามาใช้ิในกระบวนการคัด้สรรค่้ค้าท่ี่�ม่ความน่าเช่ิ�อถ่อ 
สามารถต้รวจสอบกลับถึงแหล่งท่ี่�มาของวัต้ถุดิ้บ เพ่ื่�อให้
มั�นใจว่าวัต้ถุดิ้บท่ี่�ได้้มา เป็ีนไปีต้ามหลักธุรรมาภิับาลท่ี่�ด่้ 
ไม่สร้างผลกระที่บต้อ่สังคม สิ�งแวด้ลอ้ม ไม่บุกรุกที่ำาลายป่ีา 
ไม่ใช้ิแรงงานเด็้ก ไม่ผิด้หลักสิที่ธิุมนุษัยชิน เป็ีนต้้น 
โด้ยท่ี่ว่โอเข้าร่วมเป็ีนสมาชิิก Sedex เก่�ยวกับการต้รวจ
สอบหลักจริยธุรรมค้าขาย และเป็ีนสมาชิิก Round 
Table on Responsible Soy Association (RTRS)

กิารจัด้กิลุ้่มค้่ค้าธุรกิิจ
ผลักดั้นให้ค่้ค้าต้ระหนักและให้ความสำาคัญกับการพัื่ฒนาอย่างยั�งยน่ร่วมกัน ท่ี่ว่โอ จัด้กลุ่ม 
ค่้ค้าธุุรกิจท่ี่�ม่ม้ลค่าส้ง หร่อม่นัยสำาคัญต่้อการด้ำาเนินงานของบริษััที่ เป็ีนกลุ่มค่้ค้าหลัก 
โด้ยแบ่งเป็ีนกลุ่มค่้ค้าในปีระเที่ศ และค่้ค้าต่้างปีระเที่ศ เพ่ื่�อด้ำาเนินการส่�อสารให้ค่้ค้ารับที่ราบ
และเข้าใจถึงจรรยาบรรณ์ค่้ค้าธุุรกิจ

กิารประเมินความเส่�ยั่งของค้่ค้า
ที่างด้้านเศรษฐกิิจ สังคม แล้ะสิ�งแวด้ล้้อม
สร้างการม่ส่วนร่วมกับค่้ค้า เพ่ื่�อส่�อสารความคาด้หวงัและความตั้�งใจของท่ี่ว่โอ ในการบริหาร
จัด้การความยั�งย่น ต้ลอด้จนหาแนวที่างเพ่ื่�อเพิื่�มศักยภัาพื่และความสามารถในการแข่งขัน 
และสร้างพื่ลังความร่วมม่อกันต้ลอด้ห่วงโซ่อุปีที่าน

กิารติด้ตามแล้ะวัด้ผู้ล้
ท่ี่ว่โอจะด้ำาเนินการติ้ด้ต้ามการปีฏิิบัติ้ต้ามจรรยาบรรณ์ค่้ค้าธุุรกิจ ผ่านการต้รวจปีระเมิน
ต้นเองของค่้ค้า (Self Assessment), การต้รวจปีระเมินโด้ยองค์กรอิสระภัายนอก (Third 
Party Audit) หร่อ การต้รวจปีระเมิน ณ์ สถานปีระกอบการของค่้ค้า (Site Visit) รวมทัี่�ง
จัด้ที่ำาแผนงานเพ่ื่�อช่ิวยพัื่ฒนาการด้ำาเนินธุุรกิจอย่างยั�งย่นให้เป็ีนไปีในแนวที่างเด่้ยวกันกับ
ท่ี่ว่โอต่้อไปี

กิารเปิด้เผู้ยั่ข้อม้ล้
การด้ำาเนินงานเพ่ื่�อการจัด้หาอย่างยั�งย่นและการบริหารจัด้การห่วงโซ่อุปีที่าน ม่การเปิีด้เผย
ให้แก่ผ้้ม่ส่วนได้้เส่ยทุี่กกลุ่มรับที่ราบ ผ่านที่างช่ิองที่างเว็บไซต์้ของบริษััที่ www.tvothai.com

www.tvothai.com
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ผู้ล้ิตภัณฑ์์คุณภาพั
แล้ะกิารบัริกิารด้้วยั่ใจ

ท่ี่ ว่ โอ  ใ ห้ความสำา คัญกับผลิต้ ภััณ์ฑ์์ ท่ี่� ม่ คุณ์ภัาพื่ 
เพ่ื่�อส่งมอบสุขภัาพื่ท่ี่�ด่้ของผ้้บริโภัค ผ่านผลิต้ภััณ์ฑ์์ 
ท่ี่�หลากหลาย โด้ยในกลุ่มผลิต้ภััณ์ฑ์์นำ�ามันพ่ื่ชิ ม่นำ�ามัน
ถั�วเหล่อง ต้รา องุ่น เป็ีนผลิต้ภััณ์ฑ์์หลักแล้ว ยังม่นำ�ามัน
บริโภัคเพ่ื่�อสขุภัาพื่ ซึ�งเป็ีนกลุ่มนำ�ามันท่ี่�ม่ไขมันไม่อิ�มตั้วส้ง 
อาทิี่ นำ�ามันที่านต้ะวัน นำ�ามันคาโนลา นำ�ามันข้าวโพื่ด้ 
นำ�ามันมะกอก ซึ�งช่ิวยลด้ความเส่�ยงจากการเกิด้กลุ่มโรค
ไม่ติ้ด้ต่้อเร่�อรัง หร่อ NCDs (Non-Communicable 
diseases) เปีน็ที่างเล่อกท่ี่�เพิื่�มขึ�น ต้อบโจที่ยค์วามต้้องการ 
ของล้กค้าทุี่กกลุ่ม

นอกจากผลิต้ภััณ์ฑ์์ท่ี่� ม่ คุณ์ภัาพื่แล้ว ท่ี่ ว่ โอยั ง ใ ห้ 
ความสำาคัญกับการให้บริการด้้วยความใส่ใจเพ่ื่�อ 
ต้อบสนองความต้้องการของล้กค้าให้เกิด้ความพึื่งพื่อใจ 
ส้งสุด้ โด้ยในปีี 2563 ท่ี่� ผ่านมา บริษััที่ได้้สำารวจ 

ความพึื่งพื่อใจของล้กค้าต่้อสินค้า การบริการขนส่ง และ
การบริการของฝ่่ายขาย โด้ยแบ่งออกเปี็น 4 กลุ่มหลัก 
ได้้แก่ กลุ่มวัต้ถุดิ้บอาหารสัต้ว์ กลุ่มนำ�ามันอุต้สาหกรรม 
กลุ่มนำ�ามันบริโภัค และกลุ่มล้กค้าต่้างปีระเที่ศ โด้ยเกณ์ฑ์์ 
การปีระเมินความพึื่งพื่อใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
ต่้อกลุ่มผลิต้ภััณ์ฑ์์

แม้ว่าในภัาพื่รวมผลการปีระเมินความพึื่งพื่อใจ ค่าเฉล่�ย 
จะผ่านเกณ์ฑ์์ท่ี่�ร้อยละ 80 แต่้ม่ปีระเด็้นด้้านการบริการของ 
ฝ่่ายขนส่งท่ี่�ม่ระดั้บคะแนนต้ำ�ากว่าเกณ์ฑ์์ ฝ่่ายการต้ลาด้ 
และฝ่่ายโลจิสติ้กส์ จะนำาหัวข้อท่ี่�ไม่ผ่านเกณ์ฑ์์กลับมา
พิื่จารณ์าแนวที่างปีรุงปีรุงให้ด่้ยิ�งขึ�น รวมไปีถึงข้อร้องเร่ยน 
ต่้างๆ จากล้กค้า จะได้้รับการต้รวจสอบ ปีรับปีรุง แก้ไข
อย่างครบถ้วนต้ามท่ี่�ระบุไว้ในขั�นต้อนการปีฏิิบัติ้งาน 
ท่ี่�เก่�ยวข้อง

ผู้ล้สำารวจความพัึงพัอใจของล้้กิค้า (ร้อยั่ล้ะ) ปี 2563
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นอกจากน้� ท้ีว้ีโอยัังเพ่ิ่�มช่่องทีางการส่ื่�อสื่ารกับลููกค้้าให้้
ม้ค้วีามห้ลูากห้ลูายั สื่ะดวีก แลูะสื่อดค้ลู้องกับไลูฟ์์สื่ไตล์ู
ของลููกค้้าในปััจจุบันมากข้�น อาท่ี Official Facebook 
Page www.facebook.com/AngoonHeartClub ของ
นำ�ามันพ่ิ่ช่ ตรา องุ่น, นำ�ามันพ่ิ่ช่ ตรา Healthy Chef 
ท้ี�แสื่ดงข้อมูลูด้วียัภาษาเม้ยันมา แลูะกัมพูิ่ช่า เพ่ิ่�อให้้ 
ข้อมูลูข่าวีสื่ารของผลู่ตภัณฑ์์ เมนูอาห้ารแลูะค้วีามรู้ 
ด้านโภช่นาการ แลูะเป็ันช่่องทีางการส่ื่�อสื่ารท้ี�ลููกค้้า 
ผู้บร่โภค้สื่ามารถต่ดต่อแลูะแจ้งข้อร้องเร้ยันกับบร่ษัที 
ได้โดยัตรงอ้กทีางห้น้�ง โดยัไม่ม้ข้อจำากัดด้านภาษา 

ในช่่วีงปัลูายัปีั 2563 ท้ีว้ีโอ ได้ม้การส่ื่งออกส่ื่นค้้า 
ล็ูอตแรกไปัยัังปัระเทีศเว้ียัดนามร่วีมกับผู้จัดจำาห้น่ายั 
PHAT KIEN GIA ถ่อเป็ันการเปิัดตลูาดให้ม่ในกลุู่มเอเช้่ยั

ตะวัีนออกเฉ้ียังใต้ (South East Asia) ปัระกอบด้วียั 
ได้แก่ นำ�ามันถั�วีเห้ลู่อง (องุ่น), นำ�ามันข้าวีโพิ่ด (องุ่น) แลูะ
นำ�ามันค้าโนลูา (Healthy Chef)  จากการเร่�มต้นขยัายั 
ตลูาดให้ม่ในค้รั�งน้� ม้ค้วีามเช่่�อมั�นว่ีาจะเป็ันการเปิัด
โอกาสื่แลูะสื่ร้างช่่องทีางการร่วีมม่อทีางธุุรก่จระห้ว่ีาง
สื่องปัระเทีศในระยัะยัาวี

www.facebook.com/AngoonHeartClub
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ผู้ล้ิตภัณฑ์์ที่่�ม่คุณภาพั 
ท่ี่ว่โอ ให้ความสำาคัญกับผลิต้ภััณ์ฑ์์ท่ี่�ม่คุณ์ภัาพื่และความปีลอด้ภััยส้ง เพื่ราะเช่ิ�อมั�นว่า “การม่โภัชินาการท่ี่�ด่้ ส่งผลให้
คนในสังคมทุี่กช่ิวงอายุ ม่สุขภัาวะและความเป็ีนอย้ท่่ี่�ด่้” จากความต้ระหนักและใส่ใจในทุี่กขั�นต้อนของการผลิต้ บริษััที่
ได้้รับการรับรองมาต้รฐานและ/หร่อระบบ ดั้งน่�

มาต่รฐานด้านต่่างๆ

• ISO 9001
 Quality Management System
 (ระบบการบริหารงานคุณ์ภัาพื่)

• ISO 14001
 Environmental Management System
 (ระบบการจัด้การสิ�งแวด้ล้อม)

• GMP
 Good Manufacturing Practices
 (หลักเกณ์ฑ์์วิธุ่การท่ี่�ด่้ในการผลิต้)

• HACCP
 Hazard Analysis and Critical Control Point
 (ระบบการวิเคราะห์อันต้รายและจุด้วิกฤต้ท่ี่�ต้้อง

ควบคุมในการผลิต้อาหาร)

• OHSAS 18001
 Occupational Health & Safety Management 

System
 (ระบบการจัด้การอาช่ิวอนามัยและความปีลอด้ภััย) 

• TIS 18001
 Occupational health and safety management 

system: specification
 (มาต้รฐานผลิต้ภััณ์ฑ์์อุต้สาหกรรมระบบการจัด้การ

อาช่ิวอนามัยและความปีลอด้ภััย)

•  ISO 22000
 Food Safety Management System
 (ระบบการจัด้การความปีลอด้ภััยด้้านอาหาร) 
 
• ISO/TS 22002-1 (PAS 220)
 Prerequisite programs on Food Safety for Food 

Manufacturing
 (ข้อกำาหนด้จำาเพื่าะสำาหรับการจัด้การโปีรแกรม 

พ่ื่�นฐาน ความปีลอด้ภััยด้้านอาหารในการผลิต้อาหาร) 
โด้ยเร่ยกทัี่�งสองมาต้รฐานรวมกันว่า Food Safety 
System Certification หร่อ FSSC 22000 [ISO22000 
+ ISO/TS 22002-1 (PAS 220)]
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• GMP Plus
 (ระบบการบริหารจัด้การด้้านความปีลอด้ภััยของ

อาหารสัต้ว์)

• Carbon Footprint of Products
 (การปีระเมินคาร์บอนฟัุต้พื่ริ�นที่์ของผลิต้ภััณ์ฑ์์)

•  Green Industry
 (อุต้สาหกรรมส่เข่ยว)

• Halal
 (มาต้รฐานอาหารฮาลาล)

มาต่รฐานด้านต่่างๆ

• Kosher
 (มาต้รฐานอาหารโคเชิอร์)

• SEDEX / SMETA & ARAVO (URSA)
• SEDEX / SMETA
 Sedex Members Ethical Trade Audit
 (สมาชิิก Sedex เก่�ยวกับต้รวจสอบหลักจริยธุรรม

ค้าขาย) และ ARAVO (URSA) - Unilever Responsible 
Sourcing Audit

• RTRS
 Round Table on Responsible Soy Association 
 (หลักการและเกณ์ฑ์์ความยั�งย่นของถั�วเหล่อง) 

โปีรแกรมรับรองความยั�งย่นความรับผิด้ชิอบของ 
ถั�วเหล่อง หร่อ หลักการและเกณ์ฑ์์ความยั�งย่นของ
ถั�วเหล่อง)
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ความยั่ั�งยั่ืนด้้านสิ�งแวด้ล้้อม
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การด้ำาเนินงานในมิติ้สิ�งแวด้ล้อม ท่ี่ว่โอต้ระหนักถึงความสำาคัญของการป้ีองกันและรับผิด้ชิอบต่้อผลกระที่บท่ี่�อาจเกิด้
จากการด้ำาเนินงานทัี่�งภัายในและภัายนอกสถานปีระกอบการ จึงได้้กำาหนด้ “นโยบายด้านสี่ิ่งแวดล้อม” เผยแพื่ร่บน
เว็บไซต์้ของบริษััที่ www.tvothai.com/th/corporate-governance เพ่ื่�อส่งเสริมให้เกิด้การพัื่ฒนากระบวนการผลิต้ 
ท่ี่�เป็ีนมิต้รต่้อสิ�งแวด้ล้อม สร้างสรรค์นวัต้กรรมท่ี่�ช่ิวยลด้ผลกระที่บท่ี่�อาจจะเกดิ้ขึ�น พื่ร้อมทัี่�งมุ่งหวังให้เกิด้การใช้ิที่รัพื่ยากร
อย่างม่ปีระสิที่ธิุภัาพื่ส้งสุด้ ลด้การปีล่อยก๊าซเร่อนกระจก บริหารจัด้การนำ�าอย่างเป็ีนระบบ รวมถึงปีกป้ีองระบบนิเวศ
และความหลากหลายที่างช่ิวภัาพื่

การบริหารจัด้การและด้ำาเนินงานด้้านสิ�งแวด้ล้อม อย้่ภัายใต้้ “คุณะทีำางานด้านสี่ิ่งแวดล้อมและสี่ังคุม” หร่อ “คุณะ ES” 
จัด้ตั้�งขึ�นจากตั้วแที่นในแผนกต่้างๆ ท่ี่�เก่�ยวข้อง เพ่ื่�อบ้รณ์าการข้อม้ลด้้านสิ�งแวด้ล้อมเข้าส่้กระบวนการที่ำางานในทุี่กด้้าน 
ทัี่�งการใช้ิพื่ลังงาน การจดั้การนำ�า ของเส่ยจากกระบวนการผลติ้ ไปีจนถงึการลด้คารบ์อนฟัตุ้พื่ริ�นท์ี่ นำาไปีส่้การตั้�งเป้ีาหมาย
การลด้การใช้ิที่รัพื่ยากรทัี่�งระยะสั�นและระยะยาว ช่ิวยลด้ผลกระที่บท่ี่�เกดิ้จากกระบวนการผลติ้ สามารถแก้ไขปัีญหาและ
ข้อร้องเร่ยนจากผลกระที่บต่้างๆ ได้้อย่างทัี่นท่ี่วงท่ี่ และรายงานการด้ำาเนินงานต่้อคณ์ะจัด้การ ESRC-E รับที่ราบ

(ข้อม้ลเพิื่�มเติ้ม: “โครงสร้างด้้านการพัื่ฒนาอย่างยั�งย่น” หน้า 10)

กิารบัริหารจัด้กิารนำ�า

ในปีี 2563 การบริหารจัด้การนำ�าของท่ี่ว่โอ มุ่งเน้นไปี
ท่ี่�การจัด้การนำ�าทิี่�งทัี่�งระบบ ผลลัพื่ท์ี่ท่ี่�ได้้ที่างหนึ�งค่อ 
ช่ิวยลด้ปีริมาณ์การใช้ินำ�าในกระบวนการผลิต้ ซึ�งเกิด้จาก 
รวมรวบข้อม้ลการใช้ินำ�า ในขั�นต้อนการผลิต้นำ�า ด่้ 
กระบวนการผลิต้ การสนับสนุนการผลิต้และระบบ
บำาบัด้นำ�าเส่ย นำาไปีส่้การหาแนวที่างในการใช้ินำ�าให้เกิด้
ปีระโยชิน์ส้งสุด้ด้้วยกระบวนการ 3R ซึ�งปีระกอบไปีด้้วย 
Reduce (การลด้การใช้ิหร่อใช้ิน้อยเท่ี่าท่ี่�จำาเป็ีน) 
Reuse (การใช้ิซำ�า) Recycle (การแปีรร้ปีมาใช้ิใหม่) 

สำาหรับอัต้ราการใช้ินำ�าในกระบวนการผลิต้โด้ยรวมของ
ปีี 2563 อย้ท่่ี่� 0.79 ล้กบาศก์เมต้รต่้อตั้นถั�ว เพิื่�มขึ�นจาก
อัต้ราการใช้ินำ�าปีี 2562 ท่ี่� 0.75 ล้กบาศก์เมต้รต่้อตั้นถั�ว
และส้งเกินกว่าเป้ีาหมายท่ี่�กำาหนด้ไว้ท่ี่� 0.74 ล้กบาศก์
เมต้รต่้อตั้นถั�ว เน่�องจากปีี 2562 เป็ีนปีีเริ�มต้้นเก็บข้อม้ล
การใช้ินำ�าและไม่ได้้นำาปีริมาณ์นำ�า Reject RO มาคำานวณ์
รวมด้้วย 

อย่างไรก็ต้าม ปีี 2564 ท่ี่ว่โอจะด้ำาเนินการเพิื่�มเติ้มใน
กระบวนการผลิต้นำ�าด่้ เช่ิน นำ�า Reject RO และนำ�า Back 
wash ปีริมาณ์ 1,493 ลบม.ต่้อวัน จะนำากลับมาร่ไซเคิล

และใช้ิใหม่ โด้ยนำานำ�า Reject RO และนำ�า Back Wash 
ซึ�งเป็ีนนำ�าท่ี่�ใสสะอาด้ไปีรวมกับนำ�าจากแหล่งนำ�าต้าม
ธุรรมชิาติ้อ่กบางส่วนเพ่ื่�อเพิื่�มปีริมาณ์นำ�าท่ี่�จะวนกลับเข้าส่้
ระบบผลิต้นำ�าด่้ใหม่ ช่ิวยลด้การพึื่�งพื่าการใช้ินำ�าจากแหล่ง
ธุรรมชิาติ้เพ่ื่ยงอยา่งเด่้ยวได้้ถึง 30% นอกจากน่� จะนำานำ�า
จากนำ�าโบล์วด้าวน์ (Blowdown) ของหม้อไอนำ�า (Boiler) 
ทัี่�งหมด้ มาใช้ิในการฉ่ด้สเปีรย์เพ่ื่�อช่ิวยลด้ฝุ่่นได้้อ่กที่าง 
เม่�อติ้ด้ตั้�งและด้ำาเนินการแล้วเสร็จคาด้ว่าจะสามารถช่ิวย
ลด้อัต้ราการใช้ินำ�าลงได้้ โด้ยยังคงเปี้าหมายลด้การใช้ินำ�า 
ในระยะยาวสำาหรับปีี 2567 ท่ี่� 0.71 ล้กบาศก์เมต้ร 
ต่้อตั้นถั�ว

หมายเหตุ้: เป้ีาหมายระยะสั�นและระยะยาวคำานวณ์จากปีี 2562 เป็ีนปีีฐาน
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ท่ี่ว่โอ ได้้กำาหนด้ “นโยบายพลังงาน” เพ่ื่�อเป็ีนแนวที่าง
การด้ำาเนนิงานสง่เสริมการใช้ิพื่ลังงานใหเ้กิด้ปีระสทิี่ธิุภัาพื่
และปีระโยชิน์ส้งสุด้ โด้ยกำาหนด้ให้การอนุรักษ์ัพื่ลังงาน
เป็ีนส่วนหนึ�งของการด้ำาเนินงานของบริษััที่ ปีรับปีรุง
ปีระสิที่ธิุภัาพื่การใช้ิที่รัพื่ยากรขององค์กรอย่างต่้อเน่�อง 
และเหมาะสมกับธุุรกิจ โด้ยการอนุ รักษ์ัพื่ลังงาน 
เป็ีนหน้าท่ี่�ความรับผิด้ชิอบของผ้้บริหารและพื่นักงาน
ทุี่กระดั้บ ทัี่�งน่� การด้ำาเนินงานด้้านการจัด้การพื่ลังงาน
จะเป็ีนไปีอย่างม่ปีระสิที่ธิุภัาพื่ ต้้องเกิด้การร่วมม่อกัน
ของทุี่กหน่วยงานในองค์กร ร่วมกันสร้างการต้ระหนัก
แก่พื่นักงานให้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการอนุรักษ์ั
พื่ลังงานและนำาไปีส่้การปีฏิิบัติ้ได้้อย่างเป็ีนร้ปีธุรรม

กิารใชื่้ไฟฟ้าในกิระบัวนกิารผู้ล้ิต

โรงกลั�น
ปีี 2563 อัต้ราการใช้ิไฟัฟ้ัาของโรงกลั�น โรง RF-1 ลด้ลง
จาก 50.6 ย้นิต้ต่้อตั้นนำ�ามันดิ้บในปีี 2562 อย้่ท่ี่� 35.8 
ย้นิต้ต่้อตั้นนำ�ามันดิ้บ ลด้ลงร้อยละ 29.2 ลด้ลงมากกว่า
เป้ีาหมายท่ี่�ตั้�งไว้ท่ี่� 40 ย้นิต้ต่้อตั้นนำ�ามันดิ้บ ขณ์ะท่ี่� 
โรง RF-3 ลด้ลงจาก 38.4 ย้นิต้ต่้อตั้นนำ�ามันดิ้บในปีี 
2562 อย้ท่่ี่� 31.9 ยน้ติ้ต่้อตั้นนำ�ามันดิ้บ ลด้ลงร้อยละ 16.9 

และลด้ลงมากกว่าเป้ีาหมายท่ี่�ตั้�งไว้ท่ี่� 35 ย้นิต้ต่้อตั้น 
นำ�า มัน ดิ้บ  ซึ� ง เ ป็ีนผลมาจากการ ติ้ด้ ตั้� ง  Nano 
Neutralization และ Ice Condensing ซึ�งเป็ีนเที่คโนโลย่
ท่ี่�ทัี่นสมัยช่ิวยเพิื่�มปีระสิที่ธิุและลด้การใช้ิพื่ลังงานไฟัฟั้า
ของโรงกลั�นได้้ 

โรงสี่กัด
อัต้ราการใช้ิไฟัฟ้ัาของโรงสกัด้ โรง EX-3A จากเดิ้มในปีี 
2562 ใช้ิไฟัฟ้ัาท่ี่� 31.8 ย้นิต้ต่้อตั้นเมล็ด้ถั�ว แต่้ในปีี 2563 
ม่การใช้ิไฟัฟ้ัา 33 ยนิ้ต้ต่้อตั้นเมล็ด้ถั�ว เพิื่�มขึ�นร้อยละ 3.7 
เน่�องจากชัิ�วโมงขัด้ข้องของเคร่�องจักรหร่อ Breakdown 
Time ท่ี่�เกดิ้ขึ�นบ่อยครั�ง ขณ์ะน่�อย้ร่ะหวา่งการด้ำาเนินการ
ซ่อมบำารุง ซึ�งเม่�อด้ำาเนินการแล้วเสร็จ คาด้ว่าจะสามารถ
ลด้การใช้ิไฟัฟ้ัาได้้ต้ามเป้ีาหมายท่ี่� 31 ยนิ้ต้ต่้อตั้นเมล็ด้ถั�ว
ขณ์ะท่ี่�โรง EX-3B จากปีี 2562 ใช้ิไฟัฟ้ัา 32.3 ย้นิต้ต่้อ 
ตั้นเมล็ด้ถั�ว ในปีี 2563 ใช้ิไฟัฟ้ัาท่ี่� 33.3 ยนิ้ต้ต่้อตั้นเมล็ด้ถั�ว 
เพิื่�มขึ�นร้อยละ 3 เน่�องจากการต้ิด้ตั้�งและเด้ินเคร่�อง 
ของโครงการ Expander ท่ี่�ยังไม่สามารถที่ำาได้้เต็้มกำาลัง
การผลิต้ และอย้ร่ะหว่างการปีรับปีรุงระบบลำาเล่ยงและ 
การที่ำาความสะอาด้เมล็ด้ถั�วป้ีอนเข้าส่้โรงสกัด้ ซึ�งเม่�อ
ด้ำาเนินการแล้วเสร็จ คาด้ว่าปีริมาณ์การใช้ิไฟัฟ้ัาจะลด้ลง
ต้ามเป้ีาหมายท่ี่� 32 ย้นิต้ต่้อตั้นเมล็ด้ถั�ว

หมายเหตุ้: เป้ีาหมายระยะสั�นและระยะยาวคำานวณ์จากปีี 2562 เป็ีนปีีฐาน
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กิารใชื่้ไอนำ�าในกิระบัวนกิารผู้ล้ิต
โรงกลั�น 
ปีี 2563 อัต้ราการใช้ิไอนำ�าของโรงกลั�น โรง RF-1 ลด้ลง 
จาก 253 กิโลกรัมไอนำ�าต่้อตั้นนำ�ามันดิ้บในปีี 2562 อย้ท่่ี่� 
206 กิโลกรัมไอนำ�าต่้อตั้นนำ�ามันดิ้บ ลด้ลงร้อยละ 18.5 
ด่้กว่าเป้ีาหมายท่ี่�ตั้�งไว้ท่ี่� 210 กิโลกรัมไอนำ�าต่้อตั้น 
นำ�ามันดิ้บ ขณ์ะท่ี่�โรง RF-3 ลด้ลงจาก 175 กิโลกรัมไอนำ�า 
ต่้อตั้นนำ�ามันดิ้บ ในปีี 2562 อย้่ท่ี่� 163 กิโลกรัมไอนำ�า 
ต่้อตั้นนำ�ามันดิ้บ ลด้ลงร้อยละ 6.9 และด่้กว่าเป้ีาหมาย 
ท่ี่�ตั้�งไว้ท่ี่� 165 กิโลกรัมไอนำ�าต่้อตั้นนำ�ามันดิ้บ

ทัี่�งน่� การลด้การใช้ิไอนำ�าของโรงกลั�น (RF-1 และ RF-3) 
เป็ีนผลมาจากการติ้ด้ตั้�งเที่คโนโลย ่Nano Neutralization 
และ Ice Condensing ท่ี่�ช่ิวยลด้การใช้ิไอนำ�าโด้ยรวม 
ได้้ถึงร้อยละ 20 รวมทัี่�งในปีี 2563 ท่ี่ว่โอซ่อมบำารุงและ
ปีรับปีรุง รวมทัี่�งการต้รวจเช็ิคสภัาพื่อุปีกรณ์์ดั้กไอนำ�า 
(Steam trap) อย่างสมำ�าเสมอเพ่ื่�อลด้การส้ญเส่ยไอนำ�า
จากระบบ 

“ที่่วีโอ ม่ระบบการจััดการด้านพลังงาน
ที่�ได้รับการรับรองมาต่รฐาน ISO 50001

ระบบการจััดการด้านสี่ิ่งแวดล้อม ISO 
14001 (โรงงาน 1)

และได้รับการรับรองอุตสาหกิรรม
ส่เขียั่ว ระด้ับั 3 (Green Industry)”

โรงสี่กัด
อัต้ราการใช้ิไอนำ�าของโรงสกัด้ โรง EX-3A ลด้ลงจาก 
299 กิโลกรัมไอนำ�าต่้อตั้นเมล็ด้ถั�วในปีี 2562 อย้ท่่ี่� 270 
กิโลกรัมไอนำ�าต่้อตั้นเมล็ด้ถั�ว ลด้ลงร้อยละ 9.7 ด่้กว่า 
เป้ีาหมายท่ี่�ตั้�งไว้ท่ี่� 294 กิโลกรัมไอนำ�าต่้อตั้นเมล็ด้ถั�ว 
ขณ์ะท่ี่�โรง EX-3B ลด้ลงจาก 323 กิโลกรัมไอนำ�าต่้อตั้น 
เมล็ด้ถั�วในปีี 2562 อย้่ท่ี่� 315 กิโลกรัมไอนำ�าต่้อตั้น 
เมล็ด้ถั�ว หร่อลด้ลงร้อยละ 2.5 และด่้กว่าเป้ีาหมายท่ี่�ตั้�งไว้ 
ท่ี่� 319 กิโลกรัมไอนำ�าต่้อตั้นเมล็ด้ถั�ว 

ทัี่�งน่� การลด้การใช้ิไอนำ�าของโรงสกัด้ (EX-3A และ EX-3B) 
เป็ีนผลมาจากการติ้ด้ตั้�ง และเดิ้นเคร่�องของโครงการ 
Expander ท่ี่�ช่ิวยลด้การใช้ิไอนำ�าโด้ยรวมได้้ถึงร้อยละ 6 
รวมทัี่�งในปีี 2563 ท่ี่ว่โอซ่อมบำารุงและปีรับปีรุงหม้อไอนำ�า 
บางส่วนท่ี่�ม่อายุการใช้ิงานยาวนานให้กลับมาใช้ิได้้ม่
ปีระสิที่ธิุภัาพื่มากขึ�น และบางส่วนที่ด้แที่นด้้วยการติ้ด้ตั้�ง 
หม้อไอนำ�าใหม่ท่ี่�ม่ปีระสิที่ธิุภัาพื่ส้ง รวมทัี่�งการต้รวจเช็ิค
สภัาพื่อุปีกรณ์์ดั้กไอนำ�า (Steam trap) อย่างสมำ�าเสมอ
เพ่ื่�อลด้การส้ญเส่ยไอนำ�าจากระบบ

หมายเหตุ้: เป้ีาหมายระยะสั�นและระยะยาวคำานวณ์จากปีี 2562 เป็ีนปีีฐาน
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ท่ี่ว่โอ ให้ความสำาคัญกับการบริหารจัด้การของเส่ยท่ี่�เกิด้
จากกระบวนผลิต้ การบรรจุ และการสนับสนุนทัี่�วไปี โด้ย
มุ่งเน้นให้ม่การจัด้การอย่างถ้กต้้อง เพ่ื่�อใช้ิที่รัพื่ยากรให้
เกิด้ปีระโยชิน์ส้งสุด้ และส่งผลกระที่บต่้อสภัาพื่แวด้ล้อม
โด้ยรวมให้น้อยท่ี่�สดุ้ แบ่งออกเป็ีน 2 กลุ่มแรกค่อ ของเสี่ย่
ที่�สี่ามารถั่จััดการด้วยวิธ่การรีไซ่เคุิล ท่ี่ว่โอใช้ิหลักการ 
3R (Reduce, Reuse, Recycle) กลุ่มท่ี่�สองค่อ ของเสี่่ย
ที่� ไม่สี่ามารถั่รีไซ่เคุิลได้  จำาเป็ีนต้้องนำาไปีกำาจัด้ด้้วยวิธุ่
การที่ำาเป็ีนเช่ิ�อเพื่ลิงผสม ซึ�งเป็ีนกระบวนการกำาจัด้กาก
หร่อของเส่ยโด้ยไม่ที่ำาลายสิ�งแวด้ล้อม ซึ�งเป็ีนการกำาจัด้
ของเส่ยด้้วยวิธุ่เผาด้้วยอุณ์หภ้ัมิส้งในเต้าระบบปิีด้แที่น
การกำาจัด้แบบเดิ้มท่ี่�ใช้ิวิธุ่การฝั่งกลบ ซึ�งอาจสร้างปัีญหา
ผลกระที่บต้อ่ชุิมชินและสิ�งแวด้ล้อม 
และเป็ีนไปีต้ามเป้ีาหมายการลด้
ของเส่ยกากอุต้สาหกรรมส่้หลุมฝั่ง
กลบให้เป็ีนศ้นย ์หร่อ Zero Waste 
to Landfill

นอกจากน่�  ยังด้ำาเนินการการปีรับเปีล่�ยนวิ ธุ่การ 
ขนย้ายขวด้พื่ลาสติ้กและร้ปีแบบการรับเข้าของขวด้
บรรจุภััณ์ฑ์์ จากเดิ้มเป็ีนการรับขวด้บรรจุภััณ์ฑ์์เข้ามา 
เพ่ื่�อบรรจุโด้ยต้รง ก่อให้เกิด้ของเส่ยเป็ีนถุงพื่ลาสต้ิก 
ท่ี่�ใช้ิใส่ขวด้บรรจุภััณ์ฑ์์เป็ีนจำานวนมาก โด้ยปัีจจุบัน 
แผนกบรรจุนำ�ามัน (Oil Packing) ปีรับเปีล่�ยนเป็ีนรับ 
เข้าขวด้ในร้ปีแบบ Preform แที่น ที่ำาให้ลด้ปีริมาณ์ 
ถุงพื่ลาสต้ิกลงไปีได้้เปี็นจำานวนมาก รวมถึงลด้การใช้ิ
ผงฟัอกส่จากกระบวนผลิต้นำ�ามันบริสุที่ธิุ� โด้ยการเพิื่�ม
เที่คโนโลย ่และปีรับปีรุงเคร่�องจักรให้สามารถนำาผงฟัอกส่
ท่ี่�ผ่านการใช้ิแล้วกลับมาใช้ิซำ�าในขั�นต้อน Pre Bleaching 
แต่้เน่�องจากสถานการณ์์ Covid-19 ที่ำาให้งานการติ้ด้ตั้�ง

ล่าช้ิา ที่ำาให้การติ้ด้ตั้�งแล้วเสร็จออก
ไปี เป็ีนปีี 2565 ซึ�งเม่�อการด้ำาเนิน
การแล้วเสร็จจะช่ิวยลด้การเกิด้ของ
เส่ยจากกระบวนการผลิต้ท่ี่�สามารถ
ร่ไซเคิลได้้ลงร้อยละ 8 ในปีี 2568 
เม่�อเท่ี่ยบจากปีีฐาน 2563

กิารล้ด้ของเส่ยั่
จากิกิระบัวนกิารผู้ล้ิต

“ที่่วีโอ
กำาหนดเป้าหมาย

ล้ด้กิารเกิิด้ของเส่ยั่
จัากกระบวนการผลิต่
ที่�สี่ามารถั่รีไซ่เคุิลได้ลง

ร้อยั่ล้ะ 8 ในปี 2568”
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ท่ี่ว่โอ ให้ความสำาคัญกับลด้ผลกระที่บจากการด้ำาเนิน
ธุุรกิจต่้อการเปีล่�ยนแปีลงสภัาพื่ภ้ัมิอากาศ ด้้วยการใช้ิ
ที่รัพื่ยากรอยา่งม่ปีระสทิี่ธิุภัาพื่ ทัี่�งด้้านการบรหิารจัด้การ
พื่ลังงาน การอนุรักษ์ัและปีระหยัด้พื่ลังงาน เพ่ื่�อช่ิวยลด้
การปีล่อยก๊าซเร่อนกระจก โด้ยในปีี 2563 บริษััที่ม่การ
ด้ำาเนินการในหลายด้้าน ดั้งน่�

1. การพัฒนาบรรจุัภััณฑ์์ท่ี�ต่อบสี่นองต่่อคุวาม
ต่้องการของผู้บริโภัคุและเป็นมิต่รกับสี่ิ่ง
แวดล้อมโด้ยการออกแบบปีรับปีรุงกล่องกระด้าษั
ล้กฟ้ัก ให้ม่นำ�าหนักเบาและบางแต่้ยังคงความแข็ง
แรงที่นที่าน เพ่ื่�อลด้นำ�าหนักต่้อหน่วยลง และขวด้
พื่ลาสติ้กใส (PET) สำาหรับบรรจุนำ�ามันถั�วเหล่อง ต้รา 
องุ่น ขนาด้ 1 ลิต้รแบบ Classic ม่การออกแบบให้ม่
ร้ปีที่รงท่ี่�เหมาะกับการถ่อจับ เที่นำ�ามันได้้สะด้วกไม่
เหล่อนำ�ามันทิี่�งก้นขวด้ ที่ำาให้ขวด้ม่นำ�าหนักเบา ซึ�ง
จะสามารถลด้นำ�าหนักของกล่องกระด้าษัและขวด้
พื่ลาสติ้กลง ที่ำาให้ลด้คาร์บอนฟุัต้พื่ริ�นท์ี่โด้ยรวมได้้ 
1,086 tonCO2eq

กิารล้ด้คาร์บัอนฟุตพัริ�นที่์
แล้ะล้ด้กิารปล้่อยั่กิ๊าซ่เรือนกิระจกิ

2. การต่ิดต่ั�งระบบผลิต่ไฟุฟุ้าพลังงานแสี่ง
อาทีิต่ย์บนหลังคุาของโรงงาน (Solar 
Rooftop) ขนาด้ 1.15 MWp เพ่ื่�อลด้การใช้ิ
ไฟัฟ้ัา ซึ�งด้ำาเนินการแล้วเสร็จในไต้รมาสท่ี่� 3 ของปีี 
ท่ี่�ผ่านมา ช่ิวยลด้คาร์บอนฟุัต้พื่ริ�นท์ี่โด้ยรวมได้้ 
255.81 tonCO2eq และจะรายงานผลลด้การใช้ิ
ไฟัฟ้ัาแบบเต็้มปีีได้้ในปีี 2565 โด้ยใช้ิฐานข้อม้ล 
ท่ี่�รวบรวมในปีี 2564 ทัี่�งปีีในการคำานวน

3. การเปล่�ยนรูปแบบการบรรจุันำ�ามันจัากการ
ใชั้ขวดเป่าสี่ำาเร็จั (Blow Mold) มาเป็นแบบ 
(Pre-form) ช่ิวยลด้เท่ี่�ยวการขนสง่จาก Supplier 
ผ้้ส่งมอบวัต้ถุดิ้บลง โด้ยข้อม้ลน่�จะนำาไปีคำานวนเป็ีน
ผลการลด้คารบ์อนฟุัต้พื่ริ�นท์ี่ ในปีี 2565 โด้ยใช้ิฐาน
ข้อม้ลท่ี่�รวบรวมในปีี 2564 ทัี่�งปีีในการคำานวน

4. โคุรงการ Nano Neutralization ช่ิวยลด้การใช้ิ
โซเด่้ยมไฮด้รอกไซด์้ (NaOH) หร่อโซด้าไฟั ลด้การ
ใช้ิสารเคม่อย่าง Phosphoric acid, Citric acid 
และยังช่ิวยลด้ปีริมาณ์นำ�าเส่ยจากกระบวนการผลิต้ 
โคุรงการ Ice Condensing ช่ิวยลด้การใช้ิไฟัฟ้ัา 
การใช้ิไอนำ�า ปีริมาณ์นำ�าเส่ย และปีรมิาณ์นำ�ามันด่้เซล 
โด้ยทัี่�ง 2 โครงการ ติ้ด้ตั้�งและเปิีด้ใช้ิงานในปีี 2563 
และจะนำาผลไปีคำานวนคาร์บอนฟุัต้พื่ริ�นท์ี่แบบเต็้ม
ปีีได้้ในปีี 2565 โด้ยใช้ิฐานข้อม้ลท่ี่�รวบรวมในปีี 
2564 ทัี่�งปีีในการคำานวน

เปล่�ยนกลอ่งกระดาษลกูฟุกู
ลดนำ�าหนักกล่อง
- โฉมเดิม = 327.5 กรัม
- โฉมใหม่ = 319.5 กรัม

เปล่�ยนขวด PET
ลดนำ�าหนักขวด+ฝ่า
- โฉมเดิม = 40 กรัม
- โฉมใหม่ = 39 กรัม
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ท่ี่ว่โอ ได้้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ิคาร์บอนฟุัต้
พื่ริ�นท์ี่ (Carbon Footprint) กับองค์การบริหารก๊าซ
เร่อนกระจก (องค์การมหาชิน) หร่อ อบก. และได้้รับ 
เคร่�องหมายลด้คาร์บอนฟุัต้พื่ริ�นท์ี่ของผลิต้ภััณ์ฑ์์ 
หร่อ ฉลากลด้โลกร้อน (ส่ฟั้า) รวม 46 ผลิต้ภััณ์ฑ์์ 
แสด้งให้เห็นถึงความมุ่งมั�นในการลด้ปีริมาณ์ก๊าซ
เร่อนกระจกท่ี่�ปีล่อยออกจากผลิต้ภััณ์ฑ์์แต่้ละหน่วย 

ต้ลอด้วัฎจักรช่ิวิต้ของผลิต้ภััณ์ฑ์์ ตั้�งแต่้การได้้มา 
ซึ�งวัต้ถุดิ้บ การขนส่ง กระบวนการผลิต้ การใช้ิงาน และ
การจัด้การซากผลิต้ภััณ์ฑ์์หลังใช้ิ รวมทัี่�ง ตั้�งเป้ีาหมาย 
การลด้คาร์บอนฟุัต้พื่ริ�นท์ี่ (Carbon Footprint) ให้ได้้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 เพ่ื่�อใหไ้ด้้การรับรองฉลากลด้โลกรอ้น 
(ส่ที่อง) ภัายในปีี 2567

กิารบัริหารจัด้กิารผู้ล้กิระที่บั

ท่ี่ว่โอ ให้ความสำาคัญกับการจัด้การผลกระที่บท่ี่�เกิด้จาก
ระบวนการผลิต้ ต้ลอด้จนข้อร้องเร่ยนต่้างๆ ท่ี่�ได้้รับการ
แจ้งเข้ามายังบริษััที่ โด้ย “ที่มงานแผนกชัุมชันสี่ัมพันธ์” 
ที่ำาหน้าท่ี่�ปีระสานความร่วมม่อกับชุิมชินรอบข้างอย่าง
ใกล้ชิิด้ เข้าพื่บปีะเย่�ยมเย่อนชุิมชินในแต่้ละครัวเร่อน
เพ่ื่�อรับฟัังและด้ำาเนินการเย่ยวยาข้อร้องเร่ยนต่้างๆ 

ในเบ่�องต้้นก่อนนำามารายงานต้่อคณ์ะ ES นำาไปีส่้การ
ด้ำาเนินการแก้ไขปัีญหาในแต่้ละด้้านเพ่ื่�อลด้ผลกระที่บ
จากกระบวนการผลิต้ให้ได้้มากท่ี่�สุด้ รวมทัี่�งส่�อสาร 
กลับไปียังชุิมชินเพ่ื่�อรับที่ราบถึงผลการด้ำาเนินการ
ปีรับปีรุงแก้ไขต่้างๆ ของท่ี่ว่โอต่้อไปี

กิารด้ำาเนินกิารแบั่งออกิเป็น 2 ส่วน คือ

แผนงานระยะสี่ั�น
 โด้ยเริ�มต้้นจากการหาสาเหตุ้ของผลกระที่บ ด้ำาเนินการแก้ไขอย่างเร่งด้่วน ปีระเมิน
ผลและติ้ด้ต้าม ต้ลอด้จนม่การสุม่ต้รวจผลการปีรับปีรงุแก้ไขเป็ีนระยะ และส่�อสารต่้อ
ชิุมชินเพื่่�อรับที่ราบเปี็นระยะ

แผนงานระยะยาว

ปีระกอบด้้วยการจัด้ที่ำาแผนภ้ัมิชุิมชินรอบโรงงาน เพ่ื่�อด้ำาเนินการป้ีองกันและลด้ 
ผลกระที่บในอนาคต้ให้สอด้คล้องฤด้้กาลและที่ิศที่างลม รวมถึงการวางแผนการ 
ซ่อมบำารุงและจัด้อบรมเร่�องขั�นต้อนการปีฏิิบัติ้งานให้ม่ความรัด้กุมมากขึ�น เพ่ื่�อป้ีองกัน
การเกิด้ผลกระที่บจากกระบวนการผลิต้ขึ�นมาอ่กในอนาคต้

1,900
TonCO2

ต่่อปี

2563 2567

150
TonCO2

ต่่อปี

2564
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กิารบัริหารจัด้กิารกิล้ิ�น
ในปีี 2563 ด้ำาเนินการปีรับปีรุงและออกแบบที่างเดิ้นท่ี่อ 
ที่างออกไอนำ�าหม้อคั�ว เข้าส่้ระบบ Wet Scrubber 
และปีรับปีรุงการเด้ินท่ี่อที่างออกจาก Wet Scrubber 
ของหม้อคั�วให้ต่้อไปียังถัง Seal Tank ที่างออกของ 
ท่ี่อไอนำ�าท่ี่�จะนำาพื่ากลิ�นไปีด้้วย ไปีผ่านระบบหล่อเย็น
ให้เกิด้การควบแน่น แล้วนำาเข้าส่้ระบบดั้กกลิ�น Wet 
Scrubber

สำาหรับแผนงานในปีี 2564 จะติ้ด้ตั้�งระบบดั้กกลิ�น 
Wet Scrubber ที่ำาผนังและหลังคาล้อมรอบพ่ื่�นท่ี่� 
การต้้มนำ�ามันด้ำา ติ้ด้ตั้�งระบบนำ�าท่ี่�ใช้ิดั้กกลิ�นเป็ีนระบบปิีด้ 
ติ้ด้ตั้�งหลังคาคลุมบ่อบำาบัด้นำ�าเส่ย ซึ�งจะช่ิวยลด้กลิ�น 
ไม่กระจายออกไปีภัายนอกและปีรับปีรุงระบบดั้กกลิ�น
ในกระบวนการผลิต้วัต้ถุดิ้บอาหารสัต้ว์ โด้ยติ้ด้ตั้�ง 
ระบบบำาบัด้แบบ Cold Plasma ซึ�งเป็ีนแนวคิด้การใช้ิ 
Active Oxygen เช่ิน โอโซน (O3), Atom Oxygen (O) 
สามารถที่ำาปีฏิิกิริยาได้้รวด้เร็วและม่การออกซิเด้ชัินกับ
สารอินที่ร่ย์และสารอนินที่ร่ย์ทัี่�งในนำ�าและในอากาศ 
ดั้งนั�นการนำา Atom Oxygen มาใช้ิในการกำาจัด้กลิ�นและ
ฆ่่าเช่ิ�อโรคในลักษัณ์ะเด่้ยวกับโอโซน ช่ิวยลด้การใช้ินำ�า 
และและพื่ลังงานท่ี่�น้อยกว่า รวมทัี่�งลด้ความร้อนท่ี่�จะม่
ผลต่้อสภัาวะการที่ำางานของพื่นักงานในไลน์ผลิต้

กิารบัริหารจัด้กิารฝุุ่�น
ในปีี 2563 บริษััที่ม่การจัด้การฝุ่่นในขั�นต้อนการรับ
วัต้ถุดิ้บเมล็ด้ถั�วเหล่อง บริษััที่ม่การจัด้การเพ่ื่�อลด้ฝุ่่น
โด้ยการติ้ด้ตั้�งระบบกำาจัด้ฝุ่่น (Bag Filter) และพื่ัด้ลม 
ด้้ด้ฝุ่่นเพิื่�มท่ี่� Hopper รับวัต้ถุดิ้บ พื่ร้อมทัี่�งม่แผน 
การต้รวจสอบและการที่ำาความสะอาด้อย่างสมำ�าเสมอ 
ม่การติ้ด้ตั้�งระบบสเปีรย์นำ�าดั้กจับฝุ่่น ติ้ด้ตั้�งต้าข่ายกัน
ฝุ่่น ม่มาต้รการกำาหนด้ความเร็วในการตั้กขนถ่ายต่้อครั�ง 
ของรถตั้กเมล็ด้ถั�วเหล่องเพ่ื่�อป้ีองกันการเกิด้ฝุ่่น พื่ร้อมทัี่�ง 
ม่รถสำาหรับด้้ด้ฝุ่่น และมาต้รการกำาหนด้เวลาสำาหรับ 
การด้้ด้ฝุ่่น เพ่ื่�อให้การจัด้การฝุ่่นม่ปีระสิที่ธิุภัาพื่เพิื่�มขึ�น

สำาหรับแผนงานในปีี 2564 จะต้ิด้ตั้�ง Bag Filter 
เพิื่�มเติ้มในจุด้ท่ี่�ก่อให้เกิด้ฝุ่่น อาทิี่ บริเวณ์เคร่�องชัิ�งถั�ว 
ระบบลำาเล่ยงถั�ว เป็ีนต้้น ม่แผนการย้ายจุด้โหลด้วัต้ถุดิ้บ
อาหารสัต้ว์แบบ Bulk ลงรถบรรทีุ่กให้ไปีอย่้ในระบบ
ปิีด้และม่ระบบด้้ด้ฝุ่่น และที่บที่วนแผนปีรับปีรุงระบบ 
การจ่ายวัต้ถุดิ้บอาหารสัต้ว์แบบ Bulk ให้สามารถ 
ลด้ฝุ่่นใน Bulk Silo รวมถึงฝุ่่นท่ี่�ออกมาจากปีล่อง 
Boiler ด้ำาเนินการใน 2 ส่วนค่อนำานำ�า Blowdown ซึ�งม่
ความใสสะอาด้กว่า มาสเปีรย์เพ่ื่�อดั้กฝุ่่น ซึ�งอย้่ระหว่าง
การติ้ด้ต้ามและปีระเมินผล และม่แผนจะเปีล่�ยนระบบ 
ดั้กจับฝุ่่นจากเดิ้มเป็ีนแบบสเปีรย์นำ�า (Wet Scrubber)  
มาเป็ีนระบบ ESP หร่อ Sinter Filter Plate ม่การ
ที่ำางานคล้าย Bag Filter แต่้เป็ีนวัสดุ้ท่ี่�ม่ความที่นที่านและ 
ที่นต่้อความร้อนมากกว่า นำามาที่ด้ลองใช้ิเพิื่�มเติ้ม 
ต่้อไปี 

นอกจากน่� ยังขอความร่วมม่อไปียังค่้ค้าและล้กค้า 
ท่ี่�นำารถบรรทุี่กขนส่งสินค้าเข้ามาในบริเวณ์โรงงานหร่อ
ขนส่งผ่านบ้านเร่อนชุิมชินโด้ยรอบ ให้ขับข่�ด้้วยความ
ระมัด้ระวัง ไม่ใช้ิความเร็วจนก่อให้เกิด้ฝุ่่นละอองเพิื่�มขึ�น 
และจัด้รถบรรทีุ่กนำ�าไปีเพ่ื่�อชิะล้างผิวถนนในบริเวณ์ 
ท่ี่�รถบรรทุี่กสินค้าสัญจรผ่าน เพ่ื่�อลด้ผลกระที่บจากฝุ่่น 
ในกระบวนการขนส่งอ่กที่างหนึ�ง

กิารบัริหารจัด้กิารเส่ยั่ง
ในปีี 2564 ท่ี่ว่โออย้่ระหว่างการด้ำาเนินการแก้ปัีญหา
เร่�องเส่ยงเพิื่�มเติ้ม เริ�มต้้นจากการจราจรของรถบรรทุี่ก
สินค้าหนัก โด้ยจัด้การจราจรเป็ีนการเดิ้นรถที่างเด่้ยว 
ไม่ให้รถบรรทุี่กหนักหลังจากรับสินค้าแล้ววิ�งผ่านพ่ื่�นท่ี่�
ใกล้ชุิมชิน ติ้ด้ตั้�งผนังด้้ด้ซับเส่ยงเคร่�องจักร รวมถึงให้ 
ผ้้เช่ิ�ยวชิาญออกแบบระบบลด้เส่ยงจากเคร่�องจักร 
ซึ�งผลการแกไ้ขปัีญหาจะนำามารายงานเพิื่�มเติ้มในรายงาน
ความยั�งย่นต่้อไปี
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ความยั่ั�งยั่ืนด้้านสังคม
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การด้ำาเนินงานในมิติ้สังคมภัายใต้้ “คุณะทีำางานด้านสี่ิ่งแวดล้อมและสี่ังคุม” ในปีีท่ี่�ผ่านมา ท่ี่ว่โอมุ่งเน้นการด้ำาเนินงาน 
ท่ี่�สร้างการม่ส่วนร่วมและรับฟัังความต้้องการท่ี่�แท้ี่จริงของผ้้ม่ส่วนได้้เส่ยมากขึ�น โด้ยแบ่งออกเป็ีน 2 ส่วนหลักค่อ 
การด้ำาเนินงานภัายในท่ี่�เก่�ยวข้องกับการด้้แลพื่นักงาน และภัายนอกเก่�ยวข้องกับการด้้แลชุิมชินและสังคม นับเป็ีน 
ผ้้ม่ส่วนได้้เส่ยท่ี่�ม่ความสำาคัญต่้อการพัื่ฒนาอย่างยั�งย่น เพ่ื่�อให้การเติ้บโต้ของบริษััที่เป็ีนไปีอย่างมั�นคง

ท่ี่ว่โอ ยึด้มั�นในหลักสิที่ธิุมนุษัยชิน เป็ีนหลักปีฏิิบัติ้ 
ร่วมกันในการด้ำาเนินธุุรกิจ ครอบคลุมผ้้ม่ส่วนได้้เส่ย 
ทุี่กกลุ่ม อาทิี่ พื่นักงาน ชุิมชิน สังคม ล้กค้า และค่้ค้า 
ที่างธุุรกิจในห่วงโซ่อุปีที่าน โด้ยปีระกาศ “นโยบาย 
ด้านสี่ิทีธิมนุษยชัน” ให้ผ้้บริหารและพื่นักงานยึด้ถ่อเป็ีน
แนวปีฏิิบัติ้ เพ่ื่�อให้มั�นใจว่าการด้ำาเนินธุุรกิจจะเป็ีนไปีด้้วย 
ความรอบคอบ ไม่กระที่ำาการใด้ๆ ท่ี่�จะก่อให้เกิด้การ
ละเมิด้ต่้อสิที่ธิุมนุษัยชินทัี่�งที่างต้รงและที่างอ้อม รวมทัี่�ง 
ยังกำาหนด้ “นโยบายการคุวบคุุมการใช้ัแรงงานเด็ก 
และการเย่ยวยากรณ่พบการจัา้งแรงงานเดก็” โด้ยไม่จ้าง 
แรงงานเด็้กท่ี่�อายุต้ำ�ากว่า 18 ปีี รวมถึงกำาหนด้ให้ 
ผ้้รับเหมาและบุคคลภัายนอกท่ี่�เข้ามาที่ำางานกับบริษััที่ 
ไม่ใช้ิแรงงานเด็้ก พื่ร้อมม่มาต้รการควบคุมและเย่ยวยา
อย่างเคร่งครัด้

นอกจากน่�ยังด้ำาเนินการเพ่ื่�อลด้ความเหล่�อมลำ�า ไม่เล่อก 
ปีฏิิบัติ้ต่้อผ้้พิื่การ ต้ลอด้จนม่การจัด้หาสิ�งอำานวย 
ความสะด้วกต้ามความเหมาะสม สำาหรับพื่นักงานและ 
ผ้้มาติ้ด้ต่้อท่ี่�เป็ีนผ้้พิื่การให้ม่สิ�งอำานวยความสะด้วก 
ขั�นพ่ื่�นฐาน ในปีีท่ี่�ผ่านมา ท่ี่ว่โอม่การปีรับปีรุงห้องนำ�า 
ที่างเดิ้นลาด้เอ่ยง และท่ี่�จอด้รถสำารองสำาหรับผ้้พิื่การ 
ในโรงงาน

นอกจากน่�  ท่ี่ ว่โอยังส่งเสริมความเข้าใจหลักสิที่ธิุ 
มนุษัยชินให้แก่บุคลากรขององค์กร โด้ยเผยแพื่ร่นโยบาย
ดั้งกล่าวบนเว็บไซต์้ www.tvothai.com/th/corporate-
governance รวมถึงสนับสนุนให้ค่้ค้าธุุรกิจต้ลอด้ทัี่�ง 
ห่วงโซ่อุปีที่าน ให้ปีฏิิบัติ้ต่้อพื่นักงานของต้นเอง ผ้้ม่ส่วน
ได้้เส่ยและม่ปีฏิิสัมพัื่นธ์ุกับชุิมชินรอบข้างสอด้คล้องกับ
หลักสิที่ธิุมนุษัยชินสากล

กิารเคารพัสิที่ธิมนุษยั่ชื่น

www.tvothai.com/th/corporate-governance
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ปีี 2563 ท่ี่ว่โอปีรับปีรุง “ระเบ่ยบปฏิบิตั่งิานดา้นบุคุลากร” 
ให้สอด้คล้องกับกฎหมายท่ี่�เก่�ยวข้อง และสถานการณ์์
ปัีจจุบัน เผยแพื่ร่ให้กับพื่นักงานทุี่กคนรับที่ราบทัี่�งที่าง
อ่เมล์ Intranet และปีระกาศต้ามบอร์ด้ปีระชิาสัมพัื่นธ์ุ 
เพ่ื่�อให้พื่นักงานต้ระหนักถึงบที่บาที่หน้าท่ี่�ความรับผิด้
ชิอบของการอย้่ร่วมกัน และยึด้ถ่อเป็ีนแนวที่างในการ
ปีฏิิบัติ้ร่วมกันในองค์กร เสริมสร้างความสัมพัื่นธ์ุอันด่้
ระหวา่งพื่นักงานด้้วยกันและระหวา่งพื่นักงานกับผ้้บังคับ
บัญชิา โด้ยพื่นักงานของท่ี่ว่โอ ม่จำานวนทัี่�งสิ�น 1,300 คน 
แบ่งเป็ีนพื่นักงานสำานักงานใหญ่ 159 คน และพื่นักงาน
โรงงาน 1,141 คน ผลต้อบแที่นรวมของพื่นักงานในร้ปี
เงินเด่้อน โบนัส และเงินสมที่บกองทุี่นสำารองเล่�ยงช่ิพื่ 
และผลปีระโยชิน์อ่�นๆ ของพื่นักงาน รวม 630 ล้านบาที่

กิารด้้แล้พันักิงาน
รองรบัักิารปฏิบัิัติงานในสถูานกิารณ์
กิารแพัร่ระบัาด้ของ COVID-19 
ท่ี่ว่โอ ไม่ม่นโยบายปีรับลด้พื่นักงาน ลด้เงินเด่้อน 
หร่อหยุด้ด้ำาเนินการในภัาวะวิกฤติ้ เพื่ราะ “บุคลากร” 
นับเป็ีนที่รัพื่ยากรท่ี่�สำาคัญท่ี่� สุด้ท่ี่ามกลางการแพื่ร่
ระบาด้ของ COVID-19 ท่ี่ว่โอต้้องด้้แลพื่นักงานให้ม่
ความปีลอด้ภััย พื่ร้อมปีรับตั้วให้ทัี่นกับสถานการณ์์ 
ท่ี่�เปีล่�ยนแปีลงไปี โด้ยม่มาต้รการด้้แลพื่นักงานให้สามารถ 
ปีฎิบัติ้ได้้อย่างต่้อเน่�องและม่ความปีลอด้ภััย โด้ยแบ่ง 
การด้ำาเนินการออกเป็ีน 2 ส่วนหลัก ดั้งน่� 

กิารด้้แล้พันักิงาน
แล้ะกิารพััฒนาบัุคล้ากิร

สี่่วนสี่ำานักงาน ปีระกอบด้้วย กำาหนด้การที่ำางาน 
แบบ Work From Home (WFH) โด้ยสลับการที่ำางาน
แบบท่ี่ม A / B ผลัด้กันเข้ามาปีฏิิบัติ้เป็ีนรายสัปีด้าห์ 
และยกระดั้บจนสามารถสามารถปีฏิิบัติ้งานจากท่ี่�บ้าน 
ได้้ทัี่�งหมด้ จัด้เต้ร่ยมอุปีกรณ์์และการเข้าถึงข้อม้ลท่ี่�จำาเป็ีน
สำาหรับการที่ำางาน ในกรณ่์ท่ี่�พื่นักงานจำาเป็ีนต้้องเข้ามา
ปีฏิิบัติ้งานในบรษัิัที่ ต้้องสวมหนา้กากอนามยัต้ลอด้เวลา 
ท่ี่�อย้่ในพ่ื่�นท่ี่� ม่การด้้แลความสะอาด้พ่ื่�นท่ี่�ส่วนกลาง 
ท่ี่� เ ส่�ยงต่้อการสัมผัสอย่างสมำ�าเสมอ ต้ลอด้จนจัด้ 
โต๊้ะที่ำางานสำาหรับพื่นักงานให้สอด้คล้องกับหลักการเว้น
ระยะห่างที่างสังคม (Social Distancing) โด้ยเว้นระยะห่าง 
ของท่ี่�นั�งไม่น้อยกว่า 1.5 เมต้ร 
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ส่่วนโรงงาน ประกอบด้้วย การแต่่งต้่� ง ทีีมงาน 
ผู้้้ร้บผิู้ด้ชอบ “คณะทำำางานโควิด-19” ประกอบด้้วย
ผู้้้บริหารระด้้บสู้งและผู้้้จ้ัด้การแผู้นกทีี�เกี�ยวข้้องก้บ
กระบวนการผู้ลิต่ ทีำาหน้าทีี�ร้บผิู้ด้ชอบโด้ยต่รงในการ
จ้ัด้การ ลด้ผู้ลกระทีบต่่อบุคลากร ผู้้้มีสู่วนได้้เสีูย และ
ผู้ลกระทีบอ่�นทีี�อาจัเกิด้ข้้�นต่่อองค์กร จ้ัด้ทีำาแผู้นจ้ัด้การ
ความต่่อเน่�องข้องธุุรกิจัทีี� มีต่่อบุคลากรเพ่ื่�อร้บม่อ 
ต่่อการระบาด้ใหญ่่ อาทีิ การประเมินการหยุด้งานข้อง
พื่น้กงานโด้ยแบ่งเป็นระด้้บการหยุด้งานต่ามการระบาด้ 
การเข้้าถ้ึงบริการสูาธุารณสุูข้สูำาหร้บพื่น้กงาน การจ้ัด้หา
อุปกรณ์ป้องก้นการติ่ด้เช่�อให้เพีื่ยงพื่อ รวมถ้ึงสู่�อสูารให้
ความร้้แก่บุคลากร เพ่ื่�อบรรเทีาความต่่�นต่ระหนกและ
จ้ัด้การก้บข่้าวล่อทีี�ไม่ถ้ึกต้่อง โด้ยเนน้นำาเสูนอแนวปฏิิบ้ติ่
ด้้วยภาษาทีี�เข้้าใจัง่ายและมีความต่่อเน่�อง

ท้ี�งนี� รายละเอียด้การด้้แลพื่น้กงานในช่วงสูถึานการณ์
โควิด้ทีี�เกี�ยวข้้องก้บพื่น้กงาน ต่ลอด้จันผู้้้มีสู่วนได้้เสีูยทีี�
เกี�ยวข้้องต่ลอด้ห่วงโซ่่ธุุรกิจั เปิด้เผู้ยข้้อม้ลไว้ในแบบ 56-1 
One Report / รายงานประจัำาปี 2563 สู่วนทีี� 1 ห้วข้้อ 
2 การบริหารจ้ัด้การความเสีู�ยง 2.3 การบริหารจ้ัด้การ
ภาวะวิกฤต่ COVID-19 หน้า 37-40

การส่่งเส่ริมศัักยภาพบุุคลากร 
ทีีวีโอ ให้ความสูำาค้ญ่ก้บการพ้ื่ฒนาบุคลากร สู่งเสูริม
การทีำางานอย่างมีความสุูข้ และการสูร้างความสูาม้คคี
ภายในองค์กร ในช่วงปีทีี�ผู่้านมา บริษ้ทีมีการบริหาร
จ้ัด้การบุคลากรและกระบวนการทีำางานให้สูอด้คล้อง
ก้บแนวทีางการเต่ิบโต่ข้ององค์กรอย่างมีประสูิทีธิุภาพื่ 
โด้ยการปร้บโครงสูร้างองค์กรรองร้บการเปลี�ยนแปลง
และเต่ิบโต่ทีางธุุรกิจัข้ององค์กร โด้ยเน้นการปร้บปรุง
บทีบาทีหน้าทีี�ความร้บผิู้ด้ชอบให้สูอด้คล้องก้บกลยุทีธ์ุ 
การประสูานงานทีี�ดี้และเพิื่�มขี้ด้ความสูามารถึข้อง
บุคลากร การบริหารโครงสูร้างเงินเด่้อน สู่งเสูริม 
ความกา้วหน้าในหน้าทีี�การงาน และยกระด้้บความผู้้กพ้ื่น
ข้องพื่น้กงานในองค์กร  
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ปีี 2563 ท่ี่ว่โอ จัด้การฝึ่กอบรมให้แก่พื่นักงานทุี่กคน
ทุี่กระดั้บ ทัี่�งการพัื่ฒนาทัี่กษัะ การฝึ่กงาน และโอกาส
ก้าวหน้าที่างอาช่ิพื่บนพ่ื่�นฐานความเที่่าเท่ี่ยมและ 
ไม่เล่อกปีฏิิบัติ้ โด้ยแผนกบุคคลได้้ที่ำาการสำารวจความ
ต้้องการฝึ่กอบรมและพัื่ฒนา พื่นักงาน รวมถึงการจัด้ที่ำา 
แผนฝึ่กอบรม พัื่ฒนาพื่นักงานปีระจำาปีี มุ่งเน้นหลักส้ต้ร
ท่ี่�เก่�ยวข้องกับต้ำาแหน่งงาน และความปีลอด้ภััย ทัี่�งน่� 
พื่นักงานยังสามารถเร่ยนร้้หลักส้ต้รอ่�นๆ ท่ี่�สนใจ 
หากเก่�ยวข้องกับการปีฏิิบัติ้งานเพิื่�มเติ้มได้้ ทัี่�งน่� บุคลากร
ได้้รับการพัื่ฒนาฝึ่กอบรม คิด้เป็ีนร้อยละ 32.20 ของ
จำานวนบุคลากรทัี่�งหมด้ โด้ยม่จำานวนชัิ�วโมงการฝึ่กอบรม 
เฉล่�ย 16 ชัิ�วโมง/คน/ปีี โด้ยม่รายละเอ่ยด้เพิื่�มเติ้ม 
ในต้ารางผลการด้ำาเนินงาน ข้อม้ลด้้านบุคลากร หน้า 61-63 

นอกเหน่อจากการอบรมพื่ฒันาที่กัษัะและความร้ส้ำาหรับ 
พื่นักงาน การสร้างความผ้กพัื่นให้บุคลากรท่ี่�ม่ความ
สามารถอย้กั่บองค์กร ต้้องด้ำาเนินการในหลายด้้าน ท่ี่ว่โอ 
จัด้โครงการปีระเมินค่างาน (Job Evaluation) เป็ีนการ 
ปีระเมินคุณ์ภัาพื่งานของต้ำาแหน่งหร่อการต่้ค่างาน เพ่ื่�อ
กำาหนด้ระดั้บของต้ำาแหน่งอย่างสมเหตุ้สมผลและเป็ีน
ระบบ สอด้คล้องกับโครงสร้างและลักษัณ์ะของงาน 
และท่ี่�สำาคัญ การกำาหนด้ระดั้บต้ำาแหน่งส่งผลต่้อการจ่าย
ค่าต้อบแที่นให้ผ้้ปีฏิิบัติ้งานอย่างเป็ีนธุรรม ซึ�งเป็ีนหนึ�งใน
แนวที่างการสร้างแรงจ้งในการที่ำางานของพื่นักงาน

นอกจากน่� ท่ี่ว่โอ ยังส่งเสริมให้พื่นักงานเต้ิบโต้ต้าม 
สายงานอย่างเหมาะสม และเต้ร่ยมความพื่ร้อมแก่ 
ผ้้ส่บที่อด้ต้ำาแหน่งงานสำาคัญ หร่อ Successor ซึ�งต้้อง
ใช้ิระยะเวลาในการวางรากฐานระบบการคัด้เล่อกและ

พัื่ฒนากลุ่มพื่นักงานท่ี่�ม่ความเหมาะสม ซึ�งต้้องด้ำาเนินการ
ควบค่้ไปีกับการปีรับโครงสร้าง การบริหารค่าต้อบแที่น
และสวัสดิ้การต่้างๆ การพัื่ฒนาศักยภัาพื่บุคลากร 
ให้ม่ทัี่กษัะความเป็ีนผ้้นำา พื่ร้อมรับม่อต่้อการเปีล่�ยนแปีลง
ส่้โลกยุคดิ้จิต้อลอย่างม่ปีระสิที่ธิุภัาพื่ และช่ิวยสร้าง 
ความผ้กพัื่นให้บุคลากรท่ี่�ม่ความสามารถอย้่กับองค์กร
ในระยะยาว

นโยั่บัายั่กิารรับัพันักิงาน
ที่่�ชื่่วยั่สร้างงานให้กิับัคนในชืุ่มชื่น
ท่ี่ว่โอ ม่นโยบายส่งเสริมการรับคนในพ่ื่�นท่ี่�เข้าร่วม
ที่ำางานกับองค์กร พื่ร้อมส่งเสริมการพัื่ฒนาศักยภัาพื่ของ
พื่นักงาน เพ่ื่�อส่งเสริมการสร้างอาช่ิพื่แก่ผ้้คนในชุิมชิน
อย่างยั�งย่น โด้ยในปีี 2563 ท่ี่ว่โอ ม่พื่นักงานในส่วนของ
โรงงานซึ�งเป็ีนคนในพ่ื่�นท่ี่�จังหวัด้นครปีฐม มากกว่าร้อย
ละ 80 หร่อกว่า 900 คน จากพื่นักงานโรงงานทัี่�งหมด้ 
(พื่นักงานโรงงานม่จำานวนรวม 1,141 คน)

“ที่่วีโอ ต่ั�งเป้าหมายเพั่�มชื่ั�วโมง
กิารฝุ่ึกิอบัรมของพนักงานทีุกระดับ

เฉล่�ยไม่น้อยั่กิว่า 18 ชื่ั�วโมง/คน/ป ี
ภัายในปี 2567”
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ความปล้อด้ภัยั่แล้ะอาชื่่วอนามัยั่

ท่ี่ ว่โอ ให้ความสำาคัญในเร่�องความปีลอด้ภััยและ 
อาช่ิวอนามัยทัี่�งต่้อพื่นักงานและผ้้ม่ส่วนได้้เส่ย โด้ยม่ 
“นโยบายคุุณภัาพ อาช่ัวอนามัย คุวามปลอดภััย และ
สี่ภัาพแวดล้อมในการทีำางาน” โด้ยปีระกาศนโยบาย 
ดั้งกล่าวในบริเวณ์โรงงาน พ่ื่�นท่ี่�ปีฏิิบัติ้งาน ภัายในอาคาร
สำานักงานและบนเว็บไซต์้ของบริษััที่ เพ่ื่�อใช้ิเป็ีนแนวที่าง
ในการยึด้ถ่อปีฏิิบัติ้ ป้ีองกันการเกิด้อุบัติ้เหตุ้ท่ี่�อาจส่งผล 
ต่้อช่ิวิต้และที่รัพื่ย์สิน โด้ยกำาหนด้ให้ความปีลอด้ภััย 
ในการที่ำางานเป็ีนหน้าท่ี่�และความรับผิด้ชิอบในการ
ปีฏิิบัติ้งานของพื่นักงานทุี่กคน 

กิารส่งเสริมความปล้อด้ภัยั่
อาชื่่วอนามัยั่
แนวที่างการด้ำาเนินงานของท่ี่ว่โอ มุ่งสร้างวัฒนธุรรม
ความปีลอด้ภััยในองค์กร โด้ยสนับสนุนให้นำาหลัก
การด้้านความปีลอด้ภััย และอาช่ิวอนามัยมาปีรับใช้ิ
ในกิจกรรมต้่างๆ เพ่ื่�อกระตุ้้นให้พื่นักงานต้ระหนักถึง 
ความสำาคัญว่าความปีลอด้ภััยเป็ีนหนึ�งในขั�นต้อนหลัก 
ของการปีฏิิบัติ้งาน ไม่เพ่ื่ยงแต่้ความปีลอด้ภััยสำาหรับ 
ผ้้ปีฏิิบัติ้งานเองเท่ี่านั�น แต่้ต้้องคำานึงเพ่ื่�อนร่วมงาน 
ผ้้ม่ส่วนได้้เส่ยท่ี่�เก่�ยวกับการที่ำางานทัี่�งห่วงโซ่อุปีที่าน 
ทัี่�งผ้้รับเหมา ค้้ค้า ล้กค้า ผ้้บริโภัค และชิุมชิน รวมถึง
ปีฏิิบัติ้งานด้้วยความระมัด้ระวังอย้่เสมอ กระตุ้้นผ่าน
กิจกรรมต่้างๆ อาทิี่

• การรณรงค์ุลดสี่ถั่ิต่ิอุบัต่ิเหตุ่จัากการทีำางาน
ให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) 
เป็ีนการส่งเสริมให้พื่นักงานต้ระหนักถึงการป้ีองกัน 
การ เ กิด้ อุ บั ติ้ เห ตุ้จากการที่ำา งานบนพ่ื่�นฐาน 
แนวคิด้ว่า “อุบัติ้เหตุ้ท่ี่�เก่�ยวเน่�องกับการที่ำางาน
สามารถปี้องกันได้้” ม่วัต้ถุปีระสงค์เพ่ื่�อลด้สถิติ้ 

“ที่่วีโอ
รับัมอบัใบัประกิาศเกิ่ยั่รติคุณ

สถูานประกิอบักิารด้่เด้่น
ด้้านความปล้อด้ภัยั่ อาชื่่วอนามัยั่ 

แล้ะสิ�งแวด้ล้้อมในกิารที่ำางาน
ประจัำาปี 2563 จัากสี่ำานักงานสี่วัสี่ดิการ
และคุุ้มคุรองแรงงานจัังหวัดนคุรปฐม”

การปีระสบอันต้รายในสถานปีระกอบกิจการให้เป็ีน 
“ศ้นย์” ผ่านการวางแผนและบริหารจัด้การ 
ความปีลอด้ภััย อาช่ิวอนามัยและสภัาพื่แวด้ล้อม 
ในการที่ำางานอย่างต่้อเน่�อง และก่อให้เกิด้วัฒนธุรรม
ความปีลอด้ภััยในสถานปีระกอบการ และสามารถ
บรรลุเป้ีาหมายด้้านความปีลอด้ภััยไม่เกิด้อุบัติ้เหตุ้
จากการที่ำางานถึงขั�นหยุด้งานต้่อเน่�อง 1,000,000 
ชัิ�วโมงการที่ำางาน
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• กิจักรรม Management & Production 
Line Walk เป็ีนกิจกรรมการเดิ้นสำารวจไลน์ผลิต้ 
จัด้ขึ�นเป็ีนปีระจำาทุี่กวันพื่ฤหัสบด่้ โด้ยผ้้บริหาร 
จะร่วมเดิ้นสำารวจกระบวนการที่ำางาน ความปีลอด้ภััย 
และความเปีน็อย้ใ่นการที่ำางานของพื่นักงาน พื่ร้อมทัี่�ง 
ให้คำาแนะนำาและวิธุ่การปีฏิิบัติ้งานอย่างปีลอด้ภััย 
ปีระโยชิน์สำาคัญค่อการส่�อสารระหว่างผ้้บริหาร 
ระดั้บส้งและพื่นักงานในไลน์ผลิต้ ที่ำาให้พื่นักงาน 
ม่ โอกาสไ ด้้พื่บปีะเพ่ื่�อแลกเปีล่� ยนข้อม้ลหร่อ 
แสด้งความคิด้เห็นในมุมมองของพื่นักงานต่้อ 
ผ้้บริหารโด้ยต้รง ซึ�งไม่เพ่ื่ยงแต่้จะช่ิวยส่งเสริมให้เกิด้
วัฒนธุรรมความปีลอด้ภััยในองคก์ร แต่้ยงัแสด้งออกถงึ 
ความใส่ใจด้้แลพื่นักงานอย่างทัี่�วถึงทุี่กระดั้บ

“ที่่วีโอ ต่ั�งเป้าหมายด้านคุวามปลอดภััย
ไม่เกิิด้อุบััติเหตุจากิกิารที่ำางาน

  ถูึงขั�นหยัุ่ด้งานต่อเนื�อง 3,000,000 
ชื่ั�วโมงการทีำางาน ภัายในปี 2567”

• การฝ่ึกอบรมหลักสีู่ต่รด้านคุวามปลอดภััยแก ่
ผู้ปฏิิบัต่ิงาน ท่ี่ว่โอส่งเสริมการบริหารจัด้การด้้วย
การให้ความร้้ความเข้าใจในเร่�องต่้างๆ ได้้แก่ 

- วิธุ่การช่ิ�บ่งลักษัณ์ะปัีญหาที่างสิ�งแวด้ล้อม ส่งเสริม 
ให้พื่นักงานต้ระหนักและปีระเมินลักษัณ์ะปัีญหา
ด้้านสิ�งแวด้ล้อมท่ี่�ม่นัยสำาคัญ นำาไปีส่้การจัด้การ
ด้้านสิ�งแวด้ล้อม การปีระเมินความเส่�ยงเบ่�องต้้น 
ที่ำาให้พื่นักงานร้้ถึงอันต้รายก่อนการปีฏิิบัติ้งาน 
การปีระเมินความเส่�ยงเบ่�องต้้นในการที่ำางาน
ปีรับปีรุงต้ามระบบมาต้รฐานการจัด้การ 
อาช่ิวอนามัยและความปีลอด้ภััย ISO 45001

- การที่ำางานในท่ี่� อับอากาศสำาหรับผ้้ควบคุม 
ผ้้ปีฏิิบัติ้งาน และผ้้ช่ิวยเหล่อ เพ่ื่�อเต้ร่ยมความ
พื่ร้อมสำาหรับพื่นักงานท่ี่�จะปีฏิิบัติ้งานในพ่ื่�นท่ี่�อับ
อากาศ ม่ความเข้าใจระเบ่ยบการควบคุมต่้างๆ 
การเต้ร่ยมตั้วอย่างถ้กต้้องก่อนเริ�มปีฏิิบัติ้งาน 
การสังเกต้และระวังภััย การช่ิวยเหล่อเม่�อเกิด้
กรณ่์ฉุกเฉิน 
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จากการบริหารจัด้การด้้านความปีลอด้ภััยและอาช่ิว
อนามัยข้างต้้น ในรอบปีี 2563 พื่บว่า อัต้ราการบาด้เจ็บ 
จากการที่ำางานรวม หร่อ TRIR (Total Recordable 
Injuries Rate) ของพื่นักงานเท่ี่ากับ 0.43 ซึ�งม่อัต้รา 
ลด้ลงจากปีีก่อนหน้า โด้ยในปีี 2562 TRIR เท่ี่ากับ 
0.49, ปีี 2561 TRIR เท่ี่ากับ 0.96, และปีี 2560 TRIR 
เท่ี่ากับ 1.36 ซึ�งในปีีน่�ค่า TRIR ของท่ี่ว่โอ ต้ำ�ากว่าค่าเฉล่�ย 
ในกลุ่มอุต้สาหกรรม Starch and vegetable fats and 
oil manufacturing (NAICS 311220) ซึ�งม่ค่าเท่ี่ากับ 
0.88 ทัี่�งน่� รายละเอ่ยด้เพิื่�มเติ้มเปิีด้เผยในต้ารางผล 
การด้ำาเนินงาน ข้อม้ลด้้านความปีลอด้ภััยและอาช่ิวอนามัย 
หน้า 64-65 

- ความปีลอด้ภััยในการที่ำางานบนท่ี่�ส้ง เสริมสร้าง
ความเข้าใจเร่�องการที่ำางานบนท่ี่�ส้งท่ี่�อาจเกิด้
อันต้รายขึ�น การใช้ิเคร่�องม่อต่้างๆ ท่ี่�เก่�ยวข้อง
และการใช้ิงานอุปีกรณ์์ป้ีองกันความปีลอด้ภััย 
ส่วนบุคคล การอบรมผ้้ออกใบอนุญาต้และผ้้อนุมติั้
ใบอนญุาต้ในการที่ำางาน การเต้ร่ยมความพื่รอ้มให้
ปีลอด้ภััยก่อนการปีฏิิบัติ้งาน

- ความปีลอด้ภััยในการที่ำางานกับสารเคม่ ช่ิวยให้ 
พื่นักงานม่ความร้้ถึงสารเคม่ขั�นพ่ื่�นฐาน การ
ปีระยกุต์้ใช้ิข้อม้ลความปีลอด้ภััยสารเคม่ (MSDS) 
การโต้้ต้อบภัาวะฉกุเฉินกรณ่์เกิด้อุบัติ้เหตุ้เก่�ยวกับ
สารเคม่ และการฝึ่กซ้อมแผนฉุกเฉิน การฝึ่กปีฏิิบัติ้
การใช้ิถังดั้บเพื่ลิงและการฝึ่กดั้บเพื่ลิงขั�นส้ง เพ่ื่�อ
การเต้ร่ยมความพื่ร้อมในการรองรับเหตุ้ฉุกเฉิน

อัตรากิารบัาด้เจ็บัของพันักิงาน
จากิกิารที่ำางานรวม (TRIR)

0.430.49

0.96

1.36

2563256225612560
0.0

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5



49รายงานความยั่งยืน 2563
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

กิารม่ส่วนร่วมพััฒนาชืุ่มชื่นแล้ะสังคม

ในปีี 2563 แม้ว่าระยะเวลาการด้ำาเนินกิจกรรมต่้างๆ 
ค่อนข้างจำากัด้ จากสถานการณ์์การระบาด้ของโรค 
COVID-19 ท่ี่�ต้้องเว้นระยะห่างที่างสังคม ท่ี่ว่โอ ยังคง
มุ่งมั�นด้้แลชุิมชินรอบข้างควบค่้ไปีกับการด้ำาเนินงาน
ท่ี่�คำานึงถึงความรับผิด้ชิอบต้่อสังคมและสิ�งแวด้ล้อม 
อย่างต่้อเน่�อง โด้ยมุ่งเน้นโครงการท่ี่�ก่อให้เกิด้การสร้าง
คุณ์ค่าร่วมระหว่างองค์กรกับชุิมชิน 

โครงกิารประเมินผู้ล้กิระที่บั
ด้้านสิ�งแวด้ล้้อม (EIA) สำาหรับั
โครงกิารที่่าเที่่ยั่บัเรือของที่่วีโอ
ปัีจจุบัน ท่ี่ว่โอ ม่ท่ี่าเร่อสำาหรับใช้ิในการขนถ่ายวัต้ถุดิ้บ
ที่างการเกษัต้รปีระเภัที่เมล็ด้ถั�วเหล่องซึ�งเป็ีนวัต้ถุดิ้บ
หลักในกระบวนการผลิต้ เป็ีนท่ี่าเท่ี่ยบเร่อขนาด้ไม่เกิน 
500 ตั้นกรอส ตั้�งอย้่ริมแม่นำ�านครชิัยศร่ ม่ความยาว
หน้าท่ี่าปีระมาณ์ 80 เมต้ร ในปีี 2563 บริษััที่ขออนุญาต้ 
เปีล่�ยนวัต้ถุปีระสงค์เพ่ื่�อรองรับเร่อขนาด้เกินกว่า 
500 ตั้นกรอสขึ�นไปี จึงจัด้ที่ำาโครงการปีระเมนิผลกระที่บ 
ด้้านสิ�งแวด้ล้อม (EIA) สำาหรับโครงการท่ี่าเท่ี่ยบเร่อ 
และจัด้การปีระชุิมรับฟัังความคิด้เห็นแล้วจำานวน 1 ครั�ง 
ด้้วยคำานึงถึงผลกระที่บจากด้ำาเนินธุุรกิจท่ี่�ม่ต่้อชุิมชิน 

และเปิีด้โอกาสใหชุ้ิมชินได้้รับที่ราบข้อม้ลและแสด้งความ
คิด้เหน็อยา่งต้รงไปีต้รงมา และนำาข้อกังวลหร่อผลกระที่บ
จากการสัญจรที่างนำ�ากลับมาปีรับปีรุงแก้ไข

อย่างไรก็ต้าม ด้้วยสถานการณ์์ COVID-19 ท่ี่ว่โอ 
จำาเป็ีนต้้องขยายระยะเวลาโครงการปีระเมินผลกระที่บ
ด้้านสิ�งแวด้ล้อมของโครงการท่ี่าเท่ี่ยบเร่อออกไปีก่อน 

โด้ยท่ี่มชุิมชินสัมพัื่นธ์ุ เป็ีนตั้วแที่น
ลงพ่ื่�นท่ี่�พื่บปีะกับชุิมชินโด้ยรอบ
ในรัศม่ 1 กิโลเมต้ร โด้ยที่ำาหน้าท่ี่�
ด้้แลเย่ยวยาในข้อกังวลในด้้านต่้างๆ 
และเปี็นกระบอกเส่ยงในการส่�อสาร
ระหว่างโรงงานกับชุินชินอยา่งใกล้ชิิด้
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กิิจกิรรมสานเสวนาแล้ะโครงกิาร
TVO ส่งเสริมเส้นที่างอาชื่่พัส้่ชืุ่มชื่น
ปีี 2563 ท่ี่ว่โอได้้เข้าร่วม โคุรงการสี่่งเสี่ริมโรงงาน
อุต่สี่าหกรรมให้ม่คุวามรับผิดชัอบต่่อสัี่งคุมและชุัมชัน
อยา่งยั�งยนื หร่อ CSR - DIW โด้ยจัด้กิจกรรมสานเสวนา
ร่วมกับชุิมชินรอบโรงงานในรศัม่ 5 กิโลเมต้ร เพ่ื่�อสง่เสริม 
การม่ส่วนร่วมแก้ไขปัีญหาท่ี่�เป็ีนความต้้องการของชิมุชิน
ด้้วยทัี่กษัะความร้้หร่อกระบวนที่างธุุรกิจของบริษััที่ 
โด้ยชุิมชินขุนแก้ว เป็ีนชุิมชินแรกท่ี่�มาร่วมกิจกรรมกับ
ท่ี่ว่โอ 

ผลจากการสานเสวนา พื่บว่าปัีญหารายได้้ในครัวเร่อน 
เป็ีนปีระเด็้นหลักท่ี่�ชุิมชินต้้องการได้้รับการส่งเสริม 
นำาไปีส่้การจัด้ที่ำา “โคุรงการ TVO สี่ง่เสี่ริมเส้ี่นทีางอาชัพ่
สีู่่ชุัมชัน” เป็ีนโครงการท่ี่�ส่งเสริมรายได้้และสร้างอาช่ิพื่ 
ให้กบัชุิมชิน โด้ยชิมุชินร่วมกันลงความเห็นว่าอยากฝึ่กที่ำา 
ขนมด้อกจอก เน่�องจากที่ำาได้้ง่าย ม่วิธุ่การที่ำาและอุปีกรณ์์
ท่ี่�ไม่ยุ่งยาก นักเร่ยน แม่บ้าน ผ้้ส้งอายุท่ี่�ไม่ม่รายได้้หร่อ 
ผ้้ท่ี่�ต้้องการม่รายได้้เสริมสามารถที่ำาได้้ในครัวเร่อน 
เป็ีนการใช้ิเวลาว่างให้เกิด้ปีระโยชิน์และสร้างรายได้้เสริม
ให้กับครอบครัว

คุวามคุิดเห็นและข้อกังวล การดำาเนินการแก้ ไขปรับปรุง

การก่ดขวางการสี่ัญจัร
ทีางนำ�า

ด้ำาเนินการจัด้ระเบ่ยบการจอด้เร่อเท่ี่ยบท่ี่า และการสับหล่กระยะเวลาการเท่ี่ยบท่ี่า
ของเร่อแต้่ละลำา รวมทัี่�งหาจุด้จอด้เร่อชัิ�วคราวสำาหรับเร่อท่ี่�รอเท่ี่ยบท่ี่า เพ่ื่�อไม่ให้ 
ส่งผลกระที่บต่้อการสัญจรที่างนำ�า

ขยะจัากเรือสี่ินคุ้า
ที่�ทีิ�งลงแม่นำ�า

ออกระเบ่ยบห้ามทิี่�งขยะม้ลฝ่อยลงในแม่นำ�า และเต่้อนให้ผ้้รับเหมาเร่อลากรับที่ราบ 
รวมทัี่�งม่บที่ลงโที่ษัท่ี่�ชัิด้เจนกรณ่์ท่ี่�ม่การฝ่่าฝื่น

การคุวบคุุม
อุบัต่ิเหตุ่ทีางนำ�า

แจ้งให้ผ้้รับเหมาเร่อลากทุี่กราย เพิื่�มความระมัด้ระวังในการลากจ้งเร่อผ่านชุิมชิน 
ใช้ิความเร็วท่ี่�เหมาะสมเพ่ื่�อลด้การเกิด้คล่�น และติ้ด้ตั้�งอุปีกรณ์์แสงไฟัส่องสว่างบริเวณ์
ต้อหม้อสะพื่านท่ี่�เร่อลากจ้งผ่านเพ่ื่�อช่ิวยป้ีองกันการเกิด้อุบัติ้เหตุ้

นอกจากน่� ท่ี่ว่โอ ม่ส่วนร่วมแบ่งปัีนความร้้ถ่ายที่อด้ 
ให้กับชุิมชิน อาทิี่ การอบรมให้ความร้้เก่�ยวกับนำ�ามัน
บริโภัคและคุณ์สมบัติ้ของนำ�ามันท่ี่�ใช้ิปีระกอบอาหาร, 
การคำานวณ์บัญช่ิต้้นทุี่นสินค้าท่ี่�นำาไปีขาย การวางแผน
การต้ลาด้และออกแบบบรรจุภััณ์ฑ์์ และร่วมฝึ่กปีฏิิบัติ้
ที่ำาขนมด้อกจอก ณ์ ศ้นยเ์ร่ยนร้้ปีรัชิญาเศรษัฐกจิพื่อเพ่ื่ยง
และเกษัต้รที่ฤษัฎ่ใหม่ ต้ำาบลขุนแก้ว อำาเภัอนครชัิยศร่ 
นับเป็ีนการต่้อยอด้ความร้้จากการที่ำาขนมพ่ื่�นบ้าน 
ปีระยุกต์้เข้ากับการต้ลาด้ผลิต้ภััณ์ฑ์์สมัยใหม่ 

ภัายหลังการฝึ่กอบรม ม่ชิาวบ้านท่ี่� เข้ารับการฝึ่ก 
อบรมบางส่วน นำาความร้้ท่ี่� ไ ด้้กลับไปีพัื่ฒนาส้ต้ร
ปีรับรสชิาต้ิใหม่และที่ำาขนมด้อกจอกมาขายในงาน

ปีระเพื่ณ่์ของชุิมชิน สร้างรายได้้เสริม
ให้แก่ครอบครัวได้้ โด้ยในปีี 2564 
ท่ี่ว่โอยังม่แผนงานจัด้กิจกรรมสานเสวนา
และโครงการส่งเสริมเส้นที่างอาช่ิพื่ 
ร่วมกับชุิมชินอ่�นๆ ต่้อไปี
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โครงกิารตล้าด้นดั้รีไซ่เคลิ้
นับจาก “โครงการแยกขยะ 4 ชินิด้ 
4 ต้ำาบล” ท่ี่�ท่ี่ว่โอเคยด้ำาเนินการเม่�อ
ปีี 2561 เพ่ื่�อสร้างความร้้ความเข้าใจ
เร่�องการคัด้แยกขยะ 4 ชินิด้ก่อนทิี่�ง ค่อ 
แก้ว, พื่ลาสติ้ก, โลหะ และขยะอันต้ราย 
สร้างการเร่ยนร้้ให้ชุิมชิน เริ�มต้้นคัด้แยก 
ขยะตั้�งแต่้ต้้นที่าง ปีี 2563 ท่ี่ว่โอ 
จึงจัด้กิจกรรมต่้อยอด้มาส่้ “โคุรงการ
ต่ลาดนัดรีไซ่เคุิล” เกิด้จากความร่วมม่อ 
ของอำาเภัอนครชิยัศร่ สถาบันการจัด้การ 
บรรจุภััณ์ฑ์์และร่ไซเคิลเพ่ื่�อสิ�งแวด้ล้อม 
หร่อ TIPMSE และท่ี่ว่โอ ภัายใต้้ 
“โครงการอุต้สาหกรรมพื่ัฒนาชุิมชินส่เข่ยว” เพ่ื่�อก่อ
ให้การจัด้การขยะและบรรจุภััณ์ฑ์์ใช้ิแล้วให้ม่ความ 
ต่้อเน่�องและยั�งย่น สร้างการม่ส่วนร่วมระหว่างพื่นักงาน
และชุิมชิน ผ่านกิจกรรมรณ์รงค์ลด้ใช้ิถุงพื่ลาสต้ิกแบบ 
ครั�งเด่้ยวทิี่�ง การจัด้การขยะอินที่ร่ย์ภัายในครัวเร่อน 
และนำาวัสดุ้ร่ไซเคิลท่ี่�คัด้แยกแล้วเปีล่�ยนเป็ีนรายได้้เสริม
ให้กับครอบครัว โด้ยเริ�มต้้นจากต้ำาบลงิ�วรายก่อน 

“ชัุมชันงิ�วรายกิว่า 50 หลังคุาเรือน
รว่มกนันำาวสัี่ดุและบรรจุัภัณัฑ์เ์หลือใช้ัในคุรวัเรือน

มาร่วมกิิจกิรรมตล้าด้นัด้รีไซ่เคิล้ 
จำานวนกิว่า 2 ตัน

สรา้งรายั่ได้จ้ากิกิารขายั่ขยั่ะรีไซ่เคิล้
สี่่งกลับสีู่่ชัาวบ้านในชัุมชัน

เป็นมูลคุ่าราว 5,000 บาที”

ท่ี่ว่โอ มุ่งหวังว่ากิจกรรมครั�งน่� จะที่ำาให้ชุิมชินงิ�วรายเป็ีน 
“ชุิมชินต้้นแบบ” ในการจัด้การขยะแบบ Zero Waste 
และร่วมกันเป็ีนกำาลังสำาคัญในการถ่ายที่อด้องค์ความร้้
การจัด้การขยะไปียังชุิมชินใกล้เค่ยง ทัี่�งชุิมชินไที่ยาวาส, 
ขุนแก้ว และนครชัิยศร่ รวมถึงเป็ีนฟัันเฟืัองเล็กๆ ท่ี่�ม่
ส่วนช่ิวยขับเคล่�อนการจัด้การขยะและของเหล่อใช้ิอยา่ง 
ครบวงจร และก่อให้เกิด้ระบบเศรษัฐกิจหมุนเว่ยน 
(ต้ามหลัก Circular Economy) อย่างเป็ีนร้ปีธุรรม 
ก่อให้เกิด้การจัด้การขยะอย่างยั�งย่นร่วมกัน 
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โครงกิาร Caring & Sharing:
แบั่งปันด้้วยั่ใจเพั่�อสังคมไที่ยั่ยั่ั�งยั่ืน
โครงการ Caring & Sharing เป็ีนกิจกรรมท่ี่�ท่ี่ว่โอด้ำาเนิน
การมาอยา่งต่้อเน่�อง ส่งเสริมให้เกิด้การพัื่ฒนาชุิมชินและ
สังคม เพ่ื่�อการอย้่ร่วมกันอย่างยั�งย่น โด้ยท่ี่ว่โอเข้าไปีม่
ส่วนร่วมสนับสนุนทัี่�งด้้านการศึกษัาส่้เยาวชินท่ี่�ขาด้แคลน 
ส่งเสริมด้้านสุขภัาวะของคนในชุิมชินและสังคม ส่งเสริม
ส่บสานวัฒนธุรรมปีระเพื่ณ่์ท่ี่�ด่้งาม และให้ความสำาคัญ
กับการม่ส่วนร่วมกับปีระชิาชินในชิุมชิน ในหลากหลาย
กิจกรรม

• การสี่นับสี่นุนการศึกษาสีู่่เยาวชัน 
 การศึกษัาเป็ีนรากฐานสำาคัญเพ่ื่�อการพัื่ฒนาสังคม

และปีระเที่ศชิาต้ิอย่างยั�งย่น โด้ยเฉพื่าะเยาวชิน
ท่ี่�ขาด้โอกาสที่างการศึกษัา ปีี 2563 ท่ี่ว่โอได้้ให ้
การสนับสนุนการศึกษัาของเยาวชินในหลากหลาย
โครงการ ปีระกอบด้้วย การสนับสนุนทุี่นการศึกษัา
แก่นักเร่ยนในโรงเร่ยนเขต้พ่ื่�นท่ี่�การศึกษัาจังหวัด้
นครปีฐม จำานวน 9 โรงเร่ยน รวมทัี่�งให้การสนับสนุน
ของขวัญสำาหรับการจัด้กิจกรรมวันเด็้กแก่โรงเร่ยน
รวม 34 โรงเร่ยน และสนับสนุนกิจกรรมวันเด็้กแก่
ศ้นย์เด็้กเล็กของชุิมชินในพ่ื่�นท่ี่�บริเวณ์ท่ี่�โรงงานตั้�งอย้่ 
อ่ก 9 แห่ง และนำาพื่นักงานแผนกช่ิางซ่อมบำารุง 

ไปีด้ำาเนินการปีรับปีรุงภ้ัมิทัี่ศน์ ต้้นไม้ ที่างเดิ้น และ
สนามเด็้กเล่น ด้้แลซ่อมแซมเคร่�องปัี�มนำ�า อุปีกรณ์์
ไฟัฟ้ัาพ่ื่�นฐานของโรงเร่ยน ในช่ิวงปิีด้การเร่ยนการ
สอนจากการแพื่ร่ระบาด้ COVID-19 

 
 นอกจากน่�  ท่ี่ ว่ โอสนับสนุนการ รับนัก ศึกษัา 

ระดั้บอาช่ิวศึกษัาเข้าร่วมฝึ่กงานอย่างสมำ�าเสมอ 
และยังร่วมจัด้ที่ำาแผนการฝึ่กอาช่ิพื่ เพ่ื่�อส่งเสริม
และเพิื่�มปีระสิที่ธิุภัาพื่ให้นักเร่ยน นักศึกษัา คร้ 
และบุคลากรอาช่ิวศึกษัา ภัายใต้้ “โครงการขยาย 
และยกระดั้บอาช่ิวศึกษัาที่วิภัาค่ส่้คุณ์ภัาพื่มาต้รฐาน” 
ณ์ วิที่ยาลัยการอาช่ิพื่บางแก้วฟ้ัา (หลวงพ่ื่อเปิี�น
อุปีถัมภ์ั) จังหวัด้นครปีฐม ความร่วมม่อระหว่าง
สถานศึกษัา และสถานปีระกอบการในการยกระด้ับ
การเร่ยนการสอนอาช่ิวศึกษัาที่วิภัาค่ในการฝึ่กทัี่กษัะ
อาช่ิพื่ให้ม่คุณ์ภัาพื่ต้ามมาต้รฐาน และสอด้คล้อง
กับความต้้องการกำาลังคนของสถานปีระกอบการใน
ปัีจจุบัน

• สี่นับสี่นุนเคุรื�องมือทีางการแพทีย ์
 จากสถานการณ์์การแพื่ร่ระบาด้ของ COVID-19 

ท่ี่ว่โอ สนับสนุนการจัด้ซ่�อวัสดุ้อุปีกรณ์์และเวชิภััณ์ฑ์์
ที่างการแพื่ที่ย์ ส่งมอบให้กับแพื่ที่ย์ พื่ยาบาล และ
เจ้าหน้าท่ี่�บุคลากรที่างการแพื่ที่ย์ สังกัด้สำานักงาน
สาธุารณ์สุขจังหวัด้นครปีฐม โรงพื่ยาบาลชุิมชิน และ
โรงพื่ยาบาลส่งเสริมสุขภัาพื่ปีระจำาต้ำาบลในจังหวัด้
นครปีฐม เพ่ื่�อรว่มเป็ีนส่วนหนึ�งในการสง่มอบกำาลังใจ 
แก่บุคลากรที่างการแพื่ที่ย์ให้สามารถปีฏิิบัติ้หน้าท่ี่� 
ได้้อย่างราบร่�น
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- กิจักรรมบำารุงศาสี่นา ท่ี่ว่โอร่วมเป็ีนเจ้าภัาพื่
ที่อด้กฐินสามัคค่และที่อด้ผ้าป่ีาในชุิมชินปีระจำาปีี 
2563 ของชุิมชินท้ี่องถิ�น รวม 6 วัด้ เพ่ื่�อร่วมส่บสาน 
พื่ระพุื่ที่ธุศาสนาและที่ำานุบำารุงวัด้ ซึ�งเป็ีนศ้นยร์วม
จิต้ใจของคนในชุิมชิน

• คุณะทีำางานเพ่�อชัุมชัน 
- คุณะกรรมการชุัมชันสัี่มพันธ์ เป็ีนเวท่ี่สำาคัญ 

ในการแสด้งออกถึงการม่ส่วนร่วมของผ้้ม่ส่วน
ได้้เส่ย ซึ�งเกิด้จากการปีระสานความร่วมม่อ
กันระหว่างหน่วยงานภัาครัฐ โด้ยนายอำาเภัอ
นครชัิยศร่ ผ้้นำา ชุิมชินในอำาเภัอนครชัิยศร่ 
ปีระกอบด้้วย กำานัน ผ้้ใหญ่บ้าน องค์การบริหาร
ส่วนท้ี่องถิ�น ตั้วแที่นจากภัาคปีระชิาสังคม 

และท่ี่มงานแผนกชุิมชินสัมพัื่นธ์ุ
ของท่ี่ว่โอ โด้ยจัด้ให้ม่การปีระชุิม
หาร่อกันไต้รมาสละ 1 ครั�ง 
เ พ่ื่�อเ ปิีด้โอกาสให้ ทุี่กฝ่่ายใช้ิ 
ช่ิองที่างในการส่�อสารระหว่าง
รับฟัังข้อเสนอแนะ ผลกระที่บ 
ท่ี่�อาจเกิด้จากการด้ำาเนินงาน
ของบริ ษััที่ เพ่ื่�อหาแนวที่าง 
ในการปีรับปีรุงแก้ไขปัีญหาท่ี่�ม่
ต่้อชุิมชินร่วมกัน

• ร่วมอนุรักษ์ประเพณ่ วัฒนธรรม 
 ท่ี่ ว่ โ อ  เ ล็ ง เ ห็ นค ว ามสำา คัญ ในก า รอ นุ รั ก ษ์ั

ขนบธุรรมเน่ยม ปีระเพื่ณ่์ วัฒนธุรรมท้ี่องถิ�นท่ี่�ด่้งาม 
พื่ร้อมส่งเสริมเอกลักษัณ์์ของท้ี่องถิ�น ให้ขยายผล 
กลายเปี็นการเพิื่�มม้ลค่าให้ชุิมชินได้้ และก่อให้เกิด้
ความสัมพัื่นธ์ุท่ี่�ด่้ระหว่างพื่นักงานในโรงงานกับ
ปีระชิาชินในพ่ื่�นท่ี่�ผ่านกิจกรรมต้ามปีระเพื่ณ่์ต่้างๆ 
อาทิี่

- ประเพณ่แขง่เรอืมาดพ่�นบา้น ท่ี่ว่โอ ร่วมสนับสนุน
และส่งท่ี่มตั้วแที่นพื่นักงานเข้าร่วมการแข่งเร่อ
มาด้พ่ื่�นบ้านของวัด้ปีระชิานาถ (โคกแขก) ต้ำาบล
ขุนแก้ว จังหวัด้นครปีฐม เพ่ื่�อร่วมอนุรักษ์ัศิลปี
วัฒนธุรรม ส่งเสริมปีระเพื่ณ่์อันด่้งามในวิถ่ช่ิวิต้
ของคนไที่ยท่ี่�ผ้กพัื่นอย้่กับสายนำ�า สร้างความ
สามัคค่ของคนในท้ี่องถิ�น และสร้างความต้ระหนัก
ถึงการร่วมด้้แลรักษัาแม่นำ�าท่ี่าจ่น
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- คุณะทีำางาน Response Team  ท่ี่ม งาน 
เฝ้่าระวังและช่ิวยแก้ปัีญหาเร่งด่้วนในชุิมชิน 
ต้ลอด้ 24 ชัิ�วโมง ท่ี่ว่โอยังคงมุ่งมั�นสนับสนุน 
การป้ีอง กันและระ งับเหตุ้ อัค ค่ ภััย ร่วมกับ 
หน่วยงานท้ี่องถิ�นในหลายเหตุ้การณ์์ อาที่ิ 
โครงการฝึ่กแผนป้ีองกันและบรรเที่าสาธุารณ์ภััย 
เที่ศบาลต้ำาบลขุนแก้ว เพ่ื่�อร่วมเต้ร่ยมความพื่ร้อม
ให้แก่ปีระชิาชิน กรณ่์เกิด้เหตุ้เพื่ลิงไหม้ หร่อ 
แก๊ส LPG หกรั�วไหล โด้ยท่ี่ว่โอสนบัสนุนรถบรรที่กุ
นำ�าและส่งท่ี่มดั้บเพื่ลิงเข้าร่วมฝึ่กซ้อมด้้วย

- ที่มงานชุัมชันสัี่มพันธ์ นอกเหน่อจากบที่บาที่ 
ในการเป็ีนตั้วแที่นของท่ี่ว่โอในการติ้ด้ต่้อส่�อสาร
กับชุิมชินโด้ยต้รงแล้ว ท่ี่มงานชุิมชินสัมพัื่นธ์ุ 
ที่ำาหน้าท่ี่�ช่ิวยเหล่อด้้แลความเป็ีนอย้่ของชุิมชิน
รอบข้างในหลายๆ เร่�อง อาที่ิ การฉ่ด้ยากันยุง 
ที่ำาลายแหล่งเพื่าะพัื่นธ์ุล้กนำ�ายุงลายเป็ีนปีระจำา
ทุี่กเด่้อนให้แก่หม่้บ้าน วัด้ และโรงเร่ยน การติ้ด้ตั้�ง 
และซ่อมแซมเคร่�องกด้แอลกอฮอล์เจลล้างม่อ 
ให้แก่หม่้บ้านรอบโรงงาน การนำากระสอบที่ราย 
ไปีช่ิวยเหล่อกั�นนำ�าในช่ิวงฝ่นต้กหนักและม่ 
นำ�าท่ี่วมขังให้แก่ชุิมชินและโรงเร่ยนในต้ำาบล 
ใกล้เค่ยง
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• โคุรงการสี่่งเสี่ริมและพัฒนาคุุณภัาพชั่วิต่
 ผู้พิการ 
 ท่ี่ว่โอ มุ่งสร้างโอกาสและการปีฏิิบัติ้ท่ี่�เท่ี่าเท่ี่ยม 

แก่ผ้้พิื่การ เพ่ื่�อสามารถปีระกอบอาช่ิพื่เล่�ยงต้นเอง
และครอบครัวได้้ โด้ยในปีี 2563 บริษััที่ม่การจ้าง 
ผ้้พิื่การซึ�งอาศัยในพ่ื่�นท่ี่�จังหวัด้นครปีฐม รวมจำานวน 
13 คน เข้าเป็ีนพื่นักงานของบริษััที่ ซึ�งเป็ีนไปีต้าม
ท่ี่�พื่ระราชิบัญญัติ้ส่งเสริมและพื่ัฒนาคุณ์ภัาพื่ช่ิวิต้ 
ผ้้พิื่การ พื่.ศ. 2550 และท่ี่�แก้ไขเพิื่�มเติ้ม (ฉบับท่ี่� 2) 
พื่.ศ. 2556 กำาหนด้ โด้ยผ้้พิื่การทุี่กคนได้้รับ 
ค่าต้อบแที่นท่ี่� ด่้  และยั ง ไ ด้้ รับสวัสดิ้การและ
สิที่ธิุต่้างๆ เท่ี่าเท่ี่ยมกับพื่นักงานทัี่�วไปีของท่ี่ว่โอ 
และยังได้้รับมอบหมายงานท่ี่�เหมาะสมกับผ้้พิื่การ
ให้สามารถปีฏิิบัติ้งานได้้อย่างสะด้วกและม่ความ
ปีลอด้ภััย

 นอกจากน่� ปีี 2563 ท่ี่ว่โอสนับสนุน “โคุรงการศนูยฝ์่กึ
อาชั่พคุนพิการ” อำาเภัอนครชัิยศร่ จังหวัด้นครปีฐม 
โด้ยท่ี่มงานของท่ี่ว่โอเข้าไปีร่วมศึกษัาความเป็ีน 
ไปีได้้การจัด้ที่ำาโครงการต้่างๆ ท่ี่�จะชิ่วยสนับสนุน 
การสร้างงานสร้างอาช่ิพื่ให้แก่ผ้้พิื่การท่ี่� เข้ามา 
ฝึ่กอบรม และจัด้การออกแบบระบบนำ�าใช้ิทัี่�งหมด้ 
ในศ้นยฝึ์่กอาช่ิพื่ฯ ครอบคลมุพ่ื่�นท่ี่�ทัี่�งในส่วนโรงเร่อน
เพื่าะปีล้กทัี่�งหมด้ อาคารพัื่กอาศัย อาคารฝึ่กอบรม 
และห้องนำ�าสำาหรับผ้้พิื่การ โด้ยออกแบบระบบนำ�า 
เพ่ื่�อการใช้ิงานใน 2 ส่วนค่อ 1. นำ�าใช้ิในการอุปีโภัค
ภัายในโครงการ โด้ยจะด้ำาเนินการติ้ด้ตั้�งระบบ 
กรองนำ�าใช้ิ และแท็ี่งค์เก็บนำ�า เพ่ื่�อสำารองนำ�าไว้ใช้ิใน
ช่ิวงฤด้้แล้ง ซึ�งจะช่ิวยอำานวยความสะด้วกแก่ผ้้พิื่การ
ท่ี่�เข้ามาฝึ่กอาช่ิพื่และผ้้พัื่กอาศัยอย้่ท่ี่�ศ้นย์ฝึ่กอาช่ิพื่ฯ 
ในระหว่างการฝึ่กอบรมให้ม่นำ�าสะอาด้ใช้ิอุปีโภัค 
อย่างสะด้วก 2. นำ�าสำาหรับรด้นำ�าต้้นไม้ ปัีจจุบัน 
ศ้นย์ฝึ่กอาช่ิพื่ฯ ม่โรงเร่อนเพื่าะปีล้กอย่้จำานวน 
4 หลัง สำาหรับปีล้กพ่ื่ชิเศรษัฐกิจสลับสับเปีล่�ยน
หมุนเว่ยนกันไปี อาทิี่ เมลอนญ่�ปุ่ีน ผักสลัด้ออแกนิก 
เห็ด้นางฟ้ัาภ้ัฎาน เป็ีนต้้น เป็ีนการช่ิวยสร้างอาช่ิพื่ 
ให้แก่ผ้้พิื่การท่ี่�เข้ามาฝึ่กอบรมได้้ที่ด้ลองปีฏิิบัติ้จริง
จนสามารถนำากลับไปีปีระกอบอาช่ิพื่ของต้นเอง 
รวมถึงรับซ่�อผลผลิต้เมลอนท่ี่�ผ้้พิื่การปีล้กนำามาใช้ิใน
การปีระชุิมสำาคัญของบริษััที่ด้้วย
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รางวัล้แห่งความภาคภ้มิใจกิราฟิกิ

รางวัล้ SET Awards 2020
บริษัที นำ�ามันพ่ชัไทีย จัำากัด (มหาชัน) รับรางวัล SET Awards 
2020 ในกลุ่มรางวัล Business Excellence จำานวน 2 รางวัล 
ได้้แก่ รางวัลบริษัทีจัดทีะเบ่ยนด้านผลการดำาเนินงานด่เด่น 
Outstanding Company Performance Awards และรางวลั
ผู้บริหารสูี่งสีุ่ดด่เด่น Outstanding CEO Awards ในกลุ่ม
บริษััที่จด้ที่ะเบ่ยนท่ี่�ม่ม้ลค่าหลักที่รัพื่ย์ต้ามราคาต้ลาด้ส้งกว่า 
10,000 ล้านบาที่ แต่้ไม่เกิน 30,000 ล้านบาที่

ผู้ล้สำารวจกิารกิำากิับัด้้แล้กิิจกิารของบัริษัที่
จด้ที่ะเบั่ยั่นไที่ยั่ ประจำาปี 2563 
(Corporate Governance Report of 
Thai Listed Companies - CGR) 
บริษัที นำ�ามันพ่ชัไทีย จัำากัด (มหาชัน) ได้้รับการปีระเมินคะแนน CG 
อย้่ในระดั้บด่้เลิศ (Excellent) หร่อ 5 ด้าว และได้้รับการจัด้อันดั้บ 
เป็ีน 1 ใน 44 บริษััที่ Top Quartile ในกลุ่มบริษััที่จด้ที่ะเบ่ยนท่ี่�ม่
ม้ลค่าหลักที่รัพื่ย์ต้ามราคาต้ลาด้ (Market Cap.) ≥10,000 ล้านบาที่ 
จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษัิัที่ไที่ย (IOD) โด้ยการสนบัสนุน 
จากต้ลาด้หลักที่รัพื่ย์แห่งปีระเที่ศไที่ย (ต้ลที่.)
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หุ้นยั่ั�งยั่ืน THSI ประจำาปี 2563
บริษัที นำ�ามันพ่ชัไทีย จัำากัด (มหาชัน) ได้้รับคัด้เล่อกให้เป็ีน 
1 ในรายช่ิ�อหุ้นยั�งย่น หร่อ Thailand Sustainability 
Investment (THSI) ปีระจำาปีี 2563 จากต้ลาด้หลักที่รัพื่ย ์
แห่งปีระเที่ศไที่ย ต่้อเน่�องเป็ีนปีีท่ี่� 4 ในฐานะบริษััที่จด้ที่ะเบ่ยน
ท่ี่�ให้ความสำาคัญในการพัื่ฒนาธุุรกิจอย่างยั�งย่น โด้ยคำานึงถึง 
มิติ้สิ�งแวด้ล้อม สังคม และบรรษััที่ภิับาล โด้ยม่บริษััที่จด้ที่ะเบ่ยน 
ท่ี่�ได้้รับคัด้เล่อกทัี่�งสิ�น 124 บริษััที่ นอกจากน่� รายช่ิ�อหุ้นยั�งยน่น่� 
ยงัใช้ิเป็ีนหลักที่รัพื่ยใ์นการคำานวณ์ดั้ชิน่ SETTHSI เพ่ื่�อส่งเสริม
การลงทุี่นในหุ้นยั�งย่นด้้วย โด้ยจะม่การที่บที่วนทุี่กครึ�งปีี

CSR-DIW AWARD ประจำาปี 2563
บริษัที นำ�ามันพ่ชัไทีย จัำากัด (มหาชัน) (TVO1) รับรางวัลเก่ยรติ้ยศ 
CSR-DIW Award 2563 มาต้รฐานความรับผิด้ชิอบต่้อสังคมของ 
ผ้้ปีระกอบการ ภัายใต้้ “โครงการส่งเสริมโรงงานอุต้สาหกรรมให้ม่
ความรับผิด้ชิอบต่้อสังคมและชุิมชินอยา่งยั�งยน่” ปีระจำาปีี 2563 จาก
กรมโรงงานอุต้สาหกรรม กระที่รวงอุต้สาหกรรม สะท้ี่อนถึงความ
ตั้�งใจในการรักษัามาต้รฐานการที่ำางานด้้านความรับผิด้ชิอบต้่อสังคม 
เป็ีนมิต้รกับสิ�งแวด้ล้อม ม่ส่วนร่วมพัื่ฒนาชุิมชินอย่างยั�งย่น

Prime Minister’s Export Award 2020
ประเภัที รางวัลผู้ประกอบธุรกิจัสี่่งออกยอดเย่�ยม
 (Best Exporter Award)
ประเภัที รางวัลแบรนด์ ไทียยอดเย่�ยม
 (Best Thai Brand) 
บริษัที นำ�ามันพ่ชัไทีย จัำากัด (มหาชัน) ได้้รับรางวัล Prime 
Minister’s Export Award 2020 ใน 2 ปีระเภัที่ ค่อ รางวัล
ผ้้ปีระกอบธุุรกิจส่งออกยอด้เย่�ยม (Best Exporter Award) 
และ รางวัลแบรนด์้ไที่ยยอด้เย่�ยม (Best Thai Brand) จาก
พื่ล.อ.ปีระยุที่ธ์ุ จันที่ร์โอชิา นายกรัฐมนต้ร่ รางวัลดั้งกล่าวถ่อเป็ีน 
รางวัลส้งสุด้ของรัฐบาลท่ี่�มอบให้แก่ผ้้ส่งออก โด้ยคัด้เล่อก 
ผ้้ปีระกอบการกว่า 200 บริษััที่ แสด้งถึงภัาพื่ลักษัณ์์ของ
คุณ์ภัาพื่และมาต้รฐานของสินค้าไที่ยในต้ลาด้โลก
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อยั่. Quality Award ประจำาปี 2563
บริษัที นำ�ามันพ่ชัไทีย จัำากัด (มหาชัน) ได้้รับรางวัล อย. ควอลิต่้�อวอร์ด้ 
ปีระจำาปีี 2563 ในกลุ่มสถานปีระกอบการด้้านอาหาร ในฐานะกิจการ
ท่ี่�ม่การด้ำาเนินงานอย่างม่คุณ์ภัาพื่ ม่จริยธุรรม และปีระกอบธุุรกิจด้้วย
ความรับผิด้ชิอบต่้อสังคม จากนายอนุทิี่น ชิาญว่รกุล รองนายกรัฐมนต้ร่
และรัฐมนต้ร่ว่าการกระที่รวงสาธุารณ์สุข โด้ยได้้รับรางวัล อย.ควอลิต่้� 
อวอร์ด้ ต่้อเน่�องเป็ีนปีีท่ี่� 3

Certificate of ESG 100 Company 
(ESG100)
บริษัที นำ�ามันพ่ชัไทีย จัำากัด (มหาชัน) ได้้รับคัด้เล่อกให้เป็ีน 1 ในบริษััที่
กลุ่มหลักที่รัพื่ย ์ESG100 ปีระจำาปีี 2563 ซึ�งจัด้ขึ�นโด้ยสถาบันไที่ยพื่ฒัน์ 
ม้ลนิธิุบ้รณ์ะชินบที่แห่งปีระเที่ศไที่ยในพื่ระบรมราช้ิปีถัมภ์ั ในฐานะ 
บริษััที่จด้ที่ะเบ่ยนท่ี่�ม่ความโด้ด้เด่้นในการด้ำาเนินธุุรกิจอย่างยั�งย่น 
ทัี่�งด้้านสิ�งแวด้ล้อม สังคม และธุรรมาภิับาล (Environmental, Social 
and Governance: ESG) ต่้อเน่�องเป็ีนปีีท่ี่� 5 จากการปีระเมินหลักที่รัพื่ย์
จด้ที่ะเบ่ยน จำานวนทัี่�งสิ�น 803 หลักที่รัพื่ย์

นำ�ามันพั่ชื่ ตรา องุ่น รับัรางวัล้
“Thailand’s Most Admired Brand 2020”
บริษัที นำ�ามันพ่ชัไทีย จัำากัด (มหาชัน) ผ้้ผลิต้และจำาหน่ายนำ�ามันพ่ื่ชิ 
ต้รา องุ่น รับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2020 
ในฐานะแบรนด์้ท่ี่�น่าเช่ิ�อถ่อท่ี่�สุด้ในกลุ่มนำ�ามันพ่ื่ชิ โด้ยนิต้ยสาร 
BrandAge ต้อกยำ�าการเป็ีนแบรนด์้นำ�ามันพ่ื่ชิอันดั้บหนึ�งท่ี่�ผ้้บริโภัค 
ให้ความไว้วางใจ จากการสำารวจวิจัยกับกลุ่มผ้้บริโภัคทัี่�วปีระเที่ศ 
โด้ยจัด้ต่้อเน่�องมาแล้ว 20 ปีี เพ่ื่�อค้นหาแบรนด์้ท่ี่�ได้้รับความไว้วางใจ
จากผ้้บริโภัคมากท่ี่�สุด้
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ตารางผลการดำำาเนิินิงานิ
ข้้อมููลดำ้านิสิ่ิ�งแวดำล้อมู

GRI
Standard ข้้อมููล หน่่วย 2559 2560 2561 2562 2563

302-1 ปริิมาณพลัังงานท่ี่�ใช้้ทัี่�งหมด กิิกิะจููลั 1,986,662.50 2,163,004.49 2,144,095.98 2,344,075.26 2,518,323.25

ปริิมาณพลัังงานท่ี่�ใช้้แล้ัวหมดไป กิิกิะจููลั N/A N/A N/A N/A N/A

กิาริเผาไหม้อยูู่�กัิบท่ี่� (ริวม) กิิกิะจููลั N/A N/A N/A N/A N/A

• นำ�ามันเช้้�อเพลิัง (ริะบุ) กิิกิะจููลั N/A N/A N/A N/A N/A

• เช้้�อเพลิังอ้�นๆ
(แกิลับ+กิะลัาปาล์ัม) กิิกิะจููลั 1,955,692 1,880,872 1,851,947 2,022,664 2,175,684

กิาริเผาไหมท่ี่�ม่กิาริเคล้ั�อนท่ี่� (ริวม) กิิกิะจููลั N/A N/A N/A N/A N/A

•  นำ�ามันด่เซลั กิิกิะจููลั N/A N/A N/A N/A N/A

•  นำ�ามันเบนซิลั กิิกิะจููลั 30,970.50 27,715.67 28,655.98 31,020.28 35,804.56

•  ก๊ิาซธริริมช้าติิ กิิกิะจููลั N/A N/A N/A N/A N/A

ปริิมาณพลัังงานหมุนเว่ยู่น กิิกิะจููลั N/A N/A N/A N/A N/A

•  พลัังงานไฟฟ้าจูากิแสงอาทิี่ติยู่์ กิิกิะจููลั N/A N/A N/A N/A 1,898.78

ปริิมาณพลัังงานไฟฟ้าท่ี่�ซ้�อจูากิ
ภายู่นอกิ กิิกิะจููลั N/A 254,416.82 263,493.00 290,390.98 304,935.91

303-3
ปริิมาณกิารินำานำ�ามาใช้้ทัี่�งหมด ลูักิบาศก์ิ

เมติริ 104,624 131,907 175,008 171,109 204,493

• นำ�าใต้ิดิน ลูักิบาศก์ิ
เมติริ 3,786 4,330 14,458 21,741 46,123

• นำ�าปริะปา ลูักิบาศก์ิ
เมติริ 100,838 127,577 160,550 149368 158,370

• ปริิมาณนำ�าท่ี่�นำากิลัับมาใช้้ใหม�
 แลัะใช้้ซำ�า

ลูักิบาศก์ิ
เมติริ N/A N/A N/A N/A N/A
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หมายเหตุ้
• N/A หมายถึง ไม่ม่ข้อม้ล หร่อไม่สามารถเก็บข้อม้ลได้้
• ปีริมาณ์พื่ลังงานท่ี่�ใช้ิ (หน่วยกิกะจ้ล) คำานวนจากปีริมาณ์เช่ิ�อเพื่ลิงค้ณ์กับค่าความร้อนของเช่ิ�อเพื่ลิง (Conversion Factor) ของเช่ิ�อเพื่ลิง

แต่้ละปีระเภัที่ (อ้างอิงต้ามกรมพัื่ฒนาพื่ลังงานที่ด้แที่นและอนุรักษ์ัพื่ลังงาน (DEDE)) 
• ปีริมาณ์พื่ลังงานท่ี่�ใช้ิทัี่�งหมด้ ค่อผลรวมของพื่ลังงานท่ี่�ใช้ิแล้วหมด้ไปี ปีริมาณ์พื่ลังงานหมุนเว่ยน และปีริมาณ์พื่ลังงานไฟัฟั้าท่ี่�ซ่�อจาก

ภัายนอก
• ปีริมาณ์การนำานำ�ามาใช้ิทัี่�งหมด้ ค่อผลรวมของการใช้ินำ�าปีระปีา (อ้างอิงราคาเฉล่�ยนำ�าปีระปีา การปีระปีานครหลวงและการปีระปีา 

ส่วนภ้ัมิภัาคของแต่้ละพ่ื่�นท่ี่�) และนำ�าใต้้ดิ้น (อ้างอิงหน่วยการใช้ินำ�าบาด้าล กรมที่รัพื่ยากรนำ�าบาด้าล) 
• ปีริมาณ์ของเส่ยทัี่�งหมด้ ค่อผลรวมของของเส่ยอันต้ราย และของเส่ยท่ี่�ไม่อันต้ราย

GRI
Standard ข้อมูล หน่วย 2559 2560 2561 2562 2563

306-1 ปีริมาณ์ของเส่ยทัี่�งหมด้ ตั้น N/A N/A N/A 8,749.50 17,165.77

306-2 ปีริมาณ์ของเส่ยอันต้ราย ตั้น N/A N/A N/A 16.78 15.59

• นำากลับมาใช้ิใหม่ ตั้น N/A N/A N/A 14.78 12.57

• นำาไปีเป็ีนเช่ิ�อเพื่ลิงผสม ตั้น N/A N/A N/A 1 2.07

• เผาที่ำาลาย ตั้น N/A N/A N/A 1 0.95

• ฝั่งกลบ ตั้น N/A N/A N/A 0 0

ปีริมาณ์ของเส่ยไม่อันต้ราย ตั้น N/A N/A N/A 8,732.71 17,150.17

• นำากลับมาใช้ิใหม่ ตั้น N/A N/A N/A 311.57 85.41

• ปุี�ยหมัก ตั้น N/A N/A N/A 4,658.38 9,213.26

• เผาที่ำาลาย ตั้น N/A N/A N/A 3,758.89 7,851.50

• ฝั่งกลบ ตั้น N/A N/A N/A 3.87 0

ปีริมาณ์ของเส่ยท่ี่�ถ้กนำาไปีใช้ิ
ปีระโยชิน์ ตั้น N/A N/A N/A 4,986 9,313.32

ปีริมาณ์ของเส่ยท่ี่�ถ้กกำาจัด้ ตั้น N/A N/A N/A 3,676.76 7,852.45

สัด้ส่วนของเส่ย
ท่ี่�นำาไปีใช้ิปีระโยชิน์ต่้อปีริมาณ์
ของเส่ยทัี่�งหมด้

ตั้น N/A N/A N/A 56.98% 54.26%
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ตารางผู้ล้กิารด้ำาเนินงาน
ข้อม้ล้ด้้านบัุคล้ากิร 

GRI
Standard ข้อมูล

2559 2560 2561 2562 2563

จัำานวน
คุน

ร้อย
ละ

จัำานวน
คุน

ร้อย
ละ

จัำานวน
คุน

ร้อย
ละ

จัำานวน
คุน

ร้อย
ละ

จัำานวน
คุน

ร้อย
ละ

102-8 จัำานวนพนักงาน

จัำานวนพนักงาน (รวม) 1,197 100 1,238 100 1,295 100 1,324 100 1,300 100

จัำาแนกต่ามเพศ

ชิาย 901 75.27 946 76.41 1,036 80 1,024 77.34 998 76.77

หญิง 296 24.73 292 23.59 259 20 300 22.66 302 23.23

จัำาแนกต่ามประเภัทีสี่ัญญาจั้าง

พื่นักงานปีระจำา

ชิาย 901 75.27 946 76.41 1,036 80 1,024 77.34 998 76.77

หญิง 296 24.73 292 23.59 259 20 300 22.66 302 23.23

พนักงานรายวัน/คุนงาน/ผู้รับเหมา

ชิาย 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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GRI
Standard ข้อมูล

2559 2560 2561 2562 2563

จัำานวน
คุน

ร้อย
ละ

จัำานวน
คุน

ร้อย
ละ

จัำานวน
คุน

ร้อย
ละ

จัำานวน
คุน

ร้อย
ละ

จัำานวน
คุน

ร้อย
ละ

405-1 คุวามหลากหลายของพนักงาน

จัำาแนกต่ามระดับ

ระดั้บผ้้จัด้การขึ�นไปี (รวม) 79 100 87 100 78 100 61 100 56 100

ชิาย 49 62.03 52 59.77 49 62.82 39 63.93 37 66.07

หญิง 30 37.97 35 40.23 29 37.18 22 36.07 19 33.93

ระดับหัวหน้างานข้�นไป (รวม) 178 100 208 100 210 100 151 100 258 100

ชิาย 134 75.28 157 75.48 155 73.81 97 64.24 191 74.03

หญิง 44 24.72 51 24.52 55 26.19 54 35.76 67 25.97

ระดับปฏิิบัต่ิการ (รวม) 940 100 859 100 1,007 100 1,112 100 986 100

ชิาย 716 76.17 736 78.05 832 82.62 888 79.86 770 78.09

หญิง 224 23.83 207 21.95 175 17.38 224 20.14 216 21.91

จัำาแนกต่ามอายุ

อายุน้อยกว่า 30 ปีี 788 65.78 819 66.16 811 62.63 831 62.76 324 24.92

อายุ 30 – 50 ปีี 114 12.02 172 13.89 166 12.82 160 12.08 808 62.15

อายุมากกว่า 50 ปีี 788 65.78 819 66.16 811 62.63 831 62.76 168 12.92



63รายงานความยั่งยืน 2563
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

GRI
Standard ข้อมูล

2559 2560 2561 2562 2563

จัำานวน
คุน

ร้อย
ละ

จัำานวน
คุน

ร้อย
ละ

จัำานวน
คุน

ร้อย
ละ

จัำานวน
คุน

ร้อย
ละ

จัำานวน
คุน

ร้อย
ละ

401-1 การจั้างงาน

อัต้ราการจ้างใหม่ 123 10.28 114 9.21 314 24.25 267 20.17 203 15.61

การลาออก

อัต้ราการลาออก (ร้อยละ) 10.44 7.03 7.18 8.84 4.31

พื่นักงานปีระจำา 125 10.44 87 7.03 93 7.18 117 8.84 56 4.31

พื่นักงานรายวัน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

401-3 การลาคุลอด และเล่�ยงดูบุต่ร

พื่นักงานท่ี่�ใช้ิสิที่ธิุลาคลอด้ และเล่�ยงด้้
บุต้ร 4 0.33 4 0.32 1 0.08 7 0.53 6 0.46

พื่นักงานท่ี่�กลับมาที่ำางานหลังจากใช้ิสิที่ธิุ
ลาคลอด้   และเล่�ยงด้้บุต้ร 4 0.33 4 0.32 1 0.08 5 0.38 6 0.46

GRI
Standard ข้อมูล

2559 2560 2561 2562 2563

ชัั�วโมง / คุน / ปี ชัั�วโมง / คุน / ปี ชัั�วโมง / คุน / ปี ชัั�วโมง / คุน / ปี ชัั�วโมง / คุน / ปี

404-1 การฝ่ึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

พื่นักงานได้้รับการพัื่ฒนาฝึ่กอบรม
(ร้อยละ) 68.5 59.79 79.89 61 32.20

จำานวนชัิ�วโมงอบรมเฉล่�ย 14 14 12 14 16

จัำาแนกต่ามระดับ

ผ้้บริหาร 46.95 30.41 25.53 15.27 18.89

ผอ.ฝ่่าย และผ้้จัด้การขึ�นไปี 124.05 56.07 15.23 83.40 79.92

หัวหน้างาน และพื่นักงาน 68.5 59.79 79.89 61 32.20



64 รายงานความยั่งยืน 2563
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ตารางผู้ล้กิารด้ำาเนินงาน
ข้อม้ล้ด้้านความปล้อด้ภัยั่
แล้ะอาชื่่วอนามัยั่

GRI
Standard ข้อมูล หน่วย

2559 2560 2561 2562 2563

ชัาย หญิง ชัาย หญิง ชัาย หญิง ชัาย หญิง ชัาย หญิง

ข้อมูลด้านอาชั่วอนามัย และคุวามปลอดภััย

พนักงาน

403-9 * จำานวนผ้้เส่ยช่ิวิต้จากอุบัติ้เหตุ้
 จากการที่ำางาน
 The number of facalities 

as a result of
 work-related injury

คน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* อัต้ราผ้้บาด้เจ็บทัี่�งหมด้
 ท่ี่�ม่ความรุนแรงส้ง
 (ไม่รวมเส่ยช่ิวิต้)
 Rate of high-consequence 

work-related injuries 
(Excluding Facilities)

กรณ่์/ 
1,000,000 

ชัิ�วโมง
การที่ำางาน

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* อัต้ราการบาด้เจ็บทัี่�งหมด้รวม
 The number of hours 

worked

กรณ่์/ 
1,000,000 

ชัิ�วโมง
การที่ำางาน

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.000019 0.000002 0.000016 0.000001

* จำานวนชัิ�วโมงการที่ำางานรวม
 The number of  hours 

worked
ชิั�วโมง N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2,990,080 876,000 2,701,000 630,720



65รายงานความยั่งยืน 2563
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

GRI
Standard ข้อมูล หน่วย

2559 2560 2561 2562 2563

ชัาย หญิง ชัาย หญิง ชัาย หญิง ชัาย หญิง ชัาย หญิง

403-10 * จำานวนผ้้เส่ยช่ิวิต้
 จากโรคท่ี่�เกิด้จากการที่ำางาน
 The number of facilities 

as a result of work-related 
ill health

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* จำานวนกรณ่์ท่ี่�เจ็บป่ีวย
 จากการที่ำางานทัี่�งหมด้
 The number of cases of 

recordable work-related 
ill health

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

403-2 * อัต้ราการขาด้งาน
 Absentee Rate (AR) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

* อัต้ราการหยุด้งาน
 เน่�องจากการเกิด้อุบัติ้เหตุ้ 
 Last-time injuries 

Frequency Rate (LTIFR)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

* อัต้ราการเจ็บป่ีวย
 จากการที่ำางานทัี่�งหมด้ 
 Occupation illness 

Frequency Rate (OIFR)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

หมายเหตุ้ 
• N/A หมายถึง ไม่ม่ข้อม้ล หร่อไม่สามารถเก็บข้อม้ลได้้
• อัต้ราผ้้บาด้เจ็บทัี่�งหมด้ท่ี่�ม่ความรุนแรงส้ง (ไม่รวมเส่ยช่ิวิต้)  = จำานวนราย (กรณ่์) ของผ้้ปีฏิิบัติ้งานท่ี่�บาด้เจ็บจากอุบัติ้เหตุ้ท่ี่�เก่�ยวข้อง

กับการที่ำางานท่ี่�ส่งผลให้ได้้รับบาด้เจ็บ โด้ยท่ี่�ผ้้ปีฏิิบัติ้งานไม่สามารถฟืั�นตั้วส่้สถานะก่อนการเกิด้การบาด้เจ็บ ภัายใน 6 เด่้อน 
(ในช่ิวงเวลาท่ี่�รายงานผล)* 1,000,000 (ชัิ�วโมงการที่ำางาน) / จำานวนชัิ�วโมงการที่ำางานรวม (ในช่ิวงเวลาท่ี่�รายงานผล) 

• อัต้ราการบาด้เจ็บทัี่�งหมด้ = จำานวนราย (กรณ่์) ของผ้้ปีฏิิบัติ้งานท่ี่�บาด้เจ็บจากอุบัติ้เหตุ้จากการที่ำางาน (นับรวมตั้�งแต่้ ไม่หยุด้งาน,ได้้
รับการรักษัามากกว่าปีฐมพื่ยาบาล, หยุด้งาน, ทุี่พื่พื่ลภัาพื่ จนถึงเส่ยช่ิวิต้) (ในช่ิวงเวลาท่ี่�รายงานผล)* 1,000,000 (ชัิ�วโมงการที่ำางาน)/ 
จำานวนชัิ�วโมงการที่ำางานรววม (ในช่ิวงเวลาท่ี่�รายงานผล)

• อัต้ราการขาด้งาน = จำานวนวันหยุด้งานจากการบาด้เจ็บและบาด้เจ็บรวมทัี่�งการหยุด้งานอ่�นๆ ท่ี่�ไม่ใช่ิการลาท่ี่�ได้้รับอนุญาต้ 
(ในช่ิวงเวลาท่ี่�รายงานผล)* 100/จำานวนวันที่ำางานทัี่�งหมด้ในรอบปีี

• อัต้ราการหยุด้งานเน่�่องจากการเกิด้อุบัติ้เหตุ้ = จำานวนวันท่ี่�ส้ญเส่ย (หยุด้งาน) อันเน่�องมาจากอุบัติ้เหตุ้จากการที่ำางาน*1,000,000 
(ชัิ�วโมงการที่ำางาน)/ จำานวนชัิ�วโมงการที่ำางานรวม(ในช่ิวงเวลาท่ี่�รายงานผล)

• อัต้ราการเจ็บป่ีวยจากการที่ำางานทัี่�งหมด้ = จำานวนราย (กรณ่์) ท่ี่�เจ็บป่ีวยจากการที่ำางาน (ในช่ิวงเวลาท่ี่�รายงานผล)* 1,000,000 
(ชัิ�วโมงการที่ำางาน)/ จำานวนชัิ�วโมงการที่ำางานรวม (ในช่ิวงเวลาท่ี่�รายงานผล)



66 รายงานความยั่งยืน 2563
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

GRI standard 
Disclosures Disclosure Chapter Page / 

URL Omission

GRI 102: General Disclosures

Organizational profile

102-1 Name of the organization ทำำ�คว�มรู้้�จััก ทีำวีโอ 7

102-2 Activities, brands, products, and 
services ทำำ�คว�มรู้้�จััก ทีำวีโอ 7

102-3 Location of headquarters ทำำ�คว�มรู้้�จััก ทีำวีโอ 7

102-4 Location of operations ทำำ�คว�มรู้้�จััก ทีำวีโอ 7

102-5 Ownership and legal form

แบบ 56-1 One Report /
รู้�ยง�นปรู้ะจัำ�ปี 2563
ส่่วนทีำ� 1 หััวข้�อ โครู้งส่รู้��งก�รู้ถืือห้ั�นข้องกลุ่้่ม
บริู้ษััทำ

28-31

102-6 Markets served
แบบ 56-1 One Report /
รู้�ยง�นปรู้ะจัำ�ปี 2563
ส่่วนทีำ� 1 หััวข้�อ ก�รู้ตลุ่�ดแลุ่ะก�รู้แข่้งขั้น

18

102-7 Scale of the organization
แบบ 56-1 One Report /
รู้�ยง�นปรู้ะจัำ�ปี 2563
ส่่วนทีำ� 1 หััวข้�อ ข้�อม้ลุ่ทัำ�วไปแลุ่ะข้�อม้ลุ่ส่ำ�คัญอื�น

56-57

102-8 Information on employees and 
other workers

ภ�คผนวก / ต�รู้�งผลุ่ก�รู้ดำ�เนินง�น ข้�อม้ลุ่
ด��นบ้คลุ่�กรู้ 61

102-9 Supply chain
คว�มยั�งยืนด��นเศรู้ษัฐกิจั
(ก�รู้บริู้หั�รู้จััดก�รู้ห่ัวงโซ่่ค้ณค่� / 
ก�รู้จััดหั�อย่�งยั�งยืน)

25/27

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

คว�มยั�งยืนด��นเศรู้ษัฐกิจั
(ก�รู้บริู้หั�รู้จััดก�รู้ห่ัวงโซ่่ค้ณค่� /
ก�รู้จััดหั�อย่�งยั�งยืน)

25/27

102-11 Precautionary Principle or 
approach

คว�มยั�งยืนด��นเศรู้ษัฐกิจั
(ก�รู้กำ�กับด้แลุ่กิจัก�รู้) 20

102-12 External initiatives ทำำ�คว�มรู้้�จััก ทีำวีโอ 7

 ตารางแสดงข้้อมููลตามู
ตัวชี้้�วัด GRI Content Index



67รายงานความยั่งยืน 2563
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

GRI standard 
Disclosures Disclosure Chapter Page / 

URL Omission

102-13 Membership of associations ที่ำาความร้้จัก ท่ี่ว่โอ 7

Strategy

102-14 Statement from senior decision-
maker

สารจากปีระธุานเจ้าหน้าท่ี่�บริหารและ
กรรมการผ้้จัด้การ 4

102-15 Key impacts, risks, and 
opportunities

การปีระเมินสาระสำาคัญ และปีระเด็้น
ด้้านความยั�งย่น / ความยั�งย่นด้้านเศรษัฐกิจ 
(การบริหารความเส่�ยงองค์กร)

16/22

Ethics and integrity

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

ที่ำาความร้้จัก ท่ี่ว่โอ (ปีรัชิญาองค์กร 
วิสัยทัี่ศน์ พัื่นธุกิจ) / ความยั�งย่นด้้านเศรษัฐกิจ
(การกำากับด้้แลกิจการ)

8/20

102-17 Mechanisms for advice and 
concerns about ethics

ความยั�งย่นด้้านเศรษัฐกิจ
(การกำากับด้้แลกิจการ) 20

Governance

102-18 Governance structure ที่ำาความร้้จัก ท่ี่ว่โอ (โครงสร้างองค์กร) 9

102-19 Delegating authority ที่ำาความร้้จัก ท่ี่ว่โอ (โครงสร้างองค์กร) 9

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

การด้ำาเนินงานด้้านความยั�งย่นของท่ี่ว่โอ 
(โครงสร้างการพัื่ฒนาอย่างยั�งย่น) 10

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

ที่ำาความร้้จัก ท่ี่ว่โอ (โครงสร้างองค์กร) / 
การด้ำาเนินงานด้้านความยั�งย่นของท่ี่ว่โอ 
(โครงสร้างการพัื่ฒนาอย่างยั�งย่น)

9/10

102-23 Chair of the highest governance 
body

แบบ 56-1 One Report /
รายงานปีระจำาปีี 2563
ส่วนท่ี่� 2 หัวข้อ ข้อม้ลเก่�ยวกับคณ์ะกรรมการ

87-102

102-24 Nominating and selecting the 
highest governance body

แบบ 56-1 One Report /
รายงานปีระจำาปีี 2563
ส่วนท่ี่� 2 หัวข้อ รายงานผลการด้ำาเนนิงานสำาคัญ
ด้้านการกำากับด้้แลกิจการ

109

102-25 Conflicts of interest

แบบ 56-1 One Report /
รายงานปีระจำาปีี 2563
ส่วนท่ี่� 2 หัวข้อ การติ้ด้ต้ามให้ม่การปีฏิิบัติ้ต้าม
นโยบายและแนวปีฏิิบัต้ในการกำากับด้้แลกิจการ

120-
122

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

แบบ 56-1 One Report /
รายงานปีระจำาปีี 2563
ส่วนท่ี่� 2 หัวข้อ บที่บาที่หนา้ท่ี่�ของคณ์ะกรรมการ

90-102

102-27 Collective knowledge of highest 
governance body

แบบ 56-1 One Report /
รายงานปีระจำาปีี 2563
ส่วนท่ี่� .. หัวข้อ การพัื่ฒนากรรมการ 
และผ้้บริหาร

113



68 รายงานความยั่งยืน 2563
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

GRI standard 
Disclosures Disclosure Chapter Page / 

URL Omission

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

การปีระเมินสาระสำาคัญ 
และปีระเด็้นด้้านความยั�งย่น 16

102-30 Effectiveness of risk management 
processes

แบบ 56-1 One Report /
รายงานปีระจำาปีี 2563
ส่วนท่ี่� 1 หัวข้อ การบริหารจัด้การความเส่�ยง

33-36

102-32 Highest governance body's role in 
sustainability reporting

การด้ำาเนินงานด้้านความยั�งย่นของท่ี่ว่โอ 
(โครงสร้างการพัื่ฒนาอย่างยั�งย่น) 10

Stakeholder engagement

102-40 List of stakeholder groups การม่ส่วนร่วมของผ้้ม่ส่วนได้้เส่ย 13

102-41 Collective bargaining agreements Not applicable

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

102-42 Identifying and selecting 
stakeholders การม่ส่วนร่วมของผ้้ม่ส่วนได้้เส่ย 13

102-43 Approach to stakeholder 
engagement การม่ส่วนร่วมของผ้้ม่ส่วนได้้เส่ย 13

102-44 Key topics and concerns raised การปีระเมินสาระสำาคัญ และปีระเด็้นด้้าน
ความยั�งย่น / การม่ส่วนร่วมของผ้้ม่ส่วนได้้เส่ย  16/13

Reporting Practice

102-45 Entities included in the 
consolidated financial statements

แบบ 56-1 One Report / 
รายงานปีระจำาปีี 2563
ส่วนท่ี่� 1 หัวข้อ การวิเคราะห์และคำาอธิุบาย
ของฝ่่ายจัด้การ (MD&A)

46-52

102-46 Defining report content and topic 
Boundaries

การปีระเมินสาระสำาคัญ 
และปีระเด็้นด้้านความยั�งย่น 16

102-47 List of material topics การปีระเมินสาระสำาคัญ 
และปีระเด็้นด้้านความยั�งย่น 16

102-48 Restatements of information เก่�ยวกับรายงานฉบับน่�  6



69รายงานความยั่งยืน 2563
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

GRI standard 
Disclosures Disclosure Chapter Page / 

URL Omission

102-49 Changes in reporting เก่�ยวกับรายงานฉบับน่� 6

102-50 Reporting period เก่�ยวกับรายงานฉบับน่�  6

102-51 Date of most recent report เก่�ยวกับรายงานฉบับน่�  6

102-52 Reporting cycle เก่�ยวกับรายงานฉบับน่�  6

102-53 Contact point for questions 
regarding the report เก่�ยวกับรายงานฉบับน่�  6

102-54 Claims of reporting in accordance 
with the GRI Standards เก่�ยวกับรายงานฉบับน่�  6

102-55 GRI content index ภัาคผนวก (ต้ารางแสด้งข้อม้ลต้าม
ตั้วช่ิ�วัด้ GRI Content Index) 66

102-56 External assurance -

Material Topics

GRI 103: Management Approach

103-1 Explanation of the material topic 
and its Boundary

การปีระเมินสาระสำาคัญ และปีระเด็้นด้้าน
ความยั�งย่น 16

103-2 The management approach and 
its components การม่ส่วนร่วมของผ้้ม่ส่วนได้้เส่ย 13

103-3 Evaluation of the management 
approach การม่ส่วนร่วมของผ้้ม่ส่วนได้้เส่ย 13

ECONOMIC

GRI 201: Economic Performance

201-1 Direct economic value generated 
and distributed

แบบ 56-1 One Report / 
รายงานปีระจำาปีี 2563
หัวข้อ ข้อม้ลที่างการเงิน

6

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

ความยั�งย่นด้้านเศรษัฐกิจ 
(การบริหารความเส่�ยงองค์กร) 22

GRI 203: Indirect Economic Impacts

203-1 Infrastructure investments and 
services supported ความยั�งย่นด้้านสิ�งแวด้ล้อม 34-40

203-2 Significant indirect economic 
impacts

ความยั�งย่นด้้านเศรษัฐกิจ / ความยั�งย่น 
ด้้านสิ�งแวด้ล้อม / ความยั�งย่นด้้านสังคม

19/33/
41



70 รายงานความยั่งยืน 2563
บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)

GRI standard 
Disclosures Disclosure Chapter Page / 

URL Omission

GRI 204: Procurement Practices

204-1 Proportion of spending on local 
suppliers

ความยั�งย่นด้้านเศรษัฐกิจ (การบริหารจัด้การ
ห่วงโซ่คุณ์ค่า / การจัด้หาอย่างยั�งย่น) 25/27

GRI 205: Anti - corruption

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

ความยั�งย่นด้้านเศรษัฐกิจ (การกำากับด้้แล
กิจการ / การต่้อต้้านทุี่จริต้คอร์รัปีชัิน) 20/21

205-3 Confirmed incidents of corruption 
and actions taken

ความยั�งย่นด้้านเศรษัฐกิจ 
(การต่้อต้้านทุี่จริต้คอร์รัปีชัิน) 21

ENVIRONMENTAL

GRI 302: Energy 

302-1 Energy consumption within the 
organization

ความยั�งย่นด้้านสิ�งแวด้ล้อม 
(การใช้ิที่รัพื่ยากรและอนุรักษ์ัพื่ลังงาน) 35

302-4 Reduction of energy consumption ความยั�งย่นด้้านสิ�งแวด้ล้อม 
(การใช้ิที่รัพื่ยากรและอนุรักษ์ัพื่ลังงาน) 35

GRI 303: Water and Effluents 

303-1 Interactions with water as a 
shared resource

ความยั�งย่นด้้านสิ�งแวด้ล้อม 
(การบริหารจัด้การนำ�า) 34

GRI 305: Emissions

305-1 Direct (Scope 1 ) GHG emissions
ความยั�งย่นด้้านสิ�งแวด้ล้อม
(การลด้คาร์บอนฟุัต้พื่ริ�นท์ี่และลด้การปีล่อย
ก๊าซเร่อนกระจก)

38

305-5 Reduction of GHG emissions
ความยั�งย่นด้้านสิ�งแวด้ล้อม 
(การลด้คาร์บอนฟุัต้พื่ริ�นท์ี่และลด้การปีล่อย
ก๊าซเร่อนกระจก)

38

GRI 306: Effluents and Waste

306-1 Water discharge by quality and 
destination

ความยั�งย่นด้้านสิ�งแวด้ล้อม (การบริหารจัด้การ
นำ�า) 34

GRI 308: Supplier Environmental Assessment

308-1 New suppliers that were screened 
using environmental criteria

ความยั�งย่นด้้านเศรษัฐกิจ (การบริหารจัด้การ
ห่วงโซ่คุณ์ค่า / การจัด้หาอย่างยั�งย่น) 25/27

SOCIAL
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GRI standard 
Disclosures Disclosure Chapter Page / 

URL Omission

GRI 401: Employment

401-1 New employee hires and 
employee turnover

ความยั�งย่นด้้านสังคม (การด้้แลพื่นักงาน 
และการพัื่ฒนาบุคลากร) / ภัาคผนวก (ต้าราง
ผลการด้ำาเนินงาน ข้อม้ลด้้านบุคลากร)

43/61

GRI 403: Occupational Health and Safety

403-1 Occupational health and safety 
management system

ความยั�งย่นด้้านสังคม 
(ความปีลอด้ภััยและอาช่ิวอนามัย) 46

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

ความยั�งย่นด้้านสังคม 
(ความปีลอด้ภััยและอาช่ิวอนามัย) 46

403-3 Occupational health services ความยั�งย่นด้้านสังคม 
(ความปีลอด้ภััยและอาช่ิวอนามัย) 46

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

ความยั�งย่นด้้านสังคม 
(ความปีลอด้ภััยและอาช่ิวอนามัย) 46

403-5 Worker training on occupational 
health and safety

ความยั�งย่นด้้านสังคม 
(ความปีลอด้ภััยและอาช่ิวอนามัย) 46

403-6 Promotion of worker health ความยั�งย่นด้้านสังคม 
(ความปีลอด้ภััยและอาช่ิวอนามัย) 46

403-7

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

ความยั�งย่นด้้านสังคม (ความปีลอด้ภััยและ
อาช่ิวอนามัย / การม่ส่วนร่วมพัื่ฒนาชุิมชิน
และสังคม)

46

403-9 Work-related injuries ภัาคผนวก (ต้ารางผลการด้ำาเนินงาน 
ข้อม้ลด้้านความปีลอด้ภััยและอาช่ิวอนามัย) 64

403-10 Work-related ill health ภัาคผนวก (ต้ารางผลการด้ำาเนินงาน 
ข้อม้ลด้้านความปีลอด้ภััยและอาช่ิวอนามัย) 64

GRI 404: Training and Education

404-1 Average hours of training per year 
per employee

ความยั�งย่นด้้านสังคม (การด้้แลพื่นักงานและ
การพัื่ฒนาบุคลากร) / ภัาคผนวก (ต้ารางผล
การด้ำาเนินงาน ข้อม้ลด้้านบุคลากร)

43/61
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GRI standard 
Disclosures Disclosure Chapter Page / 

URL Omission

GRI 413: Local Communities

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

ความยั�งย่นด้้านสังคม 
(การม่ส่วนร่วมพัื่ฒนาชุิมชินและสังคม) 49

GRI 414: Supplier social Assessment

414-1 New suppliers that were screened 
using social criteria

ความยั�งย่นด้้านเศรษัฐกิจ 
(การบริหารจัด้การห่วงโซ่คุณ์ค่า / 
การจัด้หาอย่างยั�งย่น)

25/29

GRI 416: Customer Health and Safety

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

ความยั�งย่นด้้านเศรษัฐกิจ 
(ผลิต้ภััณ์ฑ์์คุณ์ภัาพื่ และการบริการด้้วยใจ) 29

GRI 417: Marketing and Labeling

417-1 Requirements for product and 
service information and labeling

ความยั�งย่นด้้านเศรษัฐกิจ 
(ผลิต้ภััณ์ฑ์์คุณ์ภัาพื่ และการบริการด้้วยใจ) 29

GRI 418: Customer Privacy

418-1

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

ความยั�งย่นด้้านเศรษัฐกิจ 
(ผลิต้ภััณ์ฑ์์คุณ์ภัาพื่ และการบริการด้้วยใจ) 29
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United Nations Sustainability Development Goals

Goals Description Chapter

End poverty in all its 
forms everywhere

• ผลิต้ภััณ์ฑ์์คุณ์ภัาพื่
และการบริการ
ด้้วยใจ

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

• การจัด้การอย่าง
ยั�งยน่ผลิต้ภััณ์ฑ์์
คุณ์ภัาพื่และ 
การบริการด้้วยใจ

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

• การม่ส่วนร่วม 
พัื่ฒนาชุิมชิน 
และสังคม

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

• การม่ส่วนร่วม 
พัื่ฒนาชุิมชิน 
และสังคม

Achieve 
genderequality and 
empower all women 
and girls

• การเคารพื่สิที่ธิุ
มนุษัยชิน

Ensure availability 
and sustainable 
management of 
water and sanitation 
for all

• การบริหาร 
จัด้การนำ�า

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

• การใช้ิที่รัพื่ยากร
และอนุรักษ์ั
พื่ลังงาน

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

• การด้้แลพื่นักงาน
และการพัื่ฒนา
บุคลากร

Goals Description Chapter

Reduce inequality 
within and among 
countries

• ความยั�งย่น 
ด้้านสังคม

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

• การกำากับด้้แล
กิจการ

• การต่้อต้้าน
คอร์รัปีชัิน

Ensure sustainable 
consumption and 
production patterns

• การบริหารจัด้การ
ห่วงโซ่คุณ์ค่า

• การจัด้หา 
อย่างยั�งย่น

Take urgent action 
to combat climate 
change and its 
impacts

• การลด้คาร์บอน
ฟุัต้พื่ริ�นท์ี่และ 
ลด้การปีล่อยก๊าซ
เร่อนกระจก

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

• ความยั�งย่น 
ด้้านสิ�งแวด้ล้อม

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

• การเคารพื่สิที่ธิุ
มนุษัยชิน

• การบริหารจัด้การ
ผลกระที่บ

• การม่ส่วนร่วม 
พัื่ฒนาชุิมชิน 
และสังคม

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

• ที่ำาความร้้จัก 
ท่ี่ว่โอ

• การบริหารจัด้การ
ห่วงโซ่คุณ์ค่า
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แบับัสำารวจความคิด้เห็น
ต่อรายั่งานความยั่ั�งยั่ืน ปี 2563

ข้อม้ลท่ี่�ได้้รับจากแบบสำารวจความคิด้เห็นน่� จะถ้กนำามาปีรับปีรุงเน่�อหาในรายงานความยั�งย่นในปีีต่้อไปี
ขอขอบพื่ระคุณ์เป็ีนอย่างส้งสำาหรับความร่วมม่อของท่ี่าน

กรุณ์าที่ำาเคร่�องหมาย X ลงในช่ิอง ▭ หร่อแสด้งความคิด้เห็นของท่ี่านเพิื่�มเติ้มลงในช่ิองว่าง
1. กรุณาระบุสี่ถั่านะของที่านที่�เก่�ยวข้องกับบริษัที นำ�ามันพ่ชัไทีย จัำากัด (มหาชัน)
▭ พื่นักงาน ▭ ล้กค้าและผ้้บริโภัค ▭ ค่้ค้า ▭ ผ้้ถ่อหุ้น

▭ สังคมและชุิมชิน ▭ เกษัต้รกร ▭ ค่้แข่ง ▭ หน่วยงานราชิการ

2. ที่านได้รับทีราบรายงานคุวามยั�งยืนฉบับน่�จัากชั่องทีางใด
▭ ได้้รับแจกวันปีระชุิมสามัญผ้้ถ่อหุ้นปีระจำาปีี ▭ ด้าวน์โหลด้จากเว็บไซต์้บริษััที่ฯ

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

3. วัต่ถัุ่ประสี่งคุ์ในการอ่านรายงานคุวามยั�งยืนฉบับน่� 
▭ เพ่ื่�อหาข้อม้ลปีระกอบการตั้ด้สินใจลงทุี่น ▭ เพ่ื่�อการศึกษัาวิจัย ▭ เพ่ื่�อร้้จักบริษััที่ฯ

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

4. กรุณาแสี่ดงคุวามคุิดเห็นต่่อรายงานคุวามยั�งยืน ปี 2563

คุวามคุิดเห็นต่่อรายงานคุวามยั�งยืน ปี 2563
ระดับคุะแนน

น้อยที่�สีุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากที่�สีุ่ด

ภัาพื่รวมรายงานความยั�งย่นฉบับน่�ม่ความสมบ้รณ์์
ต้รงกับสิ�งที่่�ที่่านต้้องการที่ราบ

▭ ▭ ▭ ▭ ▭

ม่การนำาเสนอเน่�อหาที่่�เข้าใจง่าย และน่าสนใจ ▭ ▭ ▭ ▭ ▭

เน่�อหาในรายงานความยั�งย่นม่ความน่าเชิ่�อถ่อ ▭ ▭ ▭ ▭ ▭

รายงานความยั�งย่นม่ขนาด้ และร้ปีเล่มที่่�เหมาะสม ▭ ▭ ▭ ▭ ▭

ความพื่ึงพื่อใจต้่อรายงานความยั�งย่นโด้ยรวม ▭ ▭ ▭ ▭ ▭

5. ที่านคุิดว่าประเด็นสี่ำาคุัญด้านคุวามยั�งยืนของบริษัทีฯ ถัู่กรายงานอย่างคุรบถั่้วนในรายงานคุวามยั�งยืนหรือไม่
▭ ครบถ้วน ▭ ไม่ครบถ้วน ▭ อ่�นๆ ระบุปีระเด็้นท่ี่�ควรเพิื่�มเติ้ม.........................................................

6. ข้อคุิดเห็น และข้อเสี่นอแนะอื�น ๆ
....................................................................................

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

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

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

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

ท่ี่านสามารถร่วมแสด้งความคิด้เห็น
ผ่านช่ิองที่างออนไลน์

โด้ยการสแกน QR Code
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บร�ษัท น้ำมันพ�ชไทย จำกัด (มหาชน)

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท�าพระ-ตากสิน)
แขวงบุคคโล เขตธนบุร� กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท� : 0 2477 9020  โทรสาร : 0 2477 8022 www.tvothai.com


