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สารบัญ 

 วิสัยทัศย 

 พันธกิจ  

 คานิยมองคกร (Core Values)

(1) การบริหารจัดการดานความย่ังยืน

(2) การจัดการผลกระทบตอผูมีสวนไดสวนเสียในหวงโซคุณคาของธุรกิจ

(3) การวิเคราะหผูมีสวนไดเสียในหวงโซคุณคาของธุรกิจ

           (3.1) การพัฒนาการมีสวนรวมกับกลุมผูมีสวนไดเสีย

           (3.2) การวิเคราะหปจจัยการพฒันาอยางย่ังยืน

           (3.3) ประเด็นสําคัญท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนาอยางย่ังยืน

(4) การบริหารจัดการหวงโซคุณคา

           (4.1) การรักษาความสัมพนัธกับผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของในหวงโซคุณคาของธุรกิจ

           (4.2) ความเส่ียงที่อาจสงผลกระทบกับความย่ังยืน

 

Core Values) 

การบริหารจัดการดานความยั่งยืน 

การจัดการผลกระทบตอผูมีสวนไดสวนเสียในหวงโซคุณคาของธุรกิจ 

การวิเคราะหผูมีสวนไดเสยีในหวงโซคุณคาของธุรกิจ 

การพฒันาการมีสวนรวมกับกลุมผูมสีวนไดเสีย 

การวิเคราะหปจจัยการพัฒนาอยางย่ังยืน 

ประเด็นสําคัญท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนาอยางย่ังยืน(ESG)   

การบริหารจัดการหวงโซคุณคา                                                 

การรักษาความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียที่เก่ียวของในหวงโซคุณคาของธุรกิจ

ความเส่ียงที่อาจสงผลกระทบกับความย่ังยืน     

 

 

หนา 
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การรักษาความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียที่เก่ียวของในหวงโซคุณคาของธุรกิจ 

     5 

     6 

 

     7 

     8 



                                                                                                                             

บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอรยี่ จํากัด

วิสัยทัศน 

  “เปนผูนําในการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดลอมท่ีดีและสังคมที่มีคุณภาพ

พันธกิจ 

         “บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด

ทดแทนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีธรรมาภิบาล

 

คานิยมองคกร   หรือ Core Values 

และยังเปนบรรทัดฐานในการกําหนดรากฐานหรือพฤติกรรมของบุคลากรในองคกรนั้นๆ ไดอีกดวย

คานิยมองคกรดังนี้  

T 

(Trust) 

ความเชื่อม่ันในการงานรวมกัน

พรอมท่ีจะปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น 
ใหความรวมมือ สนับสนุน เพ่ือน
รวมงาน ตลอดจนสราง
ความสัมพันธอันดี เปนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกันเพ่ือทํางานใหสําเร็จลุลวง
ตามเปาหมายขององคกร 
 

   

 บริษัทฯ มุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน มีจริยธรรม ยึดหลักการกํา
กิจการท่ีดี ภายใตการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย และตระหนักถึงความ

รับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม เพ่ือขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุวิสัยทัศน และเปาหมายตามกลยุทธที่
กําหนดไว คณะกรรมการบริษัทฯ
ขอกําหนดพื้นฐานในการบริหารจัดการองคกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางบูรณาการ ตามคานิยมองคกร 

“TAE”  ซึ่งมอบหมายใหทุกหนวยงาน ดูแลรับผิดชอบแตละองคประกอบของระบบตามกระบวนการ โดยได
กําหนดกรอบข้ันตอนการดําเนิ
โดยอธิบายความมุงมั่นในการบริหารจัดการดานความยั่งยืน ตามประเด็นสําคัญทั้ง 

และสิ่งแวดลอม   
   

                                                                                                                             

 

นโยบายการจัดการดานความยั่งยืน 

บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอรยี่ จํากัด(มหาชน
 

เปนผูนําในการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดลอมท่ีดีและสังคมที่มีคุณภาพ

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด(มหาชน) มุงมั่นที่จะผลิตและสงเสริมการใชเอทานอลเปนพลังงาน

ทดแทนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีธรรมาภิบาล” 

Core Values เปนเหมือนกรอบความคดิหลัก หรือความเชื่อที่แสดงถึงอัตลักษณขององคกร 

และยังเปนบรรทัดฐานในการกําหนดรากฐานหรือพฤติกรรมของบุคลากรในองคกรนั้นๆ ไดอีกดวย

A 

(Awareness) 

ความเชื่อม่ันในการงานรวมกัน ตระหนักถึงความปลอดภัย 

คุณภาพและสิ่งแวดลอม 

พรอมท่ีจะปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น 
ใหความรวมมือ สนับสนุน เพ่ือน

ความสัมพันธอันดี เปนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกันเพ่ือทํางานใหสําเร็จลุลวง

มุงเนนการปฏิบัติงานดวยความ
ปลอดภัย และรักษาระดับคณุภาพ
รวมทั้งพัฒนาผลงานใหมี
ประสิทธภิาพเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง 
โดยคํานึงถึงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม 

ปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียในกรอบแหง
ความดีตามท่ีสังคมไดวางไว โดย
มุงเนนหลักจริยธรรมในการดําเนิน
ธุรกิจ 

บริษัทฯ มุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน มีจริยธรรม ยึดหลักการกํา
กิจการท่ีดี ภายใตการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย และตระหนักถึงความ

รับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม เพ่ือขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุวิสัยทัศน และเปาหมายตามกลยุทธที่
บริษัทฯ จึงไดประกาศใช “นโยบายการบริหารจัดการดานความยั่งยืน

ขอกําหนดพื้นฐานในการบริหารจัดการองคกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางบูรณาการ ตามคานิยมองคกร 

ซึ่งมอบหมายใหทุกหนวยงาน ดูแลรับผิดชอบแตละองคประกอบของระบบตามกระบวนการ โดยได
กําหนดกรอบข้ันตอนการดําเนินงาน กลไก และกระบวนการเพ่ือการกํากับดูแลการนําไปปฏิบัติทั่วทั้งองคกร 
โดยอธิบายความมุงมั่นในการบริหารจัดการดานความยั่งยืน ตามประเด็นสําคัญทั้ง 
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มหาชน) 

เปนผูนําในการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดลอมท่ีดีและสังคมที่มีคุณภาพ” 

มุงมั่นที่จะผลิตและสงเสริมการใชเอทานอลเปนพลังงาน

เปนเหมือนกรอบความคดิหลัก หรือความเชื่อที่แสดงถึงอัตลักษณขององคกร 

และยังเปนบรรทัดฐานในการกําหนดรากฐานหรือพฤติกรรมของบุคลากรในองคกรนั้นๆ ไดอีกดวย TAE ไดกําหนด

E 

(Ethic) 

เชิดชูคุณธรรม 

ปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียในกรอบแหง
ความดีตามท่ีสังคมไดวางไว โดย
มุงเนนหลักจริยธรรมในการดําเนิน

 

บริษัทฯ มุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน มีจริยธรรม ยึดหลักการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี ภายใตการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย และตระหนักถึงความ

รับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม เพ่ือขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุวิสัยทัศน และเปาหมายตามกลยุทธที่
นโยบายการบริหารจัดการดานความยั่งยืน” เพ่ือเปน

ขอกําหนดพื้นฐานในการบริหารจัดการองคกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางบูรณาการ ตามคานิยมองคกร 

ซึ่งมอบหมายใหทุกหนวยงาน ดูแลรับผิดชอบแตละองคประกอบของระบบตามกระบวนการ โดยได
นงาน กลไก และกระบวนการเพ่ือการกํากับดูแลการนําไปปฏิบัติทั่วทั้งองคกร              

โดยอธิบายความมุงมั่นในการบริหารจัดการดานความยั่งยืน ตามประเด็นสําคัญทั้ง 3 มิติ ไดแก เศรษฐกิจ สังคม 



                                                                                                                             

  

  

การกาํกบัดูแลกิจการ

เศรษฐกิจ 

สงัคม สงิแวดลอ้ม

  ทั้งนี้ ผูบริหารและพนักงานทุกคนมีหนาที่ สนับสนุน

รวมถึงการสื่อสารไปยังผูมีสวนไดเสียท้ังหมด และสรางการมีสวนรวมกับองคกรชั้นนําอื่นเพื่อเสริมสรางศักยภาพ

ดานการพัฒนาอยางยั่งยืน  
 

 (1) การบริหารจัดการดานความยั่งยืน

     บริษัทฯมุงดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน มี

ประสิทธิภาพ โปรงใส โดยคํานึงถึงผูมีสวนได

สิ่งแวดลอม เพ่ือสงมอบคุณภาพ ความปลอดภัยและการใหบริการดานพลังงานที่ยั่งยืนแกทุกคน 

 

                                                              
 

คุณคาที่ตองการสงมอบแกผูมีสวนไดเสีย 

ใหบริการดานพลังงานที่ย่ังยืนแกทุกคน

    มิติเศรษฐกิจ (Economic)

คอรรัปชั่น ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง พัฒนานวัตกรรมใหม แสวงหาโอกาสท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาธุรกิจให
เติบโตอยางยั่งยืน  
  มิติสิ่งแวดลอม (Environmental)

มีประสิทธิภาพ ควบคุมและลดผลก
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือการอยูรวมกันอยางยั่งยืน
  มิติสังคม(Social) ดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ คํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ปกปองสิทธิแรงงาน 

ตระหนักถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสรางสภาพแวดลอม
ความสามารถและทักษะที่จําเปนของบุคลากรอยางตอเนื่อง รวมทั้งอาศัยความเชี่ยวชาญขององคกรเพื่อสราง
คุณคา ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคมใหเติบโตอยางยั่งยืน

                                                                                                                             

  

การกาํกบัดูแลกิจการ

สงิแวดลอ้ม 

ทั้งนี้ ผูบริหารและพนักงานทุกคนมีหนาที่ สนับสนุน ผลักดันการปฏิบัติใหสอดคลองกับนโยบายที่กําหนด 

รวมถึงการสื่อสารไปยังผูมีสวนไดเสียท้ังหมด และสรางการมีสวนรวมกับองคกรชั้นนําอื่นเพื่อเสริมสรางศักยภาพ

การบริหารจัดการดานความยั่งยืน 

บริษัทฯมุงดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน มีบรรษัทภิบาล ภายใตการบริหารจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพ โปรงใส โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสีย และตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน แ

สงมอบคุณภาพ ความปลอดภัยและการใหบริการดานพลังงานที่ยั่งยืนแกทุกคน 

                                                              

คุณคาที่ตองการสงมอบแกผูมีสวนไดเสีย (VALUE PROPOSITION) คือ คุณภาพ ความปลอดภัยและการ

ใหบริการดานพลังงานที่ย่ังยืนแกทุกคน 

Economic) ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมธุรกิจ

คอรรัปชั่น ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง พัฒนานวัตกรรมใหม แสวงหาโอกาสท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาธุรกิจให

(Environmental) ดําเนินธุรกิจท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม บริหารการใชทรัพยากรอยาง

มีประสิทธิภาพ ควบคุมและลดผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจตอระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือการอยูรวมกันอยางยั่งยืน 

ดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ คํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ปกปองสิทธิแรงงาน 

ตระหนักถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสรางสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดีควบคูกับการพัฒนาความรู
ความสามารถและทักษะที่จําเปนของบุคลากรอยางตอเนื่อง รวมทั้งอาศัยความเชี่ยวชาญขององคกรเพื่อสราง
คุณคา ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคมใหเติบโตอยางยั่งยืน  

 

 

คุณค่า

ผูมี้ส่วนได้

เสีย ผลิตภณัฑ์

และบรกิาร
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ผลักดันการปฏิบัติใหสอดคลองกับนโยบายที่กําหนด 

รวมถึงการสื่อสารไปยังผูมีสวนไดเสียท้ังหมด และสรางการมีสวนรวมกับองคกรชั้นนําอื่นเพื่อเสริมสรางศักยภาพ

ภายใตการบริหารจัดการอยางมี

เสีย และตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และ

สงมอบคุณภาพ ความปลอดภัยและการใหบริการดานพลังงานที่ยั่งยืนแกทุกคน  

 

คุณภาพ ความปลอดภัยและการ

ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมธุรกิจ ตอตานการ

คอรรัปชั่น ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง พัฒนานวัตกรรมใหม แสวงหาโอกาสท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาธุรกิจให

ดําเนินธุรกิจท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม บริหารการใชทรัพยากรอยาง

ระทบจากการดําเนินธุรกิจตอระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 

ดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ คํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ปกปองสิทธิแรงงาน 

ในการทํางานที่ดีควบคูกับการพัฒนาความรู
ความสามารถและทักษะที่จําเปนของบุคลากรอยางตอเนื่อง รวมทั้งอาศัยความเชี่ยวชาญขององคกรเพื่อสราง

ความ

ต้องการ 

คุณค่า 

ผลิตภณัฑ์

และบรกิาร 



                                                                                                                             

(2) การจัดการผลกระทบตอผูมีสวนไดสวนเสียในหวงโซคุณคาของธุรกิจ

   

   

 

 

 

 

 

 

 

  บริษัทฯใหความสําคัญกับการบริหารจัดการตลอดหวงโซคุณคาของกิจการ

สรางคุณคาใหแกผลิตภัณฑและบริการ เพ่ือตอบสนองความคาดหวังของผูมี

วัตถุดิบจากผูสงมอบทั้งภายในประเทศและตางประเทศ

สิ่งแวดลอม การตลาดและการสงมอบสินคาที่มคุณภาพไดมาตรฐานและรวดเร็วถึงมือลูกคาหรือผูบริโภค

   นอกจากนั้น บริษัทฯยังคงมีความมุงหวังใหคูคาทางธุรกิจดําเนินงานอยางมีธรรมาภิบาล 

มีจริยธรรม เคารพตอสิทธิมนุษยชน รับผิดชอบตอสังคมและมีการบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และใหความสําคัญตอการจัดการดานสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนการพัฒนาศั

การแงขันในอนาคต จึงกําหนด 

ตางประเทศรับทราบและเปดเผยไวบนเว็ปไซดของบริษัท เพื่อใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุมรับทราบ รวมทั้งจะได

เปดเผยขอมูลดําเนินการที่เก่ียวของไวในหัวขอการบริหารจัดการหวงโซคุณคา ใน

รายงานประจําป 2564  เปนตนไป

(3) การวิเคราะหผูมีสวนไดเสียในหวงโซคุณคาของธุรกิจ

 (3.1) การพัฒนาการมีสวนรวมกับกลุมผูมีสวนไดเสีย

     บริษัทฯ วิเคราะหกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญทั้งภายในและภายนอกองคกรซึ่งมีความสัมพันธกับ

หวงโซคุณคาของธุรกิจ และใหความสําคัญกับการมีสวนรวม โดยการสื่อสารแบบสองทาง เปดโอกาสรับฟง

ขอเสนอแนะ ความคิดเห็น เพ่ือสะทอนความตองการและความคาดหวังของผูมีส

ของบริษัฯ ทําใหเกิดความมั่นใจวาสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับผูมีสวนไดเสียจะไดรับการคุมครอง

ดูแลอยางเปนธรรม มีความเสมอภาค และเปนประโยชนตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมท่ีเก่ียวของกับการดําเนิน

ของบริษัทฯ ทั้งนี้สามารถจําแนกออกเปนกลุมหลักได 

                                                                                                                             

 

การจัดการผลกระทบตอผูมีสวนไดสวนเสียในหวงโซคุณคาของธุรกิจ 

 

บริษัทฯใหความสําคัญกับการบริหารจัดการตลอดหวงโซคุณคาของกิจการ

สรางคุณคาใหแกผลิตภัณฑและบริการ เพ่ือตอบสนองความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียตั้งแตการจัดซื้อจัดหา

ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ การผลิตที่ตองคาํนึงถึงผลกระทบตอชุมชนและเปนมิตรตอ

และการสงมอบสินคาที่มคุณภาพไดมาตรฐานและรวดเร็วถึงมือลูกคาหรือผูบริโภค

นอกจากนั้น บริษัทฯยังคงมีความมุงหวังใหคูคาทางธุรกิจดําเนินงานอยางมีธรรมาภิบาล 

มีจริยธรรม เคารพตอสิทธิมนุษยชน รับผิดชอบตอสังคมและมีการบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และใหความสําคัญตอการจัดการดานสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพรวมกัน

การแงขันในอนาคต จึงกําหนด “จริยธรรมธุรกิจ ในสวนท่ีเกี่ยวกับคูคา” และสื่อสารใหคูคาทั้งในประเทศและ

ตางประเทศรับทราบและเปดเผยไวบนเว็ปไซดของบริษัท เพื่อใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุมรับทราบ รวมทั้งจะได

ารที่เก่ียวของไวในหัวขอการบริหารจัดการหวงโซคุณคา ใน

เปนตนไป  

คราะหผูมีสวนไดเสียในหวงโซคุณคาของธุรกิจ 

การพัฒนาการมีสวนรวมกับกลุมผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทฯ วิเคราะหกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญทั้งภายในและภายนอกองคกรซึ่งมีความสัมพันธกับ

หวงโซคุณคาของธุรกิจ และใหความสําคัญกับการมีสวนรวม โดยการสื่อสารแบบสองทาง เปดโอกาสรับฟง

ขอเสนอแนะ ความคิดเห็น เพ่ือสะทอนความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียตอการดําเนินธุรกิจ

ทําใหเกิดความมั่นใจวาสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับผูมีสวนไดเสียจะไดรับการคุมครอง

ดูแลอยางเปนธรรม มีความเสมอภาค และเปนประโยชนตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมท่ีเก่ียวของกับการดําเนิน

ทั้งนี้สามารถจําแนกออกเปนกลุมหลักได 8 กลุม ดังตอไปนี้ 
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บริษัทฯใหความสําคัญกับการบริหารจัดการตลอดหวงโซคุณคาของกิจการ(Value Chain) เพ่ือ

สวนไดสวนเสียตั้งแตการจัดซื้อจัดหา

การผลิตที่ตองคาํนึงถึงผลกระทบตอชุมชนและเปนมิตรตอ

และการสงมอบสินคาที่มคุณภาพไดมาตรฐานและรวดเร็วถึงมือลูกคาหรือผูบริโภค 

นอกจากนั้น บริษัทฯยังคงมีความมุงหวังใหคูคาทางธุรกิจดําเนินงานอยางมีธรรมาภิบาล                

มีจริยธรรม เคารพตอสิทธิมนุษยชน รับผิดชอบตอสังคมและมีการบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

กยภาพรวมกันยกระดับขดความสามารถใน

และสื่อสารใหคูคาทั้งในประเทศและ

ตางประเทศรับทราบและเปดเผยไวบนเว็ปไซดของบริษัท เพื่อใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุมรับทราบ รวมทั้งจะได

ารที่เก่ียวของไวในหัวขอการบริหารจัดการหวงโซคุณคา ใน (แบบ 56-1 One Report)

บริษัทฯ วิเคราะหกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญทั้งภายในและภายนอกองคกรซึ่งมีความสัมพันธกับ

หวงโซคุณคาของธุรกิจ และใหความสําคัญกับการมีสวนรวม โดยการสื่อสารแบบสองทาง เปดโอกาสรับฟง

วนไดสวนเสียตอการดําเนินธุรกิจ

ทําใหเกิดความมั่นใจวาสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับผูมีสวนไดเสียจะไดรับการคุมครอง

ดูแลอยางเปนธรรม มีความเสมอภาค และเปนประโยชนตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจ



                                                                                                                             

 

ผูมีสวนไดเสีย ความตองการ/ความคาดหวัง

(1) พนักงาน (1) คาตอบแทนและสวสัดิการท่ีดี

(2) ความกาวหนาและความมั่นคง

(3) ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

(4) การพัฒนาความรูและทักษะ

(2) ลูกคา (1) ผลิตภณัฑที่มีคณุภาพ 

(2) การใหขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ

(3) การสงมอบสินคาที่ครบถวน  

    ถูกตอง ตรงเวลา 

(4) การบริการท่ีประทับใจ 
(3) คูคา (1) การดําเนินงานดวยความโปรงใส

    และเปนธรรม 

(4) ผูถือหุน (1) ผลประกอบการท่ีดี มั่นคง 

(2) การกํากับดูแลกิจการทีดี่ 

(3) การจายเงินปนผลในระดับนาพอใจ

(5) ชมุชน-

สังคม 

(1) การรับฟง ใหความสําคัญกับเสียง

    สะทอนของชุมชน 

(2) ขอรองเรียนไดรับการดูแล 

     อยางเปนธรรม 

(3) การดําเนินธุรกิจดวยความปลอดภัย

    และรับผดิชอบตอชุมชน 

(4) การมีสนรวมในกิจกรรมของชุมชน

                                                                                                                             

ความคาดหวัง การดําเนินงานของบริษัทฯ 

คาตอบแทนและสวสัดิการท่ีด ี

ความกาวหนาและความมั่นคง 

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

การพัฒนาความรูและทักษะ 

(1) ผลตอบแทนที่ดีและสวสัดิการท่ีเหมาะสม 

(2) ประเมินผลอยางเปนธรรมและเทาเทียม  

     ใหโอกาสในการกาวหนาและโยกยาย 

(3) การประเมินคางาน 

(4) จัดสภาพแวดลอมการทํางานที่ดี  

(5) สรางวัฒนธรรมองคกรพรอมปลูกจิตสํานึก 

    ใหตระหนักดานความปลอดภยั 

(6) ปฏิบัติตามนโยบายสิทธิมนุษยชน  

การใหขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ 

การสงมอบสินคาที่ครบถวน   

(1) กระบวนการผลิตมุงเนนคณุภาพและความ  

    ปลอดภัย  

(2) พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยนํา 

    เทคโนโลยี นวัตกรรมเขามาใช สงเสรมิการ 

    วิจัยและพัฒนาผลติภณัฑ 
การดําเนินงานดวยความโปรงใส (1) ดําเนินธรุกิจดวยความเปนธรรม โปรงใส  

     ตรวจสอบได 

(2) ไมเรียก รับ จายผลประโยชนใดๆที่ไมสริุต  

    ทั้งทางตรงและทางออม 

(3) การลงพ้ืนที่ตรวจสอบยอนกลบั Supplier 
 

การจายเงินปนผลในระดับนาพอใจ 

(1) ดําเนินธรุกิจบนพ้ืนฐานของจรยิธรรม 

    หลักธรรมาภิบาลและการกํากับดูแลกิจการที่ดี

(2) ปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและ 

   เปดเผยขอมลูดวยความโปรงใส เปนธรรม 

(3) จายเงินปนผลใหกับผูถือหุนอยางเหมาะสม  

    ตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ  

ใหความสําคัญกับเสียง 

 

การดําเนินธุรกิจดวยความปลอดภัย 

การมีสนรวมในกิจกรรมของชุมชน 

(1) ดําเนินงานดวยความรับผิดชอบในผลกระทบ

    จากกระบวนการผลิต 

(2) นําเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช เพ่ือการ 

     ดําเนินงานท่ีเปนมิตรตอชุมชน สังคมและ 

     สิ่งแวดลอม 

(3) ใหความสําคัญตอการปฏิบตัติามกฎหมาย 

(4) สนับสนุนการสรางงานและรายไดในชุมชน 

(5) สงเสริมคณุภาพความเปนอยู รวมพัฒนา 

    ชุมชน สังคมและรักษาประเพณี วัฒนธรรม 

    ทองถิ่น 
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แนวทางการมีสวนรวม 

(1) สรางระบบสื่อสารภายใน

องคกร (Intranet, E-mail) 

(2) กลองรับฟงความคิดเห็น 

(3) ชองทางการรับเรื่องรองเรียน 

(4) การประชุมคณะกรรมการ

สวัสดิการในสถานประกอบการ  

(5) กิจกรรมแรงงานสัมพันธ 

 

 

(1) การเขาพบ พูดคุยกับลูกคา 

(2) การสํารวความพึงพอใจ 

(3) ชองทางการรับเรื่องรองเรียน 

 

 

(1) การพบปะ พูดคุย 

(2) ชองทางการรับเรืองรองเรียน 

(3) การประชุมประจําป 

หลักธรรมาภิบาลและการกํากับดูแลกิจการที่ด ี

 

 

(1) การประชุมใหญสามัญผูถือ 

    หุนประจําป 

(2) ชองทางการรับขอเสนอแนะ 

สอบถามขอมูล 

(3) ชองทางการรับเรื่องรองเรียน 

ดําเนินงานดวยความรับผิดชอบในผลกระทบ 

 

 

 

(1) การประชุมรวมกับผูนําชุมชน

และหนวยงานราชการ โดยจัดตั้ง

คณะทํางานความรวมมือระหวาง

บริษัทฯและตัวแทนชุมชน 

(2) คณะทํางานมวลชนเขาพบปะ 

เยี่ยมเยยีนรับฟงขอเสนอแนะ  

ขอรองเรียน 

(3) คณะทํางาน Emergency 

Response Team เฝาระวังและ

แกไขปญหาที่เกดิขึ้น หากมี

ผลกระทบตอชุมชน ตลอด 24 ชม. 



                                                                                                                             

ผูมีสวนไดเสีย ความตองการ/ความคาดหวัง

(6) คูแขง (1) ประกอบกิจการดวยความสุจรติ 

     เปนธรรม โปรงใส ไมเอาเปรียบ

     คูแขง  

(7) หนวยงาน

ราชการ 

(1) การปฏิบัติตามขอกําหนด กฎหมาย

    และความโปรงใสในการดําเนินงาน

(2) ความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม 

    และสิ่งแวดลอม 

(3) ใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆ

 

  (3.2) การวิเคราะหปจจัยการพัฒนาอยางย่ังยืน 

        คณะทํางานฯ ซึ่งประกอบดวยตัวแทนจากทุกหนวยงานจะทําการประชุมหารือ ประเด็นการพัฒนา

อยางยั่งยืนภายใตสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงจากภัยธรรมชาติและโรคระบาด รวมทั้ง

การตอบสนองเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ 

SDGs) ทั้ง 17 ขอ  

                                                                                                                             

ความคาดหวัง การดําเนินงานของบริษัทฯ 

ประกอบกิจการดวยความสุจรติ  

เปนธรรม โปรงใส ไมเอาเปรียบ 

(1) ดําเนินธรุกิจภายใตกรอบกติกาการแขงขัน 

(2) ไมใสรายหรือทําลายชื่อเสียของผูมีสวน 

    เก่ียวของ 

การปฏิบัติตามขอกําหนด กฎหมาย 

และความโปรงใสในการดําเนินงาน 

ความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม  

ใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆ 

(1) ปฏิบัติตามขอกําหนด กฎหมายตางๆและ 

    นโยบายของบริษัทท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด

(2) ดําเนินธรุกิจดวยความถูกตอง โปรงใส  

     ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ และ 

     การตอตานคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ 

(3) ใหความรวมมือและสนับสนุนโครงการของ 

    หนวยราชการ 

การวิเคราะหปจจัยการพัฒนาอยางย่ังยืน  

ซึ่งประกอบดวยตัวแทนจากทุกหนวยงานจะทําการประชุมหารือ ประเด็นการพัฒนา

อยางยั่งยืนภายใตสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงจากภัยธรรมชาติและโรคระบาด รวมทั้ง

การตอบสนองเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals:
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แนวทางการมีสวนรวม 

(4) รวมกิจกรรมเพ่ือสงเสริม

วัฒนธรรมและประเพณีอันดีของ

ชุมชน 

(5) ชองทางการรับเรื่องรองเรียน 

 (1) ชองทางการรับเรื่องรองเรียน 

นโยบายของบริษัทท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 

 

 

(1) การพบปะ พูดคุย ชี้แจง 

(2) การเขารวมโครงการของ 

    หนวยงานราชการ 

ซึ่งประกอบดวยตัวแทนจากทุกหนวยงานจะทําการประชุมหารือ ประเด็นการพัฒนา

อยางยั่งยืนภายใตสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงจากภัยธรรมชาติและโรคระบาด รวมทั้ง

Sustainable Development Goals: 

 



                                                                                                                             

     โดยมีข้ันตอนจากการวิเคราะหประเด็นการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ความเสี่ยงของบริษัทฯ เพ่ือใชในการพัฒนากิจการอยางยั่งยืน

(ก) รวบรวมประเด็นความย่ังยืนตลอดหวงโซคุณคา

หาวัตถุดิบ การขนสง กระบวนการผลิต การสงมอบไปยังลูกคา โดย

แนวทางในการปฏิบัติในระดับสากลที่เก่ียวของ และจาก

ประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสี
(ข) ประเมินความสําคัญของประเด็นจากผลกระทบท่ีมีตอผูมีสวนไดเสีย

(ค) ประเมินความสําคัญของประเด็นจากผลกระทบท่ีมีตอบริษัทฯ

(ง) จัดลําดับความสําคัญของประเด็น

การสรางคุณคาขององคกร จากนั้

คณะกรรมการบริษัทฯเพ่ือพิจารณาอนุมัติ สงตอไปยัง

กิจการ (“ก.ก.ก.”) และคณะกรรมการบริหารความเ

  (3.3) ประเด็นสําคัญท่ีมีผลกระทบตอการพัฒาอยางยั่งยืน

มิต ิ
ประเด็นสําคัญที่มีผลกระทบตอการพัฒนาอยางยั่งยืน

เศ
รษ

ฐกิ
จ 

(1) การบริหารจัดการความเสี่ยงและวิกฤติ

(2) การกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

(3) การบริหารจัดการหวงโซอุปทานและการจัดหาวัตถุดิบ

(4) การบริหารความสัมพันธกับลูกคา

(5) นวัตกรรม 

(6) ผลประกอบการและความสามารถในการเติบโตทางธุรกิจ

(7) ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสรางความมั่นคงดานพลังงานใหทุกคน

สัง
คม

 

(8) การดูแลและพฒันาบุคลากร 

(9) การเคารพสิทธิมนุษยช 

(10) ความปลอดภัยและอาชีวอนามยั 

(11) การรวมสรางสัมคมทีน่าอยู 

สิ่ง
แว

ดล
อม

 

(12) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปลอยกาซเรือน

กระจก 

(13) การจัดการพลังงาน 

(14) การบริหารจัดการน้ํา 

(15) การจัดการของเสียและวัสดุเหลอืใช

 

                                                                                                                             

โดยมีข้ันตอนจากการวิเคราะหประเด็นการพัฒนาอยางยั่งยืน เพ่ือนํามาประเมินรวมกับการประเมิน

ความเสี่ยงของบริษัทฯ เพ่ือใชในการพัฒนากิจการอยางยั่งยืนดังตอไปนี้ 

รวบรวมประเด็นความย่ังยืนตลอดหวงโซคุณคา ทั้งปจจัยภายนอกและภายใน ตั้งแตการสรร

หาวัตถุดิบ การขนสง กระบวนการผลิต การสงมอบไปยังลูกคา โดยพิจารณาจากมาตรฐาน ขอกําหนดและ

แนวทางในการปฏิบัติในระดับสากลที่เก่ียวของ และจากการรับฟงความเห็น ขอเสนอแนะ ขอรองเรียน การ

ประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม รวมกับการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ
ความสําคัญของประเด็นจากผลกระทบท่ีมีตอผูมีสวนไดเสีย

ประเมินความสําคัญของประเด็นจากผลกระทบท่ีมีตอบริษัทฯ 

ความสําคัญของประเด็น จากผลกระทบในภาพรวม พิจารณาโอกาสและผลกระทบตอ

การสรางคุณคาขององคกร จากนั้นนําประเด็นสําคัญเขาสูกระบวนการในการกําหนดกลยุทธ

คณะกรรมการบริษัทฯเพ่ือพิจารณาอนุมัติ สงตอไปยังคณะอนุกรรมการที่เก่ียวของ ไดแก 

และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ

ประเด็นสําคัญท่ีมีผลกระทบตอการพัฒาอยางยั่งยืน(ESG) 

ประเด็นสําคัญที่มีผลกระทบตอการพัฒนาอยางยั่งยืน ขอบเขตของผลกระทบ

การบริหารจัดการความเสี่ยงและวิกฤติ พนักงาน/ผูถือหุน/คูคา/ลูกคา

การกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ พนักงาน/ผูถือหุน/คูคา/ลูกคา/

การบริหารจัดการหวงโซอุปทานและการจัดหาวัตถุดิบ พนักงาน/คูคา/ลูกคา/ชุมชน

การบริหารความสัมพันธกับลูกคา พนักงาน/ลูกคา 

พนักงาน/ลูกคา/ชุมชน-สังคม

ผลประกอบการและความสามารถในการเติบโตทางธุรกิจ พนักงาน/ผูถือหุน/คูคา/ลูกคา

ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสรางความมั่นคงดานพลังงานใหทุกคน พนักงาน/คูคา/ลูกคา/ชุมชน

พนักงาน/ชุมชน-สังคม 

พนักงาน/ผูถือหุน/คูคา/ลูกคา

 พนักงาน/คูคา/ลูกคา 

พนักงาน/คูคา/ลูกคา/ชุมชน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปลอยกาซเรือน พนักงาน/ชุมชน-สังคม 

พนักงาน/ชุมชน-สังคม 

พนักงาน/ชุมชน-สังคม 

การจัดการของเสียและวัสดุเหลอืใช พนักงาน/ชุมชน-สังคม 
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พ่ือนํามาประเมินรวมกับการประเมิน

ทั้งปจจัยภายนอกและภายใน ตั้งแตการสรร

พิจารณาจากมาตรฐาน ขอกําหนดและ

การรับฟงความเห็น ขอเสนอแนะ ขอรองเรียน การ

ยทุกกลุม รวมกับการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ 
ความสําคัญของประเด็นจากผลกระทบท่ีมีตอผูมีสวนไดเสีย  

พิจารณาโอกาสและผลกระทบตอ

นําประเด็นสําคัญเขาสูกระบวนการในการกําหนดกลยุทธ แลวเสนอตอ

อนุกรรมการที่เก่ียวของ ไดแก กรรมการกํากับดูแล

บริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตอไป 

ขอบเขตของผลกระทบ 

ลูกคา/ชุมชน-สังคม 

/คูแขง/ชุมชน-สังคม/หนวยงานราชการ 

ชุมชน-สังคม 

สังคม 

ลูกคา 

ชุมชน-สังคม 

ลูกคา/ชุมชน-สังคม/หนวยงานราชการ 

ชุมชน-สังคม 



                                                                                                                             

(4) การบริหารจัดการหวงโซคุณคา

                เพ่ือปองกันการหยุดชะงักของธุรกิจและผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม บริษัทฯไดดําเนินงาน

ทุกกระบวนการในหวงโซคุณคา 

วัตถุดิบกระบวนการผลิต การขนสงสินคาถึงมือลูกคาปลายทางของหวงโซอุปทาน ดังนี้

        (4.1) การรักษาความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียที่เก่ียวของในหวงโซคุณคาของธุรกิจ

                     การรักษาความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียที่เก่ียวของในห

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ สําเร็จตามเปาหมายที่วางไวถื

และรักษาความสัมพันธอันดีในระยะยาว

ตอเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดรั

เพ่ือใหสามารถเขาใจ เขาถึง และสามารถ

และสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม

                (ก) ดานวัตถุดิบ 

                            วัตถุดิบเปนหัวใจสําคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้นการจัดซื้อวัตถุดิบแตละ

ประเภท โดยเฉพาะวัตถุดิบหลักกําหนดใหตองผานการทดสอบคุณภาพและตองมี 

เพ่ือปองกันความเสี่ยงการขาดแคลนวัตถุดิบ โดยบริษัทฯใหความสําคัญในการคัดเลือก 

กําหนดหลักเกณฑการคดัเลือก Supplier 

           วัตถุดิบหลัก 

ที่ตองใชอยางมีประสิทธิภาพและไมสงผลกระทบดานลบตอสังคมและสิ่งแวดลอม บริษัทฯ จะตองรักษาสมดุลตาม

ระบบมาตรฐานและควบคุมกระบวนการ ตลอดจนมีการตรวจประเมิน 

สิ่งแวดลอมอยางนอยปละ 1 ครั้ง รวมทั้งเปรียบเทียบราคากับคูคาธุรกิจรายอ่ืนที่มีมาตรฐานเดียวกัน การตรวจรับ

วัตถุดิบตองมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดกอนสงเขากระบวนการผลิต เ

มาตรฐานกําหนด 

      (ข) ดานกระบวนการผลิต 

                               บริษัทฯมุงมั่นที่จะปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม

เขามาใชในกระบวนการผลิตแตละข้ันตอน 

สรางนวัตกรรม ผานกิจกรรมซึ่งไดรับความรวมมือจากพนักงานทุกคน 

กลุมสงเสริมคุณภาพ นอกเหนือจากไดรับการรับรองระบบ 

การการบริหารจัดการน้ําเพ่ือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยใชแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน นําของเสียจาก

กระบวนการผลิต เชน นําน้ํา condensed 

นํากากมันสําปะหลังท่ีเหลือจากกระบวนการผลิตกลับมาใชเปนเชื้อเพลิง เพ่ือลดการใชทรัพยากรธ

การจัดการน้ํา การลดมลพิษในอากาศ ลดการใชพลังงานและลดกาซเรือนกระจก เปนตน

 

                                                                                                                             

การบริหารจัดการหวงโซคุณคา 

เพ่ือปองกันการหยุดชะงักของธุรกิจและผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม บริษัทฯไดดําเนินงาน

ทุกกระบวนการในหวงโซคุณคา โดยการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพตั้งแตการจัดซื้อวัตถุดิบ การขนสง

วัตถุดิบกระบวนการผลิต การขนสงสินคาถึงมือลูกคาปลายทางของหวงโซอุปทาน ดังนี้

การรักษาความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียที่เก่ียวของในหวงโซคุณคาของธุรกิจ

กษาความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียที่เก่ียวของในหวงโซคุณคาของธุรกิจ ชวยผลักดั

สําเร็จตามเปาหมายที่วางไวถือเปนเรื่องสําคัญที่บริษัทฯ คํานึงถึ

ในระยะยาว รวมทั้งแสวงหาความรวมมือกับผูมีสวนไดเสียในหวงโซอุปทานอย

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดรักษาและเพิ่มระดับของการมีสวนรวมและการปรึ

และสามารถตอบสนองความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียทั้งในมิติเศรษฐกิจ 

างเหมาะสม 

ดานวัตถุดิบ (Raw Materials)  

วัตถุดิบเปนหัวใจสําคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้นการจัดซื้อวัตถุดิบแตละ

ประเภท โดยเฉพาะวัตถุดิบหลักกําหนดใหตองผานการทดสอบคุณภาพและตองมี Supplier 

เพ่ือปองกันความเสี่ยงการขาดแคลนวัตถุดิบ โดยบริษัทฯใหความสําคัญในการคัดเลือก 

Supplier รายใหม ดังนี ้

วัตถุดิบหลัก : ประกอบไปดวย กากน้ําตาล มันสําปะหลัง ซึ่งเปนทรัพยากรจากธรรมชาติ

ที่ตองใชอยางมีประสิทธิภาพและไมสงผลกระทบดานลบตอสังคมและสิ่งแวดลอม บริษัทฯ จะตองรักษาสมดุลตาม

ระบบมาตรฐานและควบคุมกระบวนการ ตลอดจนมีการตรวจประเมิน Supplier 

ครั้ง รวมทั้งเปรียบเทียบราคากับคูคาธุรกิจรายอ่ืนที่มีมาตรฐานเดียวกัน การตรวจรับ

วัตถุดิบตองมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดกอนสงเขากระบวนการผลิต เพ่ือใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพตาม

ดานกระบวนการผลิต (Production) 

บริษัทฯมุงมั่นที่จะปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม

เขามาใชในกระบวนการผลิตแตละข้ันตอน ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรใหมีแนวคิดสรางสรรคในการ

สรางนวัตกรรม ผานกิจกรรมซึ่งไดรับความรวมมือจากพนักงานทุกคน “TAE INNOVATION TEAM

นอกเหนือจากไดรับการรับรองระบบ ISO9001 และ ISO14001 

ดการน้ําเพ่ือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยใชแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน นําของเสียจาก

condensed จากการระเหยน้ํากากสากลับมาใชในกระบวนการผลิตใหม หรือ การ

นํากากมันสําปะหลังท่ีเหลือจากกระบวนการผลิตกลับมาใชเปนเชื้อเพลิง เพ่ือลดการใชทรัพยากรธ

การจัดการน้ํา การลดมลพิษในอากาศ ลดการใชพลังงานและลดกาซเรือนกระจก เปนตน
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เพ่ือปองกันการหยุดชะงักของธุรกิจและผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม บริษัทฯไดดําเนินงาน 

โดยการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพตั้งแตการจัดซื้อวัตถุดิบ การขนสง

วัตถุดิบกระบวนการผลิต การขนสงสินคาถึงมือลูกคาปลายทางของหวงโซอุปทาน ดังนี ้

การรักษาความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียที่เก่ียวของในหวงโซคุณคาของธุรกิจ 

คุณคาของธุรกิจ ชวยผลักดันให

องสําคัญที่บริษัทฯ คํานึงถึง และมุงเนนสราง

นไดเสียในหวงโซอุปทานอยาง              

ดับของการมีสวนรวมและการปรึกษาหารือกับผูมีสวนไดเสีย 

ดเสียทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม 

วัตถุดิบเปนหัวใจสําคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้นการจัดซื้อวัตถุดิบแตละ

Supplier หลักอยางนอย 2 ราย 

เพ่ือปองกันความเสี่ยงการขาดแคลนวัตถุดิบ โดยบริษัทฯใหความสําคัญในการคัดเลือก Supplier แตละราย โดย

มันสําปะหลัง ซึ่งเปนทรัพยากรจากธรรมชาติ

ที่ตองใชอยางมีประสิทธิภาพและไมสงผลกระทบดานลบตอสังคมและสิ่งแวดลอม บริษัทฯ จะตองรักษาสมดุลตาม

Supplier หรือสงเอกสารการจัดการ

ครั้ง รวมทั้งเปรียบเทียบราคากับคูคาธุรกิจรายอ่ืนที่มีมาตรฐานเดียวกัน การตรวจรับ

พ่ือใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพตาม

บริษัทฯมุงมั่นที่จะปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม

ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรใหมีแนวคิดสรางสรรคในการ

TAE INNOVATION TEAM” , กิจกรรม

14001 ลดตนทุนการผลิต รวมถึง

ดการน้ําเพ่ือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยใชแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน นําของเสียจาก

จากการระเหยน้ํากากสากลับมาใชในกระบวนการผลิตใหม หรือ การ

นํากากมันสําปะหลังท่ีเหลือจากกระบวนการผลิตกลับมาใชเปนเชื้อเพลิง เพ่ือลดการใชทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง

การจัดการน้ํา การลดมลพิษในอากาศ ลดการใชพลังงานและลดกาซเรือนกระจก เปนตน 



                                                                                                                             

      (ค) ดานความปลอดภัย 

 จัดอบรมดานความปลอดภัยและขั้นตอนการปฏิบัติงานใหกับพนักงาน หรือผูที่เขามา

ติดตอ ปฏิบัติงานภายในโรงงาน และติดตามการปฏิบัติงาน ณ จุดเสี่ยง 

ครบถวนเพ่ือความปลอดภัย 

 ซอมบํารุง ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณในการทํางาน เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ

และความปลอดภัย 

 กําหนดมาตรฐานการใชอุปกรณความปลอดภัยและจัดทําคูมือการปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย 

 ตรวจสุขภาพประจําปใหกับพนักงาน เพ่ือดูแลสุขภาพของผูปฏิบัติงานและปองกันโรคจาก

การทํางาน รวมทั้งสรางขวัญและกําลังใขใหผูปฏิบัติงานใหไดรับการดูแลเอาใจใส

 สรางสถานที่พักรับรอง หองน้ํา สําหรับคนขับรถขนสงที่ตองรอนํารถขนสงสินคา

  (ง) การจําหนายผลิตภัณฑ

                             บริษัทฯ มีกลยุทธ

ในประเทศและตางประทศ ฝกอบรมพัฒนาพนักงานผูทําหนาที่ใหขอมูลผลิตภัณฑ หรือพนักงานขาย เพื่อให

ความรูดานผลิตภัณฑของบริษัทฯ ไดแก  เอทานอล โพแทสเซียม

ไดซึ่งสามารถจําหนายได  ใหมีความสามารถในการแขงขันอยางตอเนื่อง

                        (จ) ความรับผิดชอบตอลูกคา

                             บริษัทฯมีความรับผิดชอบตอลูกคาซึ่งเปนผูมีสวนไดเสียกลุ

จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจตอ

ราคาเปนธรรม ไดรับบริการหลังการขายที่รวดเร็ว
 

(4.2) ความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบกั

ปจจัยเสี่ยง 

(1) การเปลี่ยนแปลงของสภาพ   

    ภูมิอากาศ (เชน ภัยแลง) 

ความมั่นคงในการจัดหาวัตถุดิบ เชน 

มันสําปะหลัง กากน้ําตาล 

วัตถุดิบจากออยที่เขาหีบในโรงงาน

น้ําตาล

ขาดความตอเนื่อง

(2) ความผันผวนของราคา 

    วัตถุดิบ 

ความไมแนนอนของตนทุนสินคาและ

กําไรของบริษัทฯ

                                                                                                                             

ดานความปลอดภัย  

จัดอบรมดานความปลอดภัยและขั้นตอนการปฏิบัติงานใหกับพนักงาน หรือผูที่เขามา

ติดตอ ปฏิบัติงานภายในโรงงาน และติดตามการปฏิบัติงาน ณ จุดเสี่ยง เพ่ือใหพนักงานใชอุปกรณปองกันอยาง

ซอมบํารุง ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณในการทํางาน เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ

กําหนดมาตรฐานการใชอุปกรณความปลอดภัยและจัดทําคูมือการปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย 

ตรวจสุขภาพประจําปใหกับพนักงาน เพ่ือดูแลสุขภาพของผูปฏิบัติงานและปองกันโรคจาก

การทํางาน รวมทั้งสรางขวัญและกําลังใขใหผูปฏิบัติงานใหไดรับการดูแลเอาใจใส 

สรางสถานที่พักรับรอง หองน้ํา สําหรับคนขับรถขนสงที่ตองรอนํารถขนสงสินคา

การจําหนายผลิตภัณฑ 

บริษัทฯ มีกลยุทธโดยการวางเปาหมายลูกคาหลัก การหาตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑใหม

ในประเทศและตางประทศ ฝกอบรมพัฒนาพนักงานผูทําหนาที่ใหขอมูลผลิตภัณฑ หรือพนักงานขาย เพื่อให

ความรูดานผลิตภัณฑของบริษัทฯ ไดแก  เอทานอล โพแทสเซียมฮิวเมท ฟูเซลออย และซัลเฟอรซึ่งเปนผลพลอย

ใหมีความสามารถในการแขงขันอยางตอเนื่อง 

ความรับผิดชอบตอลูกคา/ผูบริโภค  

บริษัทฯมีความรับผิดชอบตอลูกคาซึ่งเปนผูมีสวนไดเสียกลุมสุดทายในหวงโซคุณคา จึงได

จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจตอผลิตภัณฑและบริการ จากแบบสํารวจพบวา ลูกคาตองการสินคาท่ีมีคุณภาพ  

ราคาเปนธรรม ไดรับบริการหลังการขายที่รวดเร็ว  

ความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบกับความยั่งยืน 

ผลกระทบ แนวทางการบริหารจัดการ

ความมั่นคงในการจัดหาวัตถุดิบ เชน 

มันสําปะหลัง กากน้ําตาล (ซึ่งเปน

วัตถุดิบจากออยที่เขาหีบในโรงงาน

น้ําตาล)สงผลใหการจัดหาวัตถุดิบ

ขาดความตอเนื่อง 

ทํางานอยางใกลชิดกับคูคาในการวางแผนจัดหา

วัตถุดิบ ติดตามความสมดลุระหวางอุปสงคและ

อุปทาน เก็บขอมูลทั้งจากการสาํรวจในแหลง

เพาะปลูกจริง พรอมทั้งจดัซื้อวัตถุดิบจากคูคาที่มี

ความนาเชื่อถือสามารถตรวจสอบกลับถึงแหลงที่มา

ของวัตถุดิบและวางแผนการผลติตามสถานการณ

พรอมทั้งปรับปริมาณผลิตภัณฑคงคลังใหเพียงพอตอ

การดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง

ความไมแนนอนของตนทุนสินคาและ

กําไรของบริษัทฯ 

ติดตามขาวสาร สถานการณราคาวัตถุดิบและ

กําหนดเปาหมายของปริมาณและระยะเวลาในการ

ดําเนินการ บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 
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จัดอบรมดานความปลอดภัยและขั้นตอนการปฏิบัติงานใหกับพนักงาน หรือผูที่เขามา

เพ่ือใหพนักงานใชอุปกรณปองกันอยาง

ซอมบํารุง ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณในการทํางาน เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ

กําหนดมาตรฐานการใชอุปกรณความปลอดภัยและจัดทําคูมือการปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย  

ตรวจสุขภาพประจําปใหกับพนักงาน เพ่ือดูแลสุขภาพของผูปฏิบัติงานและปองกันโรคจาก

สรางสถานที่พักรับรอง หองน้ํา สําหรับคนขับรถขนสงที่ตองรอนํารถขนสงสินคา 

การวางเปาหมายลูกคาหลัก การหาตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑใหม

ในประเทศและตางประทศ ฝกอบรมพัฒนาพนักงานผูทําหนาที่ใหขอมูลผลิตภัณฑ หรือพนักงานขาย เพื่อให

ฮิวเมท ฟูเซลออย และซัลเฟอรซึ่งเปนผลพลอย

มสุดทายในหวงโซคุณคา จึงได

ผลิตภัณฑและบริการ จากแบบสํารวจพบวา ลูกคาตองการสินคาท่ีมีคุณภาพ  

แนวทางการบริหารจัดการ 

ทํางานอยางใกลชิดกับคูคาในการวางแผนจัดหา

วัตถุดิบ ติดตามความสมดลุระหวางอุปสงคและ

อุปทาน เก็บขอมูลทั้งจากการสาํรวจในแหลง

เพาะปลูกจริง พรอมทั้งจดัซื้อวัตถุดิบจากคูคาที่มี

ความนาเชื่อถือสามารถตรวจสอบกลับถึงแหลงที่มา

ของวัตถุดิบและวางแผนการผลติตามสถานการณ 

พรอมทั้งปรับปริมาณผลิตภัณฑคงคลังใหเพียงพอตอ

การดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง 

ติดตามขาวสาร สถานการณราคาวัตถุดิบและ

กําหนดเปาหมายของปริมาณและระยะเวลาในการ

ดําเนินการ บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม  



                                                                                                                             

ปจจัยเสี่ยง 

(3) การบริหารความ 

    ตอเนื่องในการดําเนิน 

    ธุรกิจ จากภัยธรรมชาต ิ

    และโรคระบาด 

ธุรกิจหยุดชะงัก

(4) ภัยคุกคามจากโลกไซเบอร

อาชญากรรมดานไซเบอร  

    ชองทางในการรกุรานระบบ

และเครือขายของบริษัท 

ระบบหยุดชะงัด

ประสิทธิภาพขอ

 

  

   อนุมัติโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 

 

 

                                       

 

 

                                                                                                                             

ผลกระทบ แนวทางการบริหารจัดการ

ธุรกิจหยุดชะงัก ดําเนินการตามมาตรการฉุกเฉิน และทดสอบแผน

ตามมาตรการฉุกเฉินจากสถานการณจริง โดยมุงเนน

การบริหารปองกันเชิงรกุ มีการฝกซอมอยาง

สม่ําเสมอ ติดตามขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง

ระบบหยุดชะงัด,ลดทอน

ประสิทธิภาพของระบบ 

 

กําหนดนโยบาย มาตรการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กําหนดระเบียบการ

ใชงานเครื่องคอมพิวเตอรและเครือขายคอมพิวเตอร

ของบริษัทฯ ติดตั้งระบบหรืออุปกรณ 

backup และติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัส

คอมพิวเตอรทุกเครื่องของบริษัทฯเพ่ือปองกันขอมูล

สูญหายจากการติดไวรัส

อนุมัติโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 13/2565 เม่ือวันที่ 15 ธันวาคม 

                                           ..................................................................
(นายวิรัช อภิเมธีธํารง) 

ประธานกรรมการ 
 

 

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

(นางประภัสสร กันทะวงศ) 
เลขานุการบริษัทฯ 
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แนวทางการบริหารจัดการ 

ดําเนินการตามมาตรการฉุกเฉิน และทดสอบแผน

มมาตรการฉุกเฉินจากสถานการณจริง โดยมุงเนน

การบริหารปองกันเชิงรกุ มีการฝกซอมอยาง

สม่ําเสมอ ติดตามขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง 

กําหนดนโยบาย มาตรการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กําหนดระเบียบการ

ใชงานเครื่องคอมพิวเตอรและเครือขายคอมพิวเตอร

ของบริษัทฯ ติดตั้งระบบหรืออุปกรณ Firewall 

และติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัส

คอมพิวเตอรทุกเครื่องของบริษัทฯเพ่ือปองกันขอมูล

สูญหายจากการติดไวรัส 

ธันวาคม 2565 

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

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

 


