นโยบาย
นโยบายการจัดการดานความยั่งยืน
ของ
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 16 ธันวาคม 2564

สารบัญ
 วิสัยทัศย
 พันธกิจ
 คานิยมองคกร (Core Values)
1.การบริหารจัดการดานความยั่งยืน
2.การจัดการผลกระทบตอผูมีสวนไดสวนเสียในหวงโซคุณคาของธุรกิจ
3.การวิเคราะหผูมีสวนไดเสียในหวงโซคุณคาของธุรกิจ
3.1 การพัฒนาการมีสวนรวมกับกลุมผูมีสวนไดเสีย
3.2 การวิเคราะหปจจัยการพัฒนาอยางยั่งยืน
3.3 ประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบตอการพัฒนาอยางยั่งยืน(ESG)
4.การบริหารจัดการหวงโซคุณคา
4.1 การรักษาความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของในหวงโซคุณคาของธุรกิจ
4.2 ความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบกับความยั่งยืนของ TAE

หนา
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1
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3
3
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นโยบายการจัดการดานความยั่งยืน
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด(มหาชน)
วิสัยทัศน
“เปนผูนำในการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดลอมที่ดีและสังคมที่มีคุณภาพ”
พันธกิจ
“บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด(มหาชน) มุงมั่นที่จะผลิตและสงเสริมการใชเอทานอลเปนพลังงาน
ทดแทนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีธรรมาภิบาล”
คานิยมองคกร หรือ Core Values เปนเหมือนกรอบความคิดหลัก หรือความเชื่อที่แสดงถึงอัตลักษณขององคกร
และยังเปนบรรทัดฐานในการกำหนดรากฐานหรือพฤติกรรมของบุคลากรในองคกรนั้นๆ ไดอีกดวย TAE ไดกำหนด
คานิยมองคกรดังนี้
T
A
E
(Trust)
(Awareness)
(Ethic)
ความเชื่อมั่นในการงานรวมกัน
ตระหนักถึงความปลอดภัย
เชิดชูคุณธรรม
คุณภาพและสิ่งแวดลอม
พรอมที่จะปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น มุงเนนการปฏิบัติงานดวยความ
ปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียในกรอบ
ใหความรวมมือ สนับสนุน เพื่อน ปลอดภัย และรักษาระดับคุณภาพ แหงความดีตามที่สังคมไดวางไว
รวมงาน ตลอดจนสราง
รวมทั้งพัฒนาผลงานใหมี
โดยมุงเนนหลักจริยธรรมในการ
ความสัมพันธอันดี เปนน้ำหนึ่งใจ ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ดำเนินธุรกิจ
เดียวกันเพื่อทำงานใหสำเร็จลุลวง โดยคำนึงถึงผลกระทบตอ
ตามเปาหมายขององคกร
สิ่งแวดลอม
บริษัทฯ มุงมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน มีจริยธรรม ยึดหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี ภายใตการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส โดยคำนึงถึงผูมีสวนไดเสีย และตระหนักถึงความ
รับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม เพื่อขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุวิสัยทัศน และเปาหมายตามกลยุทธที่
กำหนดไว คณะกรรมการบริ ษัทฯ จึ งได ประกาศใช “นโยบายการบริหารจัด การด านความยั ่ง ยืน ” เพื ่ อเปน
ขอกำหนดพื้นฐานในการบริหารจัดการองคกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางบูรณาการ ตามคานิยมองค กร
“TAE” ซึ่งมอบหมายใหทุกหนวยงาน ดูแลรับผิดชอบแตละองคประกอบของระบบตามกระบวนการ โดยได
กำหนดกรอบขั้นตอนการดำเนินงาน กลไก และกระบวนการเพื่อการกำกับดูแลการนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค กร
โดยอธิบายความมุงมั่นในการบริหารจัดการดานความยั่งยืน ตามประเด็นสำคัญทั้ง 3 มิติ ไดแก เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม
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ทั้งนี้ ผูบริหารและพนักงานทุกคนมีหนาที่ สนับสนุน ผลักดันการปฏิบัติใหสอดคลองกับนโยบายที่กำหนด
รวมถึงการสื่อสารไปยังผูมีสวนไดเสียทั้งหมด และสรางการมีสวนรวมกับองคกรชั้นนำอื่นเพื่อเสริมสรางศักยภาพ
ดานการพัฒนาอยางยั่งยืน
1.การบริหารจัดการดานความยั่งยืน
บริษัทฯมุงดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน มีบรรษัทภิบาล ภายใตการบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส โดยคำนึงถึงผูมีสวนไดสวนเสีย และตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดลอม เพื่อสงมอบคุณภาพ ความปลอดภัยและการใหบริการดานพลังงานที่ยั่งยืนแกทุกคน

ผู้มีส่วนได้
เสีย

เศรษฐกิจ

สังคม

ผลิตภัณฑ์
และบริการ

ความ
ต้องการ

สิงแวดล้อม

การกํากับดูแลกิจการ

คุณค่า

= คุณคาที่ตองการสงมอบแกผูมีสวนไดเสีย (VALUE PROPOSITION) คือ คุณภาพ ความปลอดภัยและการ
ใหบริการดานพลังงานที่ยั่งยืนแกทุกคน
มิติเศรษฐกิจ (Economic) ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ ตอตานการ
คอรรัปชั่น ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง พัฒนานวัตกรรมใหม แสวงหาโอกาสที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาธุรกิจให
เติบโตอยางยั่งยืน
มิติสิ่งแวดลอม (Environmental) ดำเนินธุรกิจที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม บริหารการใชทรัพยากรอยาง
มีประสิทธิภาพ ควบคุมและลดผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจตอระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีว ภาพ
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อการอยูรวมกันอยางยั่งยืน
มิติสังคม(Social) ดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ปกปองสิทธิแรงงาน
ตระหนักถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสรางสภาพแวดลอมในการทำงานที่ดีควบคูกับการพัฒนาความรู
ความสามารถและทักษะที่จำเปนของบุคลากรอยางตอเนื่อง รวมทั้งอาศัยความเชี่ยวชาญขององคกรเพื่อสราง
คุณคา ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคมใหเติบโตอยางยั่งยืน
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2. การจัดการผลกระทบตอผูมีสวนไดสวนเสียในหวงโซคุณคาของธุรกิจ

บริษัทฯใหความสำคัญกับการบริหารจัดการตลอดหวงโซคุณคาของกิจการ(Value Chain) เพื่อ
สรางคุณคาใหแกผลิตภัณฑและบริการ เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียตั้งแตการจัดซื้อจัดหา
วัตถุดิบจากผูสงมอบทั้งภายในประเทศและตางประเทศ การผลิตที่ตองคำนึงถึงผลกระทบตอชุมชนและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม การตลาดและการสงมอบสินคาที่มคุณภาพไดมาตรฐานและรวดเร็วถึงมือลูกคาหรือผูบริโภค
นอกจากนั้ น บริ ษั ทฯยั ง คงมี ความมุ  ง หวั ง ให คู  ค าทางธุ รกิ จดำเนิ นงานอย างมี ธ รรมาภิ บ าล
มีจริยธรรม เคารพตอสิทธิมนุษยชน รับผิดชอบตอสังคมและมีการบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และใหความสำคัญตอการจัดการดานสิ่งแวดลอม เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพรวมกันยกระดับขดความสามารถใน
การแงขันในอนาคต จึงกำหนด “จริยธรรมธุรกิจ ในสวนที่เกี่ยวกับคูคา” และสื่อสารใหคูคาทั้งในประเทศและ
ตางประเทศรับทราบและเปดเผยไวบนเว็ปไซดของบริษัท เพื่อใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุมรับทราบ รวมทั้งจะได
เปดเผยขอมูลดำเนินการที่เกี่ยวของไวในหัวขอการบริหารจัดการหวงโซคุณคา ใน (แบบ 56-1 One Report)
รายงานประจำป 2564 เปนตนไป
3. การวิเคราะหผูมีสวนไดเสียในหวงโซคุณคาของธุรกิจ
3.1 การพัฒนาการมีสวนรวมกับกลุมผูมีสวนไดเสีย
บริษัทฯ วิเคราะหกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่สำคัญทั้งภายในและภายนอกองคกรซึ่งมีความสัมพันธกับ
หวงโซคุณคาของธุรกิจ และใหความสำคัญ กับ การมีสวนรว ม โดยการสื่อสารแบบสองทาง เปดโอกาสรั บฟ ง
ขอเสนอแนะ ความคิดเห็น เพื่อสะทอนความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียตอการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัฯ ทำใหเกิดความมั่นใจวาสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับผูมีสวนไดเสียจะไดรับการคุมครอง
ดูแลอยางเปนธรรม มีความเสมอภาค และเปนประโยชนตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ทั้งนี้สามารถจำแนกออกเปนกลุมหลักได 8 กลุม ดังตอไปนี้
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ผูมีสวนไดเสีย
ความตองการ/ความคาดหวัง
(1) พนักงาน (1) คาตอบแทนและสวัสดิการทีด่ ี
(2) ความกาวหนาและความมั่นคง
(3) ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
(4) การพัฒนาความรูและทักษะ

แนวทางการมีสวนรวม
(1) สรางระบบสื่อสารภายใน
องคกร (Intranet, E-mail)
(2) กลองรับฟงความคิดเห็น
(3) ชองทางการรับเรื่องรองเรียน
(4) การประชุมคณะกรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบการ
(5) กิจกรรมแรงงานสัมพันธ

(2) ลูกคา

(1) การเขาพบ พูดคุยกับลูกคา
(2) การสำรวความพึงพอใจ
(3) ชองทางการรับเรื่องรองเรียน

(3) คูคา

(4) ผูถือหุน

(5) ชุมชนสังคม

การดำเนินงานของบริษัทฯ
(1) ผลตอบแทนที่ดีและสวัสดิการที่เหมาะสม
(2) ประเมินผลอยางเปนธรรมและเทาเทียม
ใหโอกาสในการกาวหนาและโยกยาย
(3) การประเมินคางาน
(4) จัดสภาพแวดลอมการทำงานที่ดี
(5) สรางวัฒนธรรมองคกรพรอมปลูกจิตสำนึก
ใหตระหนักดานความปลอดภัย
(6) ปฏิบัติตามนโยบายสิทธิมนุษยชน
(1) ผลิตภัณฑที่มีคณ
ุ ภาพ
(1) กระบวนการผลิตมุงเนนคุณภาพและความ
(2) การใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ปลอดภัย
(3) การสงมอบสินคาที่ครบถวน
(2) พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยนำ
ถูกตอง ตรงเวลา
เทคโนโลยี นวัตกรรมเขามาใช สงเสริมการ
(4) การบริการที่ประทับใจ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
(1) การดำเนินงานดวยความโปรงใส
(1) ดำเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม โปรงใส
ตรวจสอบได
และเปนธรรม
(2) ไมเรียก รับ จายผลประโยชนใดๆที่ไมสรุ ิต
ทั้งทางตรงและทางออม
(3) การลงพื้นที่ตรวจสอบยอนกลับ Supplier
(1) ผลประกอบการที่ดี มั่นคง
(1) ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรม
(2) การกำกับดูแลกิจการทีด่ ี
หลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(3) การจายเงินปนผลในระดับนาพอใจ (2) ปฏิบัติตามขอกำหนดของกฎหมายและ
เปดเผยขอมูลดวยความโปรงใส เปนธรรม
(3) จายเงินปนผลใหกับผูถือหุนอยางเหมาะสม
ตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ
(1) การรับฟง ใหความสำคัญกับเสียง (1) ดำเนินงานดวยความรับผิดชอบในผลกระทบ
สะทอนของชุมชน
จากกระบวนการผลิต
(2) ขอรองเรียนไดรับการดูแล
(2) นำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช เพื่อการ
อยางเปนธรรม
ดำเนินงานที่เปนมิตรตอชุมชน สังคมและ
(3) การดำเนินธุรกิจดวยความปลอดภัย
สิ่งแวดลอม
และรับผิดชอบตอชุมชน
(3) ใหความสำคัญตอการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
(4) การมีสนรวมในกิจกรรมของชุมชน (4) สนับสนุนการสรางงานและรายไดในชุมชน
(5) สงเสริมคุณภาพความเปนอยู รวมพัฒนา
ชุมชน สังคมและรักษาประเพณี วัฒนธรรม
ทองถิ่น

(1) การพบปะ พูดคุย
(2) ชองทางการรับเรืองรองเรียน
(3) การประชุมประจำป
(1) การประชุมใหญสามัญผูถือ
หุนประจำป
(2) ชองทางการรับขอเสนอแนะ
สอบถามขอมูล
(3) ชองทางการรับเรื่องรองเรียน
(1) การประชุมรวมกับผูนำชุมชน
และหนวยงานราชการ โดยจัดตั้ง
คณะทำงานความรวมมือระหวาง
บริษัทฯและตัวแทนชุมชน
(2) คณะทำงานมวลชนเขาพบปะ
เยี่ยมเยียนรับฟงขอเสนอแนะ
ขอรองเรียน
(3) คณะทำงาน Emergency
Response Team เฝาระวังและ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้น หากมี
ผลกระทบตอชุมชน ตลอด 24 ชม.
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ผูมีสวนไดเสีย

(6) คูแขง

(7) หนวยงาน
ราชการ

ความตองการ/ความคาดหวัง

การดำเนินงานของบริษัทฯ

(1) ประกอบกิจการดวยความสุจริต
เปนธรรม โปรงใส ไมเอาเปรียบ
คูแขง
(1) การปฏิบัติตามขอกำหนด กฎหมาย
และความโปรงใสในการดำเนินงาน
(2) ความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม
และสิ่งแวดลอม
(3) ใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆ

(1) ดำเนินธุรกิจภายใตกรอบกติกาการแขงขัน
(2) ไมใสรายหรือทำลายชื่อเสียของผูมีสวน
เกี่ยวของ
(1) ปฏิบัติตามขอกำหนด กฎหมายตางๆและ
นโยบายของบริษัทที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
(2) ดำเนินธุรกิจดวยความถูกตอง โปรงใส
ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และ
การตอตานคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ
(3) ใหความรวมมือและสนับสนุนโครงการของ
หนวยราชการ

แนวทางการมีสวนรวม
(4) รวมกิจกรรมเพื่อสงเสริม
วัฒนธรรมและประเพณีอันดีของ
ชุมชน
(5) ชองทางการรับเรื่องรองเรียน
(1) ชองทางการรับเรื่องรองเรียน

(1) การพบปะ พูดคุย ชี้แจง
(2) การเขารวมโครงการของ
หนวยงานราชการ

3.2 การวิเคราะหปจจัยการพัฒนาอยางยั่งยืน
คณะทำงานฯ ซึ่งประกอบดวยตัวแทนจากทุกหนวยงานจะทำการประชุมหารือ ประเด็นการพัฒนา
อยางยั่งยืนภายใตสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงจากภัยธรรมชาติและโรคระบาด รวมทั้ง
การตอบสนองเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals:
SDGs) ทั้ง 17 ขอ
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โดยมีขั้นตอนจากการวิเคราะหประเด็นการพัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อนำมาประเมินรวมกับการประเมิน
ความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อใชในการพัฒนากิจการอยางยั่งยืนดังตอไปนี้
1. รวบรวมประเด็นความยั่งยืนตลอดหวงโซคุณคา ทั้งปจจัยภายนอกและภายใน ตั้งแตการสรรหา
วัตถุดิบ การขนสง กระบวนการผลิต การสงมอบไปยังลูกคา โดยพิจารณาจากมาตรฐาน ขอกำหนดและแนวทางใน
การปฏิบัติในระดับสากลที่เกี่ยวของ และจากการรับฟงความเห็น ขอเสนอแนะ ขอรองเรียน การประเมินความพึง
พอใจของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม รวมกับการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ
2. ประเมินความสำคัญของประเด็นจากผลกระทบที่มีตอผูมีสวนไดเสีย
3. ประเมินความสำคัญของประเด็นจากผลกระทบที่มีตอบริษัทฯ
4. จัดลำดับความสำคัญของประเด็น จากผลกระทบในภาพรวม พิจารณาโอกาสและผลกระทบตอการ
สรางคุณคาขององคกร จากนั้นนำประเด็นสำคัญเขาสูกระบวนการในการกำหนดกลยุทธ แลวเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทฯเพื่อพิจารณาอนุมัติ สงตอไปยังคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของ ไดแก กรรมการกำกับดูแลกิจการ (“ก.ก.ก.”)
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตอไป
3.3 ประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบตอการพัฒาอยางยั่งยืน(ESG)

สิ่งแวดลอม

สังคม

เศรษฐกิจ

มิติ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

ประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบตอการพัฒนาอยางยั่งยืน

การบริหารจัดการความเสี่ยงและวิกฤติ
การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
การบริหารจัดการหวงโซอุปทานและการจัดหาวัตถุดิบ
การบริหารความสัมพันธกับลูกคา
นวัตกรรม
ผลประกอบการและความสามารถในการเติบโตทางธุรกิจ
ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสรางความมั่นคงดานพลังงานใหทุกคน
การดูแลและพัฒนาบุคลากร
การเคารพสิทธิมนุษยช
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
การรวมสรางสัมคมทีน่ าอยู
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปลอยกาซเรือน
กระจก
(13) การจัดการพลังงาน
(14) การบริหารจัดการน้ำ
(15) การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช

ขอบเขตของผลกระทบ
พนักงาน/ผูถือหุน/คูคา/ลูกคา/ชุมชน-สังคม
พนักงาน/ผูถือหุน/คูคา/ลูกคา/คูแขง/ชุมชน-สังคม/หนวยงานราชการ

พนักงาน/คูคา/ลูกคา/ชุมชน-สังคม
พนักงาน/ลูกคา
พนักงาน/ลูกคา/ชุมชน-สังคม
พนักงาน/ผูถือหุน/คูคา/ลูกคา
พนักงาน/คูคา/ลูกคา/ชุมชน-สังคม
พนักงาน/ชุมชน-สังคม
พนักงาน/ผูถือหุน/คูคา /ลูกคา/ชุมชน-สังคม/หนวยงานราชการ

พนักงาน/คูคา/ลูกคา
พนักงาน/คูคา/ลูกคา/ชุมชน-สังคม
พนักงาน/ชุมชน-สังคม
พนักงาน/ชุมชน-สังคม
พนักงาน/ชุมชน-สังคม
พนักงาน/ชุมชน-สังคม
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4. การบริหารจัดการหวงโซคุณคา
เพื่อปองกันการหยุดชะงักของธุรกิจและผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม บริษัทฯไดดำเนินงาน
ทุกกระบวนการในหวงโซคุณคา โดยการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพตั้งแตการจัดซื้อวัตถุดิบ การขนสง
วัตถุดิบกระบวนการผลิต การขนสงสินคาถึงมือลูกคาปลายทางของหวงโซอุปทาน ดังนี้
4.1 การรักษาความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของในหวงโซคุณคาของธุรกิจ
การรัักษาความสััมพัันธกับผูมีสวนไดเสีียที่เกี่ยวของในหวงโซคุณคาของธุุรกิิจ ชวยผลัักดัันให
การดำเนิินธุุรกิิจของบริิษัทฯ สำเร็็จตามเปาหมายที่วางไวถือเปนเรื่องสำคััญที่บริิษัทฯ คำนึึงถึึง และมุงเนนสราง
และรัักษาความสััมพัันธอันดีีในระยะยาว รวมทั้งแสวงหาความรวมมืือกัับผูมีสวนไดเสีียในหวงโซอุ ปทานอยาง
ตอเนื่อง นอกจากนี้บริิษัทฯ ยัังไดรักษาและเพิ่มระดัับของการมีีสวนรวมและการปรึึกษาหารืือกัับผูมีสวนไดเสีีย
เพื่อใหสามารถเขาใจ เขาถึึง และสามารถตอบสนองความคาดหวัังของผูมีสวนไดเสีียทั้งในมิิติเศรษฐกิิจ สัังคม
และสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม
(ก) ดานวัตถุดิบ (Raw Materials)
วัตถุดิบเปนหัวใจสำคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้นการจัดซื้อวัตถุดิบแตละ
ประเภท โดยเฉพาะวัตถุดิบหลักกำหนดใหตองผานการทดสอบคุณภาพและตองมี Supplier หลักอยางนอย 2 ราย
เพื่อปองกันความเสี่ยงการขาดแคลนวัตถุดิบ โดยบริษัทฯใหความสำคัญในการคัดเลือก Supplier แตละราย โดย
กำหนดหลักเกณฑการคัดเลือก Supplier รายใหม ดังนี้
วัตถุดิบหลัก : ประกอบไปดวย กากน้ำตาล มันสำปะหลัง ซึ่งเปนทรัพยากรจากธรรมชาติ
ที่ตองใชอยางมีประสิทธิภาพและไมสงผลกระทบดานลบตอสังคมและสิ่งแวดลอม บริษัทฯ จะตองรักษาสมดุลตาม
ระบบมาตรฐานและควบคุมกระบวนการ ตลอดจนมีการตรวจประเมิน Supplier หรือสงเอกสารการจั ด การ
สิ่งแวดลอมอยางนอยปละ 1 ครั้ง รวมทั้งเปรียบเทียบราคากับคูคาธุรกิจรายอื่นที่มีมาตรฐานเดียวกัน การตรวจรับ
วัตถุดิบตองมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดกอนสงเขากระบวนการผลิต เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานกำหนด
(ข) ดานกระบวนการผลิต (Production)
บริษัทฯมุงมั่นที่จะปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม
เขามาใชในกระบวนการผลิตแตละขั้นตอน ใหความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรใหมีแนวคิดสรางสรรคในการสราง
นวัตกรรม ผานกิจกรรมซึ่งไดรับความรวมมือจากพนักงานทุกคน “TAE INNOVATION TEAM” , กิจกรรมกลุม
สงเสริมคุณภาพ นอกเหนือจากไดรับการรับรองระบบ ISO9001 และ ISO14001 ลดตนทุนการผลิต รวมถึงการ
การบริ ห ารจั ด การน้ ำ เพื ่ อ ลดผลกระทบต อ สิ ่ ง แวดล อมโดยใช แ นวคิ ดเศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น นำของเสี ย จาก
กระบวนการผลิต เชน นำน้ำ condensed จากการระเหยน้ำกากสากลับมาใชในกระบวนการผลิตใหม หรือ การ
นำกากมันสำปะหลังที่เหลือจากกระบวนการผลิตกลับมาใชเปนเชื้อเพลิง เพื่อลดการใชทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง
การจัดการน้ำ การลดมลพิษในอากาศ ลดการใชพลังงานและลดกาซเรือนกระจก เปนตน
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(ค) ดานความปลอดภัย
 จัดอบรมดานความปลอดภัยและขั้นตอนการปฏิบัติงานใหกับพนักงาน หรือผูที่เขามา
ติดตอ ปฏิบัติงานภายในโรงงาน และติดตามการปฏิบัติงาน ณ จุดเสี่ยง เพื่อใหพนักงานใชอุปกรณปองกันอยาง
ครบถวนเพื่อความปลอดภัย
 ซอมบำรุง ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และความปลอดภัย
 กำหนดมาตรฐานการใชอุปกรณความปลอดภัยและจัดทำคูมือการปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย
 ตรวจสุขภาพประจำปใหกับพนักงาน เพื่อดูแลสุขภาพของผูปฏิบัติงานและปองกันโรคจาก
การทำงาน รวมทั้งสรางขวัญและกำลังใขใหผูปฏิบัติงานใหไดรับการดูแลเอาใจใส
 สรางสถานที่พักรับรอง หองน้ำ สำหรับคนขับรถขนสงที่ตองรอนำรถขนสงสินคา
(ง) การจำหนายผลิตภัณฑ
บริษัทฯ มีกลยุทธโดยการวางเปาหมายลูกคาหลัก การหาตัวแทนจำหนายผลิตภัณฑใหม
ในประเทศและตางประทศ ฝกอบรมพัฒนาพนักงานผูทำหนาที่ใหขอมูลผลิตภัณฑ หรือพนักงานขาย เพื่อใหความรู
ดานผลิตภัณฑของบริษัทฯ ไดแก เอทานอล โพแทสเซียมฮิวเมท ฟูเซลออย และซัลเฟอรซึ่งเปนผลพลอยไดซึ่ง
สามารถจำหนายได ใหมีความสามารถในการแขงขันอยางตอเนื่อง
(จ) ความรับผิดชอบตอลูกคา/ผูบริโภค
บริษัทฯมีความรับผิดชอบตอลูกคาซึ่งเปนผูมีสวนไดเสียกลุมสุดทายในหวงโซคุณคา จึงได
จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจตอผลิตภัณฑและบริการ จากแบบสำรวจพบวา ลูกคาตองการสินคาที่มีคุณภาพ
ราคาเปนธรรม ไดรับบริการหลังการขายที่รวดเร็ว
4.2 ความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบกับความยั่งยืนของ TAE
ปจจัยเสี่ยง
ผลกระทบ
(1) การเปลี่ยนแปลงของสภาพ ความมั่นคงในการจัดหาวัตถุดิบ เชน
ภูมิอากาศ (เชน ภัยแลง)
มันสำปะหลัง กากน้ำตาล (ซึ่งเปน
วัตถุดิบจากออยที่เขาหีบในโรงงาน
น้ำตาล)สงผลใหการจัดหาวัตถุดิบ
ขาดความตอเนื่อง

แนวทางการบริหารจัดการ
ทำงานอยางใกลชิดกับคูคาในการวางแผนจัดหา
วัตถุดิบ ติดตามความสมดุลระหวางอุปสงคและ
อุปทาน เก็บขอมูลทั้งจากการสำรวจในแหลง
เพาะปลูกจริง พรอมทั้งจัดซื้อวัตถุดิบจากคูคาที่มี
ความนาเชื่อถือสามารถตรวจสอบกลับถึงแหลงที่มา
ของวัตถุดิบและวางแผนการผลิตตามสถานการณ
พรอมทั้งปรับปริมาณผลิตภัณฑคงคลังใหเพียงพอตอ
การดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
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ปจจัยเสี่ยง
(2) ความผันผวนของราคา
วัตถุดิบ

ผลกระทบ
แนวทางการบริหารจัดการ
ความไมแนนอนของตนทุนสินคาและ ติดตามขาวสาร สถานการณราคาวัตถุดิบและ
กำไรของบริษัทฯ
กำหนดเปาหมายของปริมาณและระยะเวลาในการ
ดำเนินการ บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
(3) การบริหารความ
ธุรกิจหยุดชะงัก
ดำเนินการตามมาตรการฉุกเฉิน และทดสอบแผน
ตอเนื่องในการดำเนิน
ตามมาตรการฉุกเฉินจากสถานการณจริง โดยมุงเนน
ธุรกิจ จากภัยธรรมชาติ
การบริหารปองกันเชิงรุก มีการฝกซอมอยาง
และโรคระบาด
สม่ำเสมอ ติดตามขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง
(4) ภัยคุกคามจากโลกไซเบอร ระบบหยุดชะงัด,ลดทอน
กำหนดนโยบาย มาตรการรักษาความมั่นคง
อาชญากรรมดานไซเบอร ประสิทธิภาพของระบบ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กำหนดระเบียบการ
ชองทางในการรุกรานระบบ
ใชงานเครื่องคอมพิวเตอรและเครือขายคอมพิวเตอร
และเครือขายของบริษัท
ของบริษัทฯ ติดตั้งระบบหรืออุปกรณ Firewall
backup และติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัส
คอมพิวเตอรทุกเครื่องของบริษัทฯเพื่อปองกันขอมูล
สูญหายจากการติดไวรัส
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