


















ส�วนที่ 1 
การประกอบธรุกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่ จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน$ายเอทานอลที่มีความ
บริสุทธิ์ 99.5% โดยปริมาตร เพื่อใช0เป1นเชื้อเพลิง ท้ังน้ี เอทานอลมีสูตรโมเลกุล C2H5OH มีจุดเดือดประมาณ 78 
องศาเซลเซียส คุณสมบัติโดยทั่วไปเป1นของเหลวใส ไม$มีสี ติดไฟง$าย เป1นเชื้อเพลิงท่ีมีค$าออกเทนสูง โดยบริษัทฯ 
จําหน$ายเอทานอลแปลงสภาพให0กับบริษัทผู0ค0าน้ํามันตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติการค0าน้ํามันเชื้อเพลิง        
พ.ศ. 2543 เพื่อนําไปผสมกับน้ํามันเบนซินในอัตราส$วนผสมร0อยละ 10 ร0อยละ 20 และร0อยละ 85 ได0เป1นน้ํามัน
แกGสโซฮอล� E10 น้ํามันแกGสโซฮอล� E20 และนํ้ามันแกGสโซฮอล� E85 ตามลําดับ สําหรับใช0เป1นเชื้อเพลิงในรถยนต�
เพื่อทดแทนการใช0น้ํามันเบนซิน ซึ่งจะช$วยลดการนําเข0าน้ํามันเชื้อเพลิงและสารปรุงแต$งซึ่งใช0เพิ่มค$าออกเทนใน
น้ํามันเบนซินที่เรียกว$า MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) และลดมลพิษทางอากาศ ซึ่งจะส$งผลดีต$อ
สิ่งแวดล0อม 
 ปXจจุบัน บริษัทฯ มีโรงงานผลิตเอทานอล โดยใช0เทคโนโลยีของ MAGUIN INTERIS ประเทศฝรั่งเศส 
ซึ่งมีกําลังการผลิตติดตั้งรวม 365,000 ลิตรต$อวัน หรือ 120.75 ล0านลิตรต$อปc (คํานวณจากจํานวนวันท่ีใช0ในการ
ผลิตเท$ากับ 330 วันต$อปc) ท้ังนี้สายการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ แบ$งเป1น 2 สายการผลิต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

รายการ สายการผลิตที่ 1 สายการผลิตที่ 2 

วัตถุดิบที่ใช0ในการผลิตเอทานอล กากน้ําตาล กากนํ้าตาลหรือมันสําปะหลัง 
กําลังการผลิตติดตั้ง 165,000 ลิตรต$อวัน 200,000 ลิตรต$อวัน 
วันที่เริ่มการผลิตคร้ังแรก 31 มกราคม 2548 2 เมษายน 2555 

 
ทั้งน้ี โรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทฯ ได0รับการส$งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส$งเสริมการลงทุน

ตามบัตรส$งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1760(2)/2546  ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2546 สําหรับสายการผลิตท่ี 1 และเลขท่ี 
2078(9)/2551 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2551 สําหรับสายการผลิตที่ 2 โดยบัตรส$งเสริมการลงทุนมีสิทธิประโยชน�
ด0านภาษีและเงื่อนไขที่สําคัญ ดังน้ี 

(1) ได0รับยกเว0นภาษีเงินได0นิติบุคคลสําหรับกําไรท่ีได0จากการประกอบกิจการที่ได0รับการส$งเสริมและ
ได0รับยกเว0น ไม$ต0องนําเงินปXนผลจากกิจการท่ีได0รับการส$งเสริม (ซึ่งได0รับการยกเว0นภาษีเงินได0นิติบุคคล)ไปรวม
คํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได0เป1นระยะเวลา 8 ปcนับแต$วันที่เริ่มมีรายได0 สําหรับสายการผลิตท่ี 1 นั้น สิทธิประโยชน�ทาง
ภาษีดังกล$าวได0หมดอายุไปแล0ว เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 และสําหรับสายการผลิตที่ 2 นั้น สิทธิประโยชน�ทาง
ภาษีดังกล$าวจะหมดอายุในวันที่ 1 เมษายน 2563 

(2) ได0รับอนุญาตให0นําผลขาดทุนประจําปcท่ีเกิดข้ึนในระหว$างได0รับการยกเว0นภาษีเงินได0ไปหักออก
จากกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลังระยะเวลาได0รับยกเว0นภาษีเงินได0นิติบุคคล เป1นระยะเวลา 5 ปc นับแต$วันพ0น
กําหนดเวลาท่ีได0รับยกเว0นภาษีตามข0อ (1) 

(3) ได0รับยกเว0นอากรขาเข0าสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเป1นท่ีต0องนําเข0ามาจากต$างประเทศ เพื่อใช0ใน
การผลิตเพื่อส$งออกเป1นระยะเวลา 1 ปc นับแต$วันท่ีนําเข0าคร้ังแรก 

(4) ได0รับยกเว0นอากรขาเข0าสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 
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 1.1 นโยบายและเป!าหมายการดําเนินธุรกิจ   

  วิสัยทัศน' 
“เป1นผู0นําในการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล0อมที่ดีและสังคมที่มีคุณภาพ” 

   พันธกิจ 
บริษัทฯ มุ$งมั่นท่ีจะผลิตและส$งเสริมการใช0เอทานอลเป1นพลังงานทดแทนโดยการร$วมมือกับหน$วยงานรัฐ 

สถาบันการศึกษาและเอกชนให0เกิดบูรณาการในการพัฒนาการใช0เอทานอลเป1นเชื้อเพลิงภายใต0 การบริหารจัดการท่ี
เป1นธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน�ต$อองค�กรผู0ถือหุ0นพันธมิตรธุรกิจ และผู0มีส$วนได0เสียในสังคม 

   นโยบายคุณภาพ 
บริษัทฯ มุ$งมั่นท่ีจะผลิตและจําหน$ายเอทานอลเพื่อเป1นเชื้อเพลิงท่ีมีคุณภาพถูกต0องตามมาตรฐาน และ

มุ$งสร0างความมั่นใจและความพึงพอใจในผลิตภัณฑ�และบริการแก$คู$ค0าด0วยหลักปฏิบัติ 3 ประการดังน้ี 
(1) พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตอย$างต$อเน่ือง 
(2) ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ สารเคมี และนํ้าท่ีใช0 ตลอดจนคุณภาพของผลิตภัณฑ�ระหว$างผลิต

ทุกข้ันตอนตามมาตรฐาน ISO 9001/2008 
(3) สร0างจิตสํานึกและการใส$ใจในการตอบสนองความต0องการของลูกค0าด0วยความรับผิดชอบ รวดเร็ว  

และจริงใจ 

   นโยบายความรับผิดชอบทางสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)  
   บริษัทฯ มุ$งมั่นบริหารงานและดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต$อสังคมและผู0มีส$วนได0ส$วนเสีย 
ได0แก$ ผู0ถือหุ0น ลูกค0า คู$ค0า พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข0าง โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติต$อผู0มีส$วนได0ส$วนเสีย
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งรณรงค�และเสริมสร0างการปลูกจิตสํานึกให0พนักงานได0มีส$วนร$วมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต$างๆ ต$อชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานชุมชนและสังคมรอบข0างอย$างยั่งยืน โดย
กําหนดนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติไว0 4 ด0าน ดังนี้ 

(1) ด0านส่ิงแวดล0อม 
บริษัทฯ มีเจตจํานงท่ีจะประกอบกิจการด0วยความรับผิดชอบต$อส่ิงแวดล0อมด0วยหลักการ ดังนี้ 
- ติดตามและปฏิบัติตามกฎหมายและข0อบังคับที่เก่ียวข0องกับสิ่งแวดล0อม 
- พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบการจัดการของเสียจากโรงงานเพื่อกําจัด

มลภาวะท่ีมีผลกระทบต$อสิ่งแวดล0อมสู$มาตรฐาน ISO14000 
- สร0างจิตสํานึกแก$พนักงานทุกระดับในความรับผิดชอบต$อการรักษาสิ่งแวดล0อมท้ังภายใน

โรงงานและภายนอกโรงงาน 
- จัดทําแผนปฏิบัติการดําเนินการและติดตามประเมินผลอย$างต$อเนื่อง 
- ปรับปรุงบริเวณภายในและรอบโรงงานสู$โรงงานสีเขียว (Green Plant) 

(2) ด0านความปลอดภัยและชีวอนามัย 
                 ความปลอดภัยและชีวอนามัยในการปฏิบัติหน0าที่ของพนักงานเป1นความรับผิดชอบพื้นฐานของ
บริษัทฯ และเป1นปXจจัยสําคัญต$อความสําเร็จและเจริญเติบโตขององค�กร บริษัทฯ จึงได0กําหนดนโยบาย และ
หลักการปฏิบัติไว0 ดังนี้ 
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- ปฏิบัติตามกฎหมายและข0อบังคับท่ีเก่ียวข0องกับความปลอดภัยและชีวอนามัย 
-  จํากัดและควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานท่ีไม$ปลอดภัย 
- จัดทํามาตรการปqองกันและอุปกรณ�ปqองกันอันตรายในระหว$างปฏิบัติงานของพนักงาน 
-  อบรมพนักงานถึงการปqองกันอุบัติภัยและการแก0ไขอุบัติภัยอย$างสม่ําเสมอ 
-  จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล0อมทําหน0าท่ีพิจารณากําหนด

แผนปฏิบัติการ และติดตามประเมินผล 

(3)  ด0านการอนุรักษ�ทรัพยากร 
บริษัทฯ ให0ความสําคัญต$อการใช0ทรัพยากรอย$างมีประสิทธิภาพ โดยได0กําหนดยุทธศาสตร�                  

การจัดการทรัพยากรตามลําดับ ดังน้ี 
(ก) ด0านการอนุรักษ�พลังงาน 

-  ใช0กGาซชีวภาพจากระบบบําบัดน้ําเสียทดแทนน้ํามันเตา 
-  ลดการใช0พลังงานไฟฟqาด0วยการใช0อุปกรณ�ท่ีมีประสิทธิภาพสูงและอุปกรณ�ประหยัดไฟฟqา 
-  จัดทํา Energy Audit เพื่อการบริหารจัดการใช0ไฟฟqาให0มีประสิทธิภาพสูงสุด 
-  อบรมพนักงานให0เข0าใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบต$อการประหยัดพลังงานทุก

ประเภทในโรงงาน 
(ข) ด0านทรัพยากรนํ้าและการบําบัดน้ําเสีย 

-  ตรวจสอบระบบบําบัดน้ําดิบและอุปกรณ�ในระบบท$อส$งตามกําหนด เพื่อปqองกันการ
สูญเสียของน้ําจากการร่ัวไหลหรือชํารุดของอุปกรณ� 

-  นํานํ้าจากระบบบําบัดน้ําเสียกลับมาใช0ในกระบวนการผลิตเอทานอล 
-  ตรวจสอบคุณภาพน้ําอย$างสมํ่าเสมอเพื่อไม$ให0เกิดผลกระทบต$อคุณภาพของเอทานอลท่ี

ผลิตได0 
-  ไม$ระบายน้ําเสียที่บําบัดแล0วสู$ภายนอกโรงงานตามมาตรการ Zero Discharge 
-  ส$งเสริมการใช0นํ้าด0านอุปโภคและบริโภคอย$างประหยัด 

(ค) ด0านการจัดการมลพิษทางอากาศ 
-  ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบผลิตกGาซชีวภาพเพื่อปqองกันการรั่วซึมของกGาซชีวภาพ

อย$างสมํ่าเสมอ 
-  ตรวจสอบระบบเผาไหม0ของเชื้อเพลิงตามกําหนดเพื่อควบคุมคุณภาพของอากาศท่ีปล$อย

จากปล$องให0อยู$ในมาตรฐานที่กําหนดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
-  ตรวจวัดคุณภาพอากาศทุก 6 เดือน 

(4)  ด0านสังคม 
บริษัทฯ ตระหนักดีว$า “สังคม” เป1นกลไกสําคัญที่จะช$วยส$งเสริมผลักดันให0กิจการของบริษัทฯ คง

อยู$และเติบโตอย$างมั่นคง โดยเร่ิมจากสังคมเล็ก ๆ ในองค�กร ได0แก$ พนักงานซึ่งเป1นหัวใจสําคัญที่เสริมศักยภาพ 
และความสามารถในการแข$งขันไปสู$สังคมระดับชุมชน และระดับประเทศ โดยมีกิจกรรมที่เป1นเปqาหมายในการ
ดําเนินการในระดับสังคมต$าง ๆ ดังน้ี 

(ก)  ระดับองค�กร 
- พัฒนาทักษะของพนักงานทุกระดับและสร0างองค�ความรู0ภายในองค�กรสู$การบริหาร

ความสามารถ (Competence Management) 
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- ส$งเสริมพนักงานให0มีส$วนร$วมในการแสดงออกถึงความคิดเห็นต$อองค�กร 
-  ส$งเสริมพนักงานให0มีส$วนร$วมในการพัฒนาชุมชน 

(ข)  ระดับชุมชน 
-  อนุรักษ�ทรัพยากรและสิ่งแวดล0อม 
-  ส$งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
-  ส$งเสริมการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู0ของเยาวชนในชุมชน 
-  ส$งเสริมการเรียนรู0การใส$ใจในวัฒนธรรมคุณธรรมและธรรมะเพื่อเป1นรากฐานของการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน 
(ค)  ระดับประเทศ 

-  สนับสนุนกิจกรรมด0านการอนุรักษ�สิ่งแวดล0อม 
-  สนับสนุนพัฒนาการเรียนรู0และการสร0างจิตสํานึกและความรับผิดชอบต$อสังคมของ

เยาวชน 

 นโยบายว�าด?วยการต�อต?านการทุจริตคอร'รัปช่ัน  
บริษัทฯ มีความมุ$งม่ันในการต$อต0านการทุจริตคอร�รัปชั่นทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได0

กําหนดนโยบายว$าด0วยการต$อต0านการทุจริตคอร�รัปชั่น เพื่อปลูกจิตสํานึกให0กรรมการ ผู0บริหารและพนักงานของ
บริษัทฯ ทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร�รัปชั่น สร0างค$านิยมที่ถูกต0อง และเพิ่มความเชื่อมั่นต$อผู0มี
ส$วนได0เสียทุกฝ{าย เพื่อพัฒนาองค�กรให0มีความยั่งยืนในระยะยาว 

  บริษัทฯ มีข0อห0ามมิให0กรรมการ ผู0บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ดําเนินการหรือ
ยอมรับการทุจริตคอร�รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ0อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจทั้งในประเทศ และ
ต$างประเทศและทุกหน$วยงานที่เก่ียวข0อง โดยจัดให0มีการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการ
ต$อต0านทุจริตคอร�รัปชั่นอย$างสม่ําเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและข0อกําหนดในการดําเนินการต$างๆ 
เพื่อให0สอดคล0องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบข0อบังคับและบทบัญญัติของกฎหมายต$าง ๆ ท่ีเก่ียวข0อง  
โดยให0ปฏิบัติดังต$อไปนี้  

(1) กรรมการ ผู0บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับต0องปฏิบัติตามนโยบายการต$อต0าน
ทุจริตคอร�รัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยไม$เข0าไปเก่ียวข0องกับเรื่องทุจริตคอร�รัปชั่นไม$ว$าโดยทางตรงหรือ
ทางอ0อม 

(2) พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับไม$พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทําท่ีเข0าข$ายการ
ทุจริตคอร�รัปชั่นท่ีเก่ียวข0องกับบริษัทฯ ต0องแจ0งให0ผู0บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให0ความร$วมมือ
ในการตรวจสอบข0อเท็จจริงต$าง ๆ หากมีข0อสงสัยให0ปรึกษาหารือผู0บังคับบัญชา หรือบุคคลที่บริษัทฯ กําหนดให0ทํา
หน0าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจผ$านช$องทางต$าง ๆ ท่ีกําหนดไว0 

(3) บริษัทฯ จะให0ความเป1นธรรมและคุ0มครองพนักงานที่แจ0งเรื่องการทุจริตคอร�รัปชั่นท่ีเก่ียวข0อง
กับบริษัทฯ โดยใช0มาตรการคุ0มครองผู0ร0องเรียน หรือผู0ท่ีให0ความร$วมมือในการรายงานการทุจริตคอร�รัปชั่นตามท่ี
บริษัทฯ กําหนดไว0ในข0อกําหนดและแนวทางปฏิบัติในการแจ0งเบาะแสหรือข0อร0องเรียนของผู0มีส$วนได0เสีย 

(4) ผู0ที่กระทําทุจริตคอร�รัปชั่นเป1นการกระทําผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจซึ่งจะต0องได0รับการ
พิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กําหนดไว0 นอกจากนี้ อาจจะได0รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํา
นั้นผิดกฎหมาย 
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(5) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร$ให0ความรู0 และทําความเข0าใจกับบุคคลอ่ืนท่ี
ต0องปฏิบัติหน0าที่ เก่ียวข0องกับบริษัทฯ ในเร่ืองที่ต0องปฏิบัติให0เป1นไปตามนโยบายว$าด0วยการต$อต0านทุจริต
คอร�รัปชั่น 

     เพื่อให0บริษัทฯ สามารถดําเนินการตามนโยบายว$าด0วยการต$อต0านการทุจริตคอร�รัปชั่น บริษัทฯ   
ได0มีแนวทางดําเนินการต$าง ๆ โดยสรุปได0ดังน้ี     

(1) กําหนดนโยบายการต$อต0านทุจริตคอร�รัปช่ันให0ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล
ตั้งแต$การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตําแหน$ง การฝ}กอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานและการให0ผลตอบแทนโดยกําหนดให0ผู0บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทําความเข0าใจกับพนักงานเพื่อใช0ใน
กิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยู$ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให0เป1นไปอย$างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
ด0วย 

(2) การดําเนินการในเรื่องท่ีมีความเสี่ยงสูงกับการทุจริตคอร�รัปช่ัน กรรมการ ผู0บริหารและ
พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนทุกระดับจะต0องปฏิบัติด0วยความระมัดระวังโดยเฉพาะในเรื่องดังต$อไปนี้ 

(2.1) ไม$เสนอให0ค$าตอบแทน จ$ายสินบน เรียกร0อง ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคลอ่ืนหรือ
หน$วยงานอ่ืน ในทุกรูปแบบ ไม$ว$าจะเป1นการดําเนินการโดยทางตรงหรือทางอ0อมเพื่อให0มีการตอบแทนการปฏิบัติ
ที่เอ้ือประโยชน�ต$อกัน หรือหวังผลประโยชน�เก่ียวกับงานของบริษัทฯ 

(2.2) การรับหรือให0เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนต0องเป1นไปอย$างโปร$งใสและถูกต0องตามกฎหมาย 
โดยต0องม่ันใจว$าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม$ได0ถูกนําไปใช0เพื่อเป1นข0ออ0างในการติดสินบน 

(2.3) ห0ามรับหรือให0สินบนในการดําเนินธุรกิจทุกชนิด การดําเนินงานของบริษัทฯ การติดต$องาน
กับภาครัฐจะต0องเป1นไปอย$างโปร$งใส ซื่อสัตย�สุจริต และต0องดําเนินการให0เป1นไปตามท่ีกฎหมายกําหนดโดย
เคร$งครัด 

  นโยบายการลงทุนในบริษัทย�อยและบริษทัร�วม 

บริษัทฯ มีนโยบายในการลงทุนในบริษัทย$อยหรือบริษัทร$วมที่มีวัตถุประสงค�ในการประกอบกิจการ     
ที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล0เคียงกัน หรือกิจการที่สนับสนุนกิจการของบริษัทฯ อันจะทําให0บริษัทฯ มีผล
ประกอบการหรือผลกําไรเพิ่มมากข้ึน หรือธุรกิจที่เอ้ือประโยชน� (Synergy) ให0กับบริษัทฯ โดยสามารถสนับสนุนการ
ดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให0มีความครบวงจรมากยิ่งข้ึน  

 ท้ังนี้ การลงทุนในบริษัทย$อยและบริษัทร$วมจะอยู$ภายใต0การควบคุมและตรวจสอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และในการกํากับดูแลบริษัทย$อยและบริษัทร$วม บริษัทฯ จะส$งกรรมการของบริษัทฯ หรือคัดเลือก
ผู0บริหารท่ีมีคุณสมบัติและประสบการณ�ที่เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจเพื่อเป1นตัวแทนในการบริหารงาน เพื่อ
กําหนดนโยบายที่สําคัญและควบคุมการดําเนินธุรกิจของบริษัทย$อยและบริษัทร$วมดังกล$าว 
 เพื่อเป1นการปqองกันความขัดแย0งทางผลประโยชน�ท่ีอาจเกิดข้ึน (Conflict of Interest) ในอนาคต ในแง$
ของการทําธุรกิจท่ีแข$งขันกันที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท ลานนารีซอร�สเซส จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป1นผู0ถือหุ0น
ใหญ$ของบริษัทฯ ได0มีมติอนุมัติให0การดําเนินธุรกิจในส$วนท่ีเก่ียวข0องกับ Bio Fuel ทั้งหมดของกลุ$มในอนาคตจะ
ดําเนินการผ$านบริษัทฯ  
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    1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ 

    1.2.1 ประวัติความเปDนมา 

    เอทานอลที่ใช0เป1นเช้ือเพลิงที่บริษัทฯ ผลิตได0นั้น จะถูกนําไปผสมกับน้ํามันเบนซินเพื่อผลิตเป1นน้ํามัน
เชื้อเพลิงท่ีเรียกว$า น้ํามันแกGสโซฮอล� โดยการผลิตน้ํามันแกGสโซฮอล�ในประเทศไทยนั้นเกิดจากแนวพระราชดําริ   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อปc 2528 โดยโครงการส$วนพระองค�ได0ศึกษาการผลิต  
แกGสโซฮอล�เพื่อใช0เป1นพลังงานทดแทน โดยผลิตเอทานอลจากอ0อย หลังจากนั้นก็เกิดการต่ืนตัวท้ังจากภาครัฐ    
และเอกชนเข0ามาร$วมพัฒนาและนําไปทดสอบกับเครื่องยนต� แต$ยังไม$เกิดการใช0กันอย$างแพร$หลาย จนกระทั่ง   
ราคาน้ํามันในตลาดโลกเพิ่มสูงข้ึนอย$างมากในปc 2546 รัฐบาลจึงได0หันมาผลักดันการผลิตและการใช0แกGสโซฮอล�
อย$างจริงจัง รวมถึงส$งเสริมการผลิตเอทานอลเพื่อนําไปผลิตนํ้ามันแกGสโซฮอล� ทั้งนี้ กลุ$มผู0ถือหุ0นเดิมของบริษัทฯ 
ได0เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจผลิตและจําหน$ายเอทานอลท่ีใช0เป1นเชื้อเพลิง จึงได0จดทะเบียนก$อตั้ง 
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่ จํากัด เมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม 2544 ด0วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก10 ล0านบาท       
เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน$ายเอทานอลเพื่อใช0เป1นเชื้อเพลิง โดยบริษัทฯได0รับอนุญาตให0จัดตั้งโรงงาน       
ผลิ ต เอทานอลเพื่ อใช0 เป1 น เชื้ อ เพลิ ง  จากคณะกรรมการเอทานอลแห$ งชาติผ$ านมติคณะกรรมการ                 
นโยบายพลังงานแห$งชาติครั้งท่ี 2/2545 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2545 ต$อมาเมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 2546                         
บริษัท ลานนา รีซอร�สเซส จํากัด (มหาชน) (“LANNA”) ได0เข0ามาซื้อหุ0นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จนทําให0 
LANNA เป1นผู0ถือหุ0นใหญ$ของบริษัทฯ โดยถือหุ0นในสัดส$วนร0อยละ 75 ของจํานวนหุ0นที่จําหน$ายได0แล0วทั้งหมด 
บริษัทฯ จึงมีสถานะเป1นบริษัทย$อยของ LANNA โดยบริษัทฯ ได0รับใบอนุญาตเป1นผู0ค0านํ้ามันตามมาตรา 10 ของ
พระราชบัญญัติการค0าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ซี่งถือเป1นผู0ผลิตเอทานอลรายแรกท่ี
ได0รับใบอนุญาตดังกล$าว และเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550 บริษัทฯ ได0ทําการแปรสภาพเป1น บริษัทมหาชน จํากัด 
พร0อมท้ังเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป1น บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่ จํากัด (มหาชน)  

    1.2.2 พัฒนาการที่สําคัญของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังต�อไปน้ี 

ปI 2546 

� บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 255 ล0านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 10 ล0านบาท เป1น 265 ล0านบาท 
โดยการออกหุ0นสามัญใหม$จํานวน 25.50 ล0านหุ0น มูลค$าที่ตราไว0หุ0นละ 10 บาท เสนอขายต$อผู0ถือหุ0นเดิม 
เพื่อนําเงินไปใช0ในการขยายธรุกิจและเป1นเงินทุนหมุนเวียนในการเพิ่มทุนครั้งน้ี LANNA ได0เข0ามาลงทุนซื้อ
หุ0นเพิ่มทุนดังกล$าวจํานวน 19,875,000 หุ0น ทําให0 LANNA มีสัดส$วนการถือหุ0นในบริษัทฯ คิดเป1นร0อยละ 
75 ของจํานวนหุ0นท่ีจําหน$ายได0แล0วท้ังหมด และทําให0บริษัทฯ มีสถานะเป1นบริษัทย$อยของ LANNA  

� บริษัทฯ ได0รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงงานผลิตและจําหน$ายเอทานอล จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เมื่อวันท่ี 22 กันยายน 2546 

� บริษัทฯ ได0รับบัตรส$งเสริมการลงทุนสําหรับการผลิตเอทานอล สายการผลิตที่ 1 จากคณะกรรมการส$งเสริม
การลงทุน (BOI) เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2546 

ปI 2547 

� การก$อสร0างโรงงานผลิตเอทานอลจากกากน้ําตาล (สายการผลิตที่ 1) เสร็จสมบูรณ�  
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ปI 2548 

� บริษัทฯ เริ่มผลิตและจําหน$ายเอทานอลจากสายการผลิตท่ี 1 เป1นคร้ังแรก เม่ือวันที่ 31 มกราคม 2548 
� บริษัทฯ ได0รับอนุญาตเป1นผู0ค0าน้าํมัน ตามมาตรา 10 แห$งพระราชบัญญัติการค0าน้าํมันเชือ้เพลิง                  

พ.ศ. 2543 ในการจําหน$ายเอทานอลเพื่อใช0เป1นเชื้อเพลิง จากกรมธุรกิจพลังงาน 

ปI 2549 

� LANNA ซื้อหุ0นสามัญของบริษัทฯ จากผู0ถือหุ0นเดิมจํานวน 200,000 หุ0น ทําให0จํานวนหุ0นท่ีถือในบริษัทฯ 
เพิ่มข้ึนจาก 19,875,000 หุ0น เป1น 20,075,000 หุ0น คิดเป1นสัดส$วนร0อยละ 75.75 ของจํานวนหุ0นท่ี 
จําหน$ายได0แล0วทั้งหมด  

� บริษัทฯ เริ่มใช0กGาซชีวภาพจากบ$อผลิตที่ 1 ซ่ึงใช0เทคโนโลยีแบบ Anaerobic Baffled Reactor (ABR)             
เมื่อเดือนมกราคม 2549 

� บริษัทฯ ได0รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตให0ผลิตและจําหน$ายเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ของแอลกอฮอล� 
ไม$น0อยกว$า 99.5% เพื่อจําหน$ายให0แก$ผู0ค0านํ้ามันโดยตรงเท$านั้น โดยมีขนาดกําลังการผลิต150,000 ลิตร 
ต$อวัน เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2549 

� บริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 106 ล0านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 265 ล0านบาท เป1น 371 ล0านบาท 
โดยการออกหุ0นสามัญใหม$จํานวน 10.60 ล0านหุ0น มูลค$าท่ีตราไว0หุ0นละ 10 บาท เสนอขายให0แก$ผู0ถือหุ0นเดิม 
เพื่อนําเงินไปใช0ในการขยายธรุกิจและเป1นเงินทุนหมุนเวียน 

ปI 2550 

� บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 79.50 ล0านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 371 ล0านบาท เป1น                  
450.50 ล0านบาท โดยการออกหุ0นสามัญใหม$จํานวน 7.95 ล0านหุ0น มูลค$าท่ีตราไว0หุ0นละ 10 บาท                
เสนอขายให0แก$ผู0ถือหุ0นเดิม เพื่อนําเงินไปใช0ในการขยายธุรกิจและเป1นเงินทุนหมุนเวียน 

� บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 149.50 ล0านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 450.50 ล0านบาท เป1น              
600 ล0านบาท โดยการออกหุ0นสามัญใหม$จํานวน 14.95 ล0านหุ0น มูลค$าที่ตราไว0หุ0นละ 10 บาท เสนอขาย
ให0แก$ผู0ถือหุ0นเดิม เพื่อนําเงินไปใช0ในการขยายธุรกิจและเป1นเงินทุนหมุนเวียน 

� เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550 บริษัทฯ ได0ดําเนินการแปรสภาพเป1นบริษัทมหาชนจํากัดและเปลี่ยนชื่อเป1น 
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่ จํากัด (มหาชน) และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค$าท่ีตราไว0จากเดิม               
หุ0นละ 10 บาท เป1นหุ0นละ 1 บาท 

� บริษัทฯ ได0รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตให0สามารถส$งเอทานอลออกนอกราชอาณาจักรได0                   
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2550 

ปI 2551 

� บริษัทฯ ได0รับบัตรส$งเสริมการลงทุนสําหรับการผลิตเอทานอล สายการผลิตที่ 2 จากคณะกรรมการ 
ส$งเสริมการลงทุน (BOI) เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2551 

ปI 2552 

� เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ ได0รับ ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 จากสถาบัน                   
UKAS ประเทศอังกฤษ และ NAC ประเทศไทย ซึ่งรับรองโดย SGS (ประเทศไทย)  
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ปI 2553 

� บริษัทฯ เริ่มดําเนินการก$อสร0างโรงงานผลิตเอทานอลจากกากนํ้าตาลหรือมันสําปะหลัง (สายการผลิตท่ี 2) 
เพื่อขยายกําลังการผลิตเพิ่มเติมอีก 200,000 ลิตรต$อวัน หรือ 66.00 ล0านลิตรต$อปc (จํานวนวันท่ีใช0ในการ
ผลิตเท$ากับ 330 วันต$อปc)  

ปI 2554 
� บริษัทฯ เริ่มทดสอบการเดินเครื่องจักรผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังของสายการผลิตที่ 2 ในช$วงเดือน

มกราคม 2554 
� บริษัทฯ เริ่มใช0กGาซชีวภาพจากบ$อผลิตที่ 2 ซึ่งใช0เทคโนโลยีแบบ Upflow Anaerobic Sludge Blanket 

(UASB) เม่ือเดือนพฤษภาคม 2554 
� บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 200 ล0านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 600 ล0านบาท เป1น                         

800 ล0านบาท โดยการออกหุ0นสามัญเพิ่มใหม$จํานวน 200 ล0านหุ0น มูลค$าท่ีตราไว0หุ0นละ 1 บาท เสนอขาย
ให0แก$ผู0ถือหุ0นเดิม เพื่อนําเงินไปใช0ในการขยายธุรกิจและเป1นเงินทุนหมุนเวียน 

� บริษัทฯ ได0รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตให0ขยายกําลังการผลิตเอทานอลเพื่อใช0เป1นเชื้อเพลิงจาก 
150,000 ลิตรต$อวัน เป1น 350,000 ลิตรต$อวัน เม่ือวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 

� บริษัทฯ ดําเนินการปรับปรุงสายการผลิตท่ี 2 ให0สามารถผลติเอทานอลจากกากน้ําตาลในไตรมาสท่ี 3 
ปI 2555 
� บริษัทฯ เริ่มใช0กGาซชีวภาพจากบ$อผลิตที่ 3 ซึ่งใช0เทคโนโลยีแบบ Modified Covered Lagoon (MCL)                    

เมื่อเดือนมีนาคม 2555 
� บริษัทฯ สามารถผลิตและจําหน$ายเอทานอลโดยใช0กากนํ้าตาลจากสายการผลิตท่ี 2 เป1นครั้งแรกเมื่อวันที่        

2 เมษายน 2555 

ปI 2556 
� เดือนกันยายน 2556 บริษัทฯ ได0ดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจํานวน 200 ล0านบาท จากเดิม                  

800 ล0านบาท เป1น 1,000 ล0านบาท มูลค$าที่ตราไว0หุ0นละ 1 บาท  

ปI 2557 
� เดือนมิถุนายน 2557 บริษัทฯจดทะเบียนเพิ่มทุนต$อกรมพัฒนาธุรกิจการค0า กระทรวงพาณิชย�จากทุนเดิม

จํานวน 800 ล0านหุ0นมูลค$าหุ0นละ 1 บาทเป1นเงิน 800 ล0านบาท เพิ่มข้ึนเป1นทุนจดทะเบียนใหม$จํานวน 
1,000 ล0านหุ0น มูลค$าหุ0นละ 1 บาท เป1นเงิน 1,000 ล0านบาท และดําเนินการซื้อขายหุ0นสามัญครั้งแรกใน                  
ตลาดหลักทรัพย�แห$งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 

ปI 2558  
� ในปc 2558 บริษัทฯ ได0ใช0น้าํตาลทรายดิบเป1นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลของสายการผลติที่ 2 เพื่อกระจาย

ความเส่ียงด0านการจัดหาวัตถุดิบโดยได0เร่ิมโครงการในการใช0น้ําตาลทรายดิบเป1นวัตถุดิบในการผลิต                   
เอทานอลร$วมกับกากนํ้าตาล ซ่ึงได0รับผลลัพธ�ท่ีดีทําให0บริษทัฯสามารถลดต0นทุนการผลิตปc 2558 ลงได0  

� เดือนมิถุนายน 2558 บริษัทฯลงทุนติดตั้งอุปกรณ�สําหรับกําจัดกGาซไฮโดรเจนซัลไฟด�(H2S) ในกGาซชีวภาพท่ี
ใช0เป1นเชื้อเพลิงสําหรับผลิตไอนํ้าและไฟฟqาซึ่งในการนี้จะทําให0ปริมาณ SOx ใน Flue Gas จากปล$อง Boiler 
ลดลง(Bio-Scrubber)  อันเป1นการปqองกันมลภาวะในอากาศที่จะเกิดข้ึนกับชุมชนรอบบริเวณโรงงานได0  
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ปI 2559 
� เดือนพฤศจิกายน 2559 บริษัทฯได0เร่ิมโครงการระบบกําจัดกGาซไฮโดรเจนซัลไฟด�(H2S) ในกGาซชีวภาพ                 

(Bio-Scrubber) ระยะท่ี 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปqองกันมลภาวะในอากาศ 
ปI 2560 

� 10 มีนาคม 2560 สมาคมส$งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร$วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต$อต0านทุจริต ได0มีมติให0การรับรอง “บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่ จํากัด 
(มหาชน)” เป1นสมาชิกแนวร$วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต$อต0านทุจริต  โดยใบรับรองดังกล$าวมีอายุ 
3 ปc นับจากวันที่มีมติให0การรับรอง 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 โครงสร?างรายได? 
 

ประเภทของรายได? ปI 2558  ปI 2559 ปI 2560  

ล?านบาท ร?อยละ ล?านบาท ร?อยละ ล?านบาท ร?อยละ 

รายได0จากการขาย       
- รายได0จากการขายเอทานอล

แปลงสภาพ1) 
2,600.32 99.91 2,415.07 99.86 2,470.52 99.91 

รวมรายได?จากการขาย 2,600.32 99.91 2,415.07 99.86 2,470.52 99.91 
รายได0อ่ืน2) 2.25 0.09 3.28 0.14 2.24 0.09 
รวมรายได?ท้ังหมด 2,602.57 100.00 2,418.35 100.00 2,472.76 100.00 

 

หมายเหตุ : 1) รายได0จากการขายเอทานอลแปลงสภาพเป1นรายได0ที่เกิดจากการขายเอทานอลในสัดส$วน 99.5% รวมกับการขาย       
น้ํามันแกGสโซฮอล�ในสัดส$วน 0.5% ตามข0อกําหนดของกรมสรรพสามิตในการจําหน$ายเอทานอลสําหรับใช0เป1นเชื้อเพลิง  

  2) รายได0อ่ืน ประกอบด0วย รายได0จากการขายฟูเซลออยล� (Fusel Oil) รายได0จากการขายสินทรัพย� และดอกเบี้ยรับ เป1นต0น 

 2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ' 

(1) เอทานอล  

 ผลิตภัณฑ�หลักของบริษัทฯ คือ “เอทานอล” หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว$า เอทิลแอลกอฮอล� คือ 
แอลกอฮอล�ที่ได0จากการแปรรูปพืชผลทางเกษตรประเภทแปqงและน้ําตาล เช$น กากน้ําตาล, มันสําปะหลัง, ข0าวโพด 
เป1นต0น  โดยนํามาผ$านกระบวนการย$อยสลายและหมักเพื่อเปลี่ยนแปqงเป1นน้ําตาล และกลั่นเป1นแอลกอฮอล�จนได0
ความบริสุทธิ์ถึง 99.5% โดยปริมาตร ท้ังนี้ เอทานอลมีสูตรโมเลกุล C2H5OH มีจุดเดือดประมาณ 78 องศาเซลเซียส 
คุณสมบัติโดยท่ัวไปเป1นของเหลวใส ไม$มีสี ติดไฟง$าย เป1นเชื้อเพลิงที่มีค$าออกเทนสูง เนื่องจากมีออกซิเจนสูงถึง 35% 
สามารถนํามาใช0ทดแทนสาร MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) ซึ่งเป1นสารปรุงแต$งเพื่อเพิ่มค$าออกเทนในนํ้ามัน
เบนซิน โดยสาร MTBE มีข0อเสียตรงที่ก$อให0เกิดคาร�บอนมอนนอกไซด�ในชั้นบรรยากาศ อีกท้ังก$อให0เกิดสารตกค0าง
และปนเป��อนกับนํ้าใต0ดิน ดังน้ัน หากนําเอทานอลไปผสมกับนํ้ามันเบนซินในอัตราส$วนท่ีเหมาะสมทดแทนจะได0เป1น
น้ํามันแกGสโซฮอล� ซึ่งเป1นเชื้อเพลิงสะอาดท่ีเผาไหม0ได0สมบูรณ�ข้ึน และช$วยลดมลพิษทางอากาศ โดยสามารถลด
ปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร�บอน คาร�บอนมอนนอกไซด� (CO) และคาร�บอนไดออกไซด� (CO2) ซึ่งเป1นปXจจัยหลักท่ี
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ก$อให0เกิดสภาวะเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ (Green House Effect) รวมทั้งลดควันดํา สารอะโรเมติกส� และ
สารประกอบเบนซิน ซึ่งจะส$งผลดีต$อสิ่งแวดล0อม 

 
 
 
 
 

 
 

กระบวนการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ แบ$งเป1น 2 สายการผลิต ดังน้ี 

             รายการ สายการผลิตที่ 1 สายการผลิตที่ 2 

วัตถุดิบท่ีใช0ในการผลิตเอทานอล กากนํ้าตาล กากนํ้าตาลหรือมันสําปะหลัง 

กําลังการผลิตติดตั้ง 165,000 ลิตรต$อวัน 200,000 ลิตรต$อวัน 

วันที่เร่ิมการผลิตคร้ังแรก 31 มกราคม 2548 2 เมษายน 2555 
 

ตามข0อกําหนดของกรมสรรพสามิต การจําหน$ายเอทานอลของบริษัทฯ นั้น จะต0องอยู$ในรูปของ      
เอทานอลแปลงสภาพ (Denatured Ethanol) ซึ่งหมายถึง เอทานอลท่ีได0ผสมกับนํ้ามันเชื้อเพลิงตามสูตรการ
แปลงสภาพที่กรมสรรพสามิตกําหนด สําหรับใช0ผสมกับน้ํามันเบนซินพื้นฐานเพื่อผลิตเป1นนํ้ามันแกGสโซฮอล�  
(นิยามตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เร่ือง กําหนดลักษณะและคุณภาพของเอทานอลแปลงสภาพ พ.ศ. 2548) 
ทั้งนี้ น้ํามันเช้ือเพลิงที่บริษัทฯ ใช0ผสมกับเอทานอล คือ นํ้ามันเบนซิน 91 แต$หลังจากที่มีการยกเลิกการจําหน$าย
น้ํามันเบนซิน 91 บริษัทฯ ก็หันมาใช0นํ้ามันแกGสโซฮอล� 91 แทน โดยในการผสมเอทานอลแปลงสภาพนั้น จะใช0
น้ํามันแกGสโซฮอล� 91 ในสัดส$วน 0.5% ผสมกับเอทานอลในสัดส$วน 99.5% เพื่อให0ได0เป1นเอทานอลแปลงสภาพ
เพื่อจําหน$ายให0แก$ลูกค0า 

 
 

 
 

 
 
 
 

ทั้งนี้ เอทานอลแปลงสภาพที่บริษัทฯ ผลิตและจําหน$ายมีคุณภาพเป1นไปตามมาตรฐานที่กําหนดโดย   
กรมธุรกิจพลังงาน โดยแผนกควบคุมคุณภาพของบริษัทฯ จะทําการตรวจสอบคุณภาพของเอทานอลที่ผลิตได0เป1น
ประจําทุกวัน 

บริษัทฯ ได0รับใบอนุญาตเป1นผู0ค0านํ้ามันตามมาตรา 10 แห$งพระราชบัญญัติการค0านํ้ามันเชื้อเพลิง     
พ.ศ. 2543 จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2548 ซ่ึงถือเป1นผู0ผลิตเอทานอลรายแรก
ที่ได0รับใบอนุญาตดังกล$าว โดยผู0ค0านํ้ามันตามมาตรา 10 จะครอบคลุมถึงผู0ค0านํ้ามันท่ีมีปริมาณการค0าแต$ละชนิด  
หรือรวมกันทุกชนิดปcละไม$ถึง 100,000 เมตริกตัน (ประมาณ 120 ล0านลิตร) 

นํ�ามนัเบนซนิ MTBE นํ�ามนัเบนซนิ 95 หรอื 91 

นํ�ามนัเบนซนิ เอทานอล นํ�ามนัแก๊สโซฮอล์ 

+ = 

+ = 

เอทานอล 

99.5% 

นํ�ามนัแก๊สโซฮอล์ 91 

0.5% 
 

เอทานอลแปลงสภาพ 
(Denatured Ethanol) + = 
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บริษัทฯ ได0รับสิทธิประโยชน�จากการได0รับการส$งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส$งเสริมการลงทุนตาม
พระราชบัญญัติส$งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยมีรายละเอียดสรุปได0ดังน้ี 

รายการ สายการผลิตที่ 1 สายการผลิตที่ 2 

เลขที่บัตรส$งเสริมการลงทุน 1760(2)/2546 2078(9)/2551 

ผลิตภัณฑ�ที่ได0รบัการส$งเสริม แอลกอฮอล�บริสุทธิ์ แอลกอฮอล�บริสุทธิ์ 

ปริมาณการผลิตที่ได0รบัยกเว0นภาษี 54,750,000 ลิตร 
(เวลาทํางาน 24 ชม./วัน : 

365 วัน/ปc) 

66,000,000 ลิตร 
(เวลาทํางาน 24 ชม./วัน : 

330 วัน/ปc) 

วันเริ่มมีรายได0 31 มกราคม 2548 2 เมษายน 2555 

วันหมดอายุของสิทธิประโยชน�ที่ได0รับ 30 มกราคม 2556 1 เมษายน 2563 

สิทธิประโยชน'ที่ได?รับ 
1. ได0รบัยกเว0นภาษีเงินได0นติบิุคคลสําหรับกําไรที่ได0จากการ

ประกอบกิจการที่ได0รบัการส$งเสริม และได0รับยกเว0นไม$ต0องนํา
เงินปXนผลจากกิจการที่ได0รับการส$งเสริมซ่ึงได0รบัยกเว0นภาษี
เงินได0นติบิุคคลไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได0ตลอด
ระยะเวลาที่ได0รบัการยกเว0นภาษีเงินได0นิตบิุคคล 

 
8 ปc  

นับแต$วันที่เร่ิมมีรายได0จาก
กิจการที่ได0รบัการส$งเสริม 

(หมดอายุไปแล0วเมื่อ  
30 ม.ค. 56) 

 
8 ปc  

นับแต$วันที่เริ่มมีรายได0จาก
กิจการที่ได0รบัการส$งเสริม 

2. ได0รบัอนุญาตให0นําผลขาดทุนประจําปcที่เกิดขึ้นในระหว$าง
ได0รบัยกเว0นภาษีเงินได0ไปหักจากกําไรสุทธิที่เกิดข้ึนภายหลัง
ระยะเวลาได0รับยกเว0นภาษีเงินได0นิตบิุคคล 

5 ปc  
นับแต$วันพ0นกําหนดเวลาที่

ได0รบัยกเว0นภาษี 

5 ปc  
นับแต$วันพ0นกําหนดเวลาที่

ได0รบัยกเว0นภาษี 

3. ได0รบัยกเว0นอากรขาเข0าสําหรับวัตถดุิบและวัสดุจําเป1นที่ต0อง
นําเข0ามาจากต$างประเทศเพื่อใช0ในการผลิตเพื่อส$งออก 

1 ปc 
นับแต$วันที่นําเข0าครั้งแรก 

1 ปc 
นับแต$วันที่นําเข0าครั้งแรก 

4. ได0รบัยกเว0นอากรขาเข0าสําหรับเครื่องจักรตามที่
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัต ิ

� � 

 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได0รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 และการรับรอง
มาตรฐานการจัดการ สิ่งแวดล0อม ISO 14001:2004 จากสถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ ถือเป1นเคร่ืองพิสูจน�ได0ว$า
บริษัทฯ มีระบบการจัดการสิ่งแวดล0อมที่ดี โดยมีระบบการควบคุมดูแลกระบวนการผลิตอย$างสม่ําเสมอ รวมท้ังมีแผน
ดําเนินการด0านการจัดการสิ่งแวดล0อมเพื่อลดหรือมิให0มีผลกระทบต$อสิ่งแวดล0อมอย$างชัดเจนและเป1นไปตามมาตรฐาน
ที่กําหนด 

(2) วัตถุดิบและผลิตภัณฑ'พลอยได? 
นอกเหนือจากผลิตภัณฑ�หลัก คือ เอทานอลตามท่ีกล$าวข0างต0นแล0ว ในกระบวนการกลั่นเอทานอล 

(Distillation) จะเกิดผลิตภัณฑ�พลอยได0 (By Product) คือ ฟูเซลออยล� (Fusel Oil) ซึ่งประกอบไปด0วย
แอลกอฮอล�หลายชนิด การใช0ฟูเซลออยล�จะต0องมีการแยกแอลกอฮอล�ด0วยวิธีการกลั่น และผ$านกระบวนการทําให0
บริสุทธิ์  แล0วจึงนําแอลกอฮอล�ที่ ได0ไปใช0เป1นตัวทําละลายในอุตสาหกรรมต$างๆ เช$นอุตสากรรมน้ําหอม 
อุตสาหกรรมเรซิ่นและพลาสติก อุตสาหกรรมแล็คเกอร�และหมึกพิมพ� เป1นต0น ทั้งน้ี ปริมาณฟูเซลออยล�ท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการผลิตของบริษัทฯ จะมีประมาณวันละ 200 ลิตร  
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  2.2 การตลาดและภาวะการแข�งขัน 

   2.2.1 กลยุทธ'ในการแข�งขัน 

1. คุณภาพของผลิตภัณฑ'   
 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะมุ$งเน0นผลิตเอทานอลที่มีคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต0องการของ

ลูกค0า โดยบริษัทฯ ให0ความสําคัญในการตรวจสอบคุณภาพของเอทานอลอย$างสม่ําเสมอ เริ่มตั้งแต$การคัดเลือก
และตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบรวมไปถึงเทคโนโลยีที่บริษัทฯ นํามาใช0ในการผลิตเอทานอลทั้ง 2 สายการผลิต 
เป1นเทคโนโลยีของ MAGIUN INTERIS ประเทศฝร่ังเศส ซึ่งเป1นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและได0รับการยอมรับจาก
ผู0ผลิตเอทานอลท่ัวโลก กระบวนการผลิตทุกข้ันตอนควบคุมด0วยระบบ DCS (Distributed Control System)    
ที่ทันสมัยและแม$นยํา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของเอทานอลในทุกข้ันตอนการ
ผลิตจนถึงข้ันตอนสุดท0ายก$อนท่ีจะส$งมอบให0แก$ลูกค0า การดําเนินการทั้งหมดข0างต0นมีวัตถุประสงค�เพื่อให0มั่นใจได0
ว$าเอทานอลที่ผลิตได0มีคุณภาพได0มาตรฐาน โดยปXจจุบันบริษัทฯ สามารถผลิตเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์สูงถึง 
99.8% โดยปริมาตร  

2. การบริหารต?นทุนการผลิตอย�างมีประสิทธิภาพ 
บริษัทฯ ให0ความสําคัญในการบริหารต0นทุนการผลิตซ่ึงถือเป1นค$าใช0จ$ายหลักที่จะส$งผลต$อ

ความสามารถในการทํากําไรและความสามารถในการแข$งขัน โดยปXจจุบันบริษัทฯ ใช0กGาซชีวภาพซึ่งได0จาก
กระบวนการบําบัดน้ําเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตเอทานอลเป1นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไอนํ้าเพื่อใช0ใน
กระบวนการผลิตเอทานอล จากเดิมที่ต0องใช0น้ํามันเตาเป1นเชื้อเพลิงซึ่งมีราคาสูงมาก ทําให0สามารถประหยัดต0นทุน
ค$าเชื้อเพลิงได0ทั้งหมดต้ังแต$ปc 2556 เป1นต0นมา และในปc 2558 บริษัทฯ ได0ก$อสร0างระบบผลิตไฟฟqาจากกGาซ
ชีวภาพขนาดกําลังการผลิต 3 เมกะวัตต� เพื่อนําไฟฟqาที่ได0มาใช0ภายในโรงงานและกระบวนการผลิต เป1นการลด
ต0นทุนพลังงานไฟฟqา นอกจากนี้เทคโนโลยีการผลิตท่ีบริษัทฯ ใช0ในการผลิต เอทานอลเป1นระบบอัตโนมัติท่ีควบคุม
ด0วยเคร่ืองคอมพิวเตอร�ท้ังหมด ทําให0จํานวนพนักงานในสายการผลิตมีจํานวนไม$มากซึ่งจะช$วยลดต0นทุนค$าแรงลง
ได0อีกส$วนหนึ่งด0วย 
  ยิ่งไปกว$านั้น การที่บริษัทฯ ออกแบบสายการผลิตท่ี 2 ให0สามารถเลือกใช0กากนํ้าตาลหรือมันเส0น
เป1นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล จะเป1นการเพิ่มความยืดหยุ$นในการท่ีจะบริหารต0นทุนการผลิตให0มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด โดยหากราคาของวัตถุดิบชนิดใดมีแนวโน0มสูงข้ึน ก็จะสามารถหันมาใช0วัตถุดิบอีกชนิดหนึ่งในการผลิต  
เอทานอลแทน  

3.  ความแน�นอนในการส�งมอบสินค?า  
 การส$งมอบสินค0าให0ตรงตามกําหนดเวลาเป1นปXจจัยสําคัญอีกปXจจัยหนึ่งที่ลูกค0าใช0พิจารณาในการ

เลือกสั่งซื้อเอทานอลแปลงสภาพจากผู0ผลิตแต$ละราย ซึ่งผู0ซื้อจะมีแผนการรับเอทานอลที่ระบุปริมาณที่ส$งมอบและ
กําหนดระยะเวลาการส$งมอบสินค0าที่ชัดเจน โดยหากบริษัทฯ ไม$สามารถส$งมอบสินค0าได0ในปริมาณและภายใน
กําหนดเวลาดังกล$าว จะส$งผลกระทบต$อความไว0วางใจของลูกค0าและชื่อเสียงของบริษัทฯ ดังนั้น จึงถือเป1น
นโยบายหลักที่จะต0องส$งมอบสินค0าให0ตรงตามกําหนดเวลา เพื่อสร0างความพึงพอใจและความไว0วางใจซึ่งจะส$งผล
ทําให0ลูกค0ากลับมาใช0บริการอย$างต$อเน่ือง 
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4. การรักษาความสัมพันธ'ที่ดีกับลูกค?า 
บริษัทฯ เป1นผู0ผลิตเอทานอลรายแรกที่ได0รับใบอนุญาตเป1นผู0ค0าน้ํามันตามมาตรา 10 ของ

พระราชบัญญัติการค0านํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 จึงทําให0มีกลุ$มลูกค0าท่ีมีการติดต$อทําธุรกิจกันมาเป1นเวลานาน 
ประกอบกับการท่ีบริษัทฯ มุ$งเน0นการสร0างความสัมพันธ�ท่ีดีกับลูกค0าอย$างต$อเนื่องเพื่อให0ลูกค0าเกิดความเชื่อมั่น
และไว0ใจในกระบวนการผลิตและการบริการที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ จะวางแผนการจัดส$งเอทานอลล$วงหน0า
ร$วมกับลูกค0าทั้งในด0านปริมาณสินค0าและเวลาในการจัดส$ง เพื่อสร0างความมั่นใจให0กับลูกค0าว$า บริษัทฯ จะสามารถ
ส$งสินค0าให0ได0ตรงตามความต0องการ นอกจากนั้นบริษัทฯ จะใช0ข0อมูลดังกล$าว ในการวางแผนการผลิตและการ
จัดซื้อวัตถุดิบให0มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อที่จะสามารถจัดส$งเอทานอลให0ในปริมาณ คุณภาพ และเวลาที่ลูกค0า
ต0องการอย$างสม่ําเสมอ  

    2.2.2 ลักษณะลูกค?า 

      บริษัทฯ จําหน$ายเอทานอลแปลงสภาพสําหรับใช0เป1นเชื้อเพลิง เพื่อนําไปใช0ผสมกับน้ํามันเบนซิน     
ในสัดส$วนต$าง ๆ เป1นนํ้ามันแกGสโซฮอล� โดยมีกลุ$มลูกค0าหลัก คือ บริษัทผู0ค0าน้ํามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 ของ
พระราชบัญญัติการค0านํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ซึ่งเป1นผู0ค0านํ้ามันรายใหญ$ของประเทศ โดยจะมีการทําสัญญา  
ซื้อขายเอทานอล ซึ่งมีอายุสัญญาประมาณ 3-12 เดือน ข้ึนอยู$กับนโยบายของลูกค0าแต$ละราย ในสัญญาจะกําหนด
ปริมาณเอทานอลแปลงสภาพที่บริษัทฯ ต0องจัดส$งให0ลูกค0าในกําหนดเวลาที่แน$นอน ส$วนราคาซื้อขายเอทานอล
แปลงสภาพท่ีจะซื้อขายกันนั้นจะกําหนดเป1นรายไตรมาส   

 

    2.2.3 นโยบายราคา 

     คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เห็นชอบให0ใช0ราคาเอทานอลอ0างอิงจากการ
เปรียบเทียบราคาต่ําสุด ระหว$างราคาเอทานอลท่ีผู0ผลิตรายงานต$อกรมสรรพสามิตกับราคาเอทานอลที่ผู0ค0า 
มาตรา 7 รายงานต$อสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ท้ังน้ีให0มีผลบังคับใช0ตั้งแต$เดือนธันวาคม 2558 
เป1นต0นไป 
       โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดราคาขายจากต0นทุนบวกอัตรากําไรข้ันต0นที่ เหมาะสม        
(Cost Plus Margin) โดยนอกเหนือจากการพิจารณาราคาเอทานอลอ0างอิงท่ีประกาศโดย สนพ. แล0ว บริษัทฯ ยัง
พิจารณาปXจจัยต$าง ๆ ประกอบในการกําหนดราคาขายเอทานอลแปลงสภาพเป1นสําคัญ เช$น ราคาวัตถุดิบที่ใช0   
ในการผลิต อุปสงค�และอุปทานของตลาด รวมถึงภาวะการแข$งขันโดยรวมในขณะนั้นทั้งจากตลาดในประเทศและ
ต$างประเทศ เป1นต0น 

 2.2.4 การจําหน�ายและช�องทางการจัดจําหน�าย  

 กรมสรรพสามิตมีข0อกําหนดตามที่ระบุไว0ในสัญญาอนุญาตให0ผลิตและจําหน$ายเอทานอลที่ใช0เป1น
เชื้อเพลิงว$า บริษัทฯ จะต0องนําเอทานอลทั้งหมดที่ผลิตได0ไปใช0ในการผสมกับนํ้ามันเชื้อเพลิงหรือจําหน$ายให0แก$
ผู0ค0าน้ํามันโดยตรงเท$าน้ัน และต0องแปลงสภาพเอทานอลเป1น “เอทานอลแปลงสภาพ” (Denatured Ethanol) 
ก$อนนําออกจากโรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทฯ ตามสูตรที่กรมสรรพสามิตกําหนด โดยผสมกับน้ํามันเบนซิน
หรือนํ้ามันแกGสโซฮอล� ซึ่งเรียกว$าสารแปลงสภาพ ในสัดส$วน 0.5% ต$อเอทานอล 99.5% โดยปริมาตร ก$อนการ
จําหน$ายให0กับผู0ค0านํ้ามันตามมาตรา 7 แห$งพระราชบัญญัติการค0าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 โดยผู0ค0าน้ํามันจะนํา
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เอทานอลแปลงสภาพไปผสมกับน้ํามันเบนซินในอัตราส$วนผสมต$างๆ เป1นน้ํามันแกGสโซฮอล� E10, น้ํามันแกGส
โซฮอล� E20 และน้ํามันแกGสโซฮอล� E85 ตามลําดับ 
 ในการขายเอทานอลแปลงสภาพของบริษัทฯ ส$วนใหญ$ลูกค0าเป1นผู0รับผิดชอบการขนส$งเอทานอลท่ี  
ซื้อเอง โดยลูกค0าจะเป1นผู0นํารถขนส$งมารับสินค0า ณ โรงงานของบริษัทฯ ในขณะท่ีลูกค0าบางราย บริษัทฯ เป1น
ผู0รับผิดชอบการขนส$ง โดยบริษัทฯ จะว$าจ0างบริษัทขนส$งภายนอกในการจัดส$งสินค0าให0แก$ลูกค0า ซึ่งในกรณีน้ี 
บริษัทฯ ต0องรับผิดชอบต$อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนระหว$างการขนส$งจนถึงคลังเก็บสินค0าของลูกค0า สําหรับปริมาณ
การซื้อขายเอทานอลนั้นจะยึดตามปริมาณที่วัดโดยมิเตอร� ณ โรงงานของบริษัทฯ เป1นหลักซึ่งมิเตอร�ดังกล$าว
จะต0องผ$านการสอบเทียบตามท่ีกฎหมายกําหนดเป1นประจํา 

   2.2.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข�งขัน 
    ภาวะอุตสาหกรรม 
  ความต0องการใช0เอทานอลในปc 2560 โดยเฉลี่ยอยู$ที่ 4 ล0านลิตรต$อวัน ซึ่งตํ่ากว$าเปqาหมายความ
ต0องการใช0เอทานอลตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ปc 2558-2579 ที่ประมาณความ
ต0องการใช0เอทานอลในปc 2560 จํานวน 4.35 ล0านลิตรต$อวัน แต$อย$างไรก็ตามปริมาณความต0องการใช0เอทานอล
เฉลี่ยในปc 2560 ปรับเพิ่มข้ึนจากปc 2559 (3.66 ล0านลิตรต$อวัน) ประมาณร0อยละ 9 โดยปXจจัยหลักมาจากราคา
น้ํามันตลาดโลกท่ียังคงอยู$ในระดับต่ําเฉลี่ย 52 เหรียญสหรัฐต$อบาร�เรล ประกอบกับปริมาณรถสะสมท่ีเพิ่มข้ึน และ
แรงส$งเสริมเชิงนโยบายในการกําหนดโครงสร0างราคาเชื้อเพลิงของภาครัฐ ในขณะที่ราคาจําหน$ายเอทานอลเฉลี่ย 
ปc 2560 เพิ่มข้ึนจากปc 2559 ตามแนวโน0มต0นทุนกากนํ้าตาลท่ีปรับสูงข้ึน 
  ตารางแสดงปริมาณการใช?เอทานอลสําหรับใช?เปDนเชื้อเพลิง ในช�วงปI 2556-2560 

(หน�วย : ล?านลิตร) ปI 2556 ปI 2557 ปI 2558 ปI 2559 ปI 2560 

ปริมาณการใช0เอทานอล 948.55 1,181.88 1,273.08 1,334.91 1,435.40 

ปริมาณการใช0เอทานอลเฉลี่ยต$อวัน  2.60 3.24 3.49 3.66 4.00 

ท่ีมา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน กระทรวงพลังงาน 

          ภาวะอุตสาหกรรมแกZสโซฮอล' 
    เนื่องจากเอทานอลท่ีใช0เป1นเชื้อเพลิงนั้น จะถูกนําไปผสมรวมกับนํ้ามันเบนซินที่สัดส$วนต$าง ๆ 
เป1นนํ้ามันแกGสโซฮอล� E10, E20 และ E85 ตามลําดับ ดังน้ัน ความต0องการใช0เอทานอลสําหรับใช0เป1นเชื้อเพลิงใน
ประเทศ จะแปรผันตามปริมาณการใช0น้ํามันแกGสโซฮอล�ในประเทศเป1นหลัก โดยในช$วงที่ผ$านมานั้นปริมาณการใช0
น้ํามันแกGสโซฮอล�ในประเทศเพิ่มข้ึนอย$างต$อเนื่องจาก 20.46 ล0านลิตรต$อวัน ในปc 2556 เป1น 28.80 ล0านลิตร   
ต$อวัน ในปc 2560 หรือคิดเป1นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร0อยละ 7.08 ต$อปc เน่ืองมาจากรถยนต�รุ$นใหม$        
ที่สามารถใช0นํ้ามันแกGสโซฮอล�ที่ปริมาณเอทานอลผสมได0มากข้ึน ประกอบกับราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงท่ียังคง
อยู$ในระดับต่ํา 

ในปc 2556 ปริมาณการจําหน$ายน้ํามันแกGสโซฮอล�เฉลี่ยต$อวันมีอัตราการเติบโตที่สูงถึงร0อยละ 68 
เมื่อเทียบจากปc 2555 ซึ่งเป1นผลจากการท่ีภาครัฐได0ประกาศยกเลิกการจัดจําหน$ายนํ้ามันเบนซิน 91 ทําให0
ประชาชนที่ใช0น้ํามันเบนซิน 91 ต0องเปลี่ยนมาใช0นํ้ามันแกGสโซฮอล� ด0วยเหตุน้ีจึงทําให0ปริมาณความต0องการใช0
น้ํามันแกGสโซฮอลล�ภายในประเทศนั้นเพิ่มข้ึนอย$างก0าวกระโดด และเพิ่มข้ึนอย$างต$อเนื่องจนถึงปXจจุบัน 
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ตารางแสดงปริมาณการจําหน�ายนํ้ามันแกZสโซฮอล' ในช�วงปI 2556-2560 
 

(หน�วย : ล?านลิตร) ปI 2556 ปI 2557 ปI 2558 ปI 2559 ปI 2560 

การจําหน$ายนํ้ามันแกGสโซฮอล� 7,469.89 8,007.92 9,130.33 10,118.37 10,521.90 

การจําหน$ายนํ้ามันแกGสโซฮอล�เฉลี่ยต$อวัน  20.46 21.94 25.01 27.65 28.80 
ท่ีมา: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

นอกจากปริมาณการจําหน$ายน้ํามันแกGสโซฮอล�ในประเทศท่ีเพิ่มสูงข้ึนอย$างต$อเนื่องแล0ว        
หากพิจารณาสัดส$วนการจําหน$ายนํ้ามันแกGสโซฮอล� พบว$าตั้งแต$ปc 2555 ปริมาณการจําหน$ายน้ํามันแกGสโซฮอล�ท่ีมี
ส$วนผสมของเอทานอลท่ีสูง ได0แก$ นํ้ามันแกGสโซฮอล� E20 และน้ํามันแกGสโซฮอล� E85 มีการปรับตัวเพิ่มข้ึนอย$าง
ต$อเนื่อง เนื่องจากได0รับการสนับสนุนจากภาครัฐผ$านการเพิ่มส$วนต$างราคาระหว$างแกGสโซฮอล� E10 และ E20 
และเงินชดเชยจากกองทุนนํ้ามัน ประกอบกับรถยนต�ใหม$สามารถใช0นํ้ามันที่มีส$วนผสมของเอทานอลในปริมาณท่ี
สูงข้ึนได0 ในขณะที่ปริมาณการจําหน$ายน้ํามันแกGสโซฮอล� E10 มีแนวโน0มลดลงตามลําดับ  

กราฟแสดงสัดส�วนการใช?นํ้ามันแกZสโซฮอล'แต�ละประเภท ในช�วงปI 2555-2560 

 
 
 
     

ด0านผู0ค0านํ้ามันมีการขยายสถานีบริการน้ํามันแกGสโซฮอล� E20 และน้ํามันแกGสโซฮอล� E85 
เพิ่มข้ึนอย$างต$อเนื่อง โดย ณ สิ้นปc 2560 มีสถานีบริการนํ้ามันแกGสโซฮอล� E20 จํานวน 3,707 สถานีบริการ    
และมีสถานีบริการน้ํามันแกGสโซฮอล� E85 จํานวน 1,167 สถานีบริการ  
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ท่ีมา: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
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(หน�วย : บาท/ลิตร) ประเภทน้ํามัน 

เบนซิน 95 แกZสโซฮอล' 95 แกZสโซฮอล' 91 แกZสโซฮอล' E20 แกZสโซฮอล' E85 
อัตราเงินส$งเข0ากองทุน 6.3100 0.3500 0.3500 - - 

อัตราเงินชดเชย - - - 3.000 9.3500 

ค$าการตลาด 2.4298 1.5422 1.5086 2.3493 4.7296 

ราคาขายปลีก 34.6600 27.5500 27.2800 25.0400 20.4400 

ท่ีมา: โครงสร0างราคานํ้ามันเชื้อเพลิง ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ� 2560 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 

 ภาวะอุตสาหกรรมกากนํ้าตาล 
 กากน้ําตาลเป1นผลิตภัณฑ�พลอยได0จากการแปรรูปอ0อยในโรงงานน้ําตาลซึ่งปริมาณอ0อย 1 ตัน จะได0

ผลผลิตกากน้ําตาลประมาณ 45-50 กิโลกรัม หรือปริมาณร0อยละ 4.50-5.00 ของปริมาณอ0อยท่ีเข0าหีบสําหรับ
ประเทศไทยน้ันฤดูหีบอ0อยจะอยู$ในช$วงระหว$างเดือนพฤศจิกายนถึงพฤษภาคมของปcถัดไป โดยปริมาณอ0อย เข0าหีบ
และปริมาณกากน้ําตาลท่ีผลิตได0 ในปcการผลิต 2555/2556 ถึง 2559/2560 เป1นดังนี้ 

 
ฤดูการผลิต ปริมาณพื้นท่ีปลูกอ?อย 

(ล?านไร�) 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(ตัน/ไร�) 
ปริมาณอ?อยเข?าหีบ 

(ล?านตัน) 
ปริมาณกากน้ําตาลท่ีผลิตได? 

(ล?านตัน) 

2555/2556 9.25 11.35 100.00 4.55 

2556/2557 10.08 11.24 103.67 4.29 

2557/2558 10.53 11.08 105.96 4.61 

2558/2559 11.01 9.15 94.05 4.23 

2559/2560 10.99 9.43 92.95 3.89 

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการอ0อยและนํ้าตาลทราย 

  เนื่องจากรัฐบาลผลักดันนโยบายบริหารพื้นท่ีเกษตรกรรมของพืช (Zoning) โดยเปลี่ยนพื้นท่ี 
ปลูกข0าวที่อยูในพื้นท่ีไม$เหมาะสมไปสู$การปลูกอ0อยโรงงาน มันสําปะหลัง ปาล�มนํ้ามัน และข0าวโพดเลี้ยงสัตว� ท้ังน้ี
อ0อยเป1นพืชเศรษฐกิจที่เหมาะต$อการส$งเสริมให0ชาวนาหันมาปรับเปล่ียนไร$นาเป1นไร$อ0อย เน่ืองจากอ0อยสามารถนํา 
ไปใช0ประโยชน�ได0ทุกส$วนเพื่อสร0างมูลค$าเพิ่มให0แก$อุตสาหกรรมที่ต$อเนื่องได0 นอกจากจะผลิตเป1นน้ําตาลทราย  
แล0วยังนําผลพลอยได0จากการผลิตไปเป1นวัตถุดิบผลิตเอทานอล เพื่อใช0เป1นพลังงานทดแทนและยังนํากากอ0อยไป
เป1นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟqาหรือนําไปผลิตเป1นเยื่อกระดาษได0อีกด0วย โดยพบว$าพื้นที่เพาะปลูกปcการผลิต 
2559/2560 ลดลงจากปcการผลิต 2558/2559 จํานวน 24,350 ไร$ หรือคิดเป1นร0อยละ 0.22 เน่ืองจากได0รับ
ผลกระทบจากภัยแล0ง 

ภาวะการแข�งขัน 
    ในปc 2560 ประเทศไทยมีโรงงานผลิตเอทานอลท่ีเป�ดดําเนินการแล0วจํานวน 26 โรงงาน                
คิดเป1นกําลังการผลิตติดตั้งรวม 5,790,000 ลิตรต$อวัน ซึ่งสามารถแบ$งตามประเภทวัตถุดิบหลักที่ใช0ในการผลิต   
เอทานอลได0ดังนี้ 
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โรงงานเอทานอลที่เปbดดําเนินการผลิตเอทานอลแล?ว 

โรงงานเอทานอล จังหวัด 
กําลังการผลิต 

(ลิตร/วัน) วัตถุดิบหลัก 

1 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่ จํากัด (มหาชน) เฟส 1 สุพรรณบุรี 150,000 กากนํ้าตาล 

2 บริษัท เคเอสแอล กรีนอินโนเวช่ัน จํากัด* ขอนแก$น 150,000 กากนํ้าตาล 

3 บริษัท เคเอสแอล กรีนอินโนเวช่ัน จํากัด (บ$อพลอย)* กาญจนบุรี 200,000 กากนํ้าตาล 

4 บริษัท นํ้าตาลไทยเอทานอล จํากัด* กาญจนบุรี 100,000 กากนํ้าตาล 

5 บริษัท เคไอ เอทานอล จํากัด* นครราชสีมา 200,000 กากนํ้าตาล 

6 บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จํากัด (กาฬสินธุ�)* กาฬสินธุ� 230,000 กากนํ้าตาล 

7 บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จํากัด (กาฬสินธุ�)* กุฉินารายณ� กาฬสินธุ� 320,000 กากนํ้าตาล 

8 บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จํากัด (ชัยภูมิ)* ชัยภูมิ 500,000 กากนํ้าตาล 

9 บริษัท เอกรัฐพัฒนา จํากัด* นครสวรรค� 230,000 กากนํ้าตาล 

10 บริษัท ไทยรุ$งเรืองพลังงาน จํากัด* สระบุรี 300,000 กากนํ้าตาล 

11 บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จํากัด (ด$านช0าง)* สุพรรณบุรี 200,000 กากนํ้าตาล 

12 บริษัท แม$สอดพลังงานสะอาด จํากัด* ตาก 230,000 นํ้าอ0อย/กากนํ้าตาล 

13 บริษัท ราชบุรีเอทานอล จํากัด* ราชบุรี 150,000 มันเส0น/กากนํ้าตาล 

14 บริษัท อี เอส เพาเวอร� จํากัด* สระแก0ว 150,000 มันเส0น/กากนํ้าตาล 

15 บริษัท ไทยแอลกอฮอล� จํากัด (มหาชน)* นครปฐม 200,000 มันเส0น/กากนํ้าตาล 

16 บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอร�ยี่ จํากัด (มหาชน) เฟส 2 สุพรรณบุรี 200,000 มันเส0น/กากนํ้าตาล 

17 บริษัท ทรัพย�ทิพย� จํากัด ลพบุรี 200,000 มันเส0น 

18 บริษัท ไท$ผิงเอทานอล สระแก0ว 150,000 มันสด 

19 บริษัท พี เอส ซี สตาร�ซ โปรดักส�ช่ัน ชลบุรี 150,000 มันสด/มันเส0น 

20 บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร� จํากัด (มหาชน) ขอนแก$น 130,000 มันสด 

21 บริษัท อี85 จํากัด ปราจีนบุรี 500,000 มันสด/นํ้าแปqง 

22 บริษัท อุบล ไบโอ เอทธานอล จํากัด อุบลราชธานี 400,000 มันสด/มันเส0น 

23 บริษัท บางจากไบโอเอทานอล จํากัด ฉะเชิงเทรา 150,000 มันสด/มันเส0น 

24 บรัท ทีพีเค เอทานอล จํากัด (เฟส1) นครราชสีมา 340,000 มันเส0น 

25 บริษัท อิมเพรส เอทานอล จํากัด ฉะเชิงเทรา 200,000 มันสด/มันเส0น/กากนํ้าตาล 

26 บริษัท ฟqาขวัญทิพย� จํากัด ปราจีนบุรี 60,000 มันสด 

 รวมกําลังการผลิตท้ังหมดในปcจจุบัน  5,790,000  

ท่ีมา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน 
หมายเหต ุ: *เป1นโรงงานผลิตเอทานอลท่ีเป1นบริษัทในกลุ$มของผู0ประกอบการโรงงานนํ้าตาล 
 

สําหรับปc 2560 บริษัทฯ คาดการณ�ว$าจะเพิ่มส$วนแบ$งการตลาดเป1นร0อยละ 8.4 แต$เนื่องจากโรงงานต0อง
หยุดการผลิตจากสถานการณ�อุทกภัยในช$วงไตรมาส 4 ปc 2560 ส$งผลให0ส$วนแบ$งการตลาดของบริษัทฯ ลดลง
เหลือร0อยละ 6.83 
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ปI ปริมาณการใช?เอทานอลรวม
ภายในประเทศ  

(ล?านลิตร) 

ปริมาณการขายเอทานอลแปลง
สภาพของบริษัทฯ  

(ล?านลิตร) 

ส�วนแบ�งการตลาด 
ของบริษัทฯ  
(ร?อยละ) 

2559 1,334.91 105.92 7.93 

2560 1,435.18 98.092 6.83 

ท่ีมา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน กระทรวงพลังงาน 

    2.2.6 การกํากับดูแลของภาครัฐในอุตสาหกรรมเอทานอล 
   ธุรกิจผลิตและจําหน$ายเอทานอลที่ใช0เป1นเชื้อเพลิงเป1นธุรกิจท่ีอยู$ภายใต0การกํากับดูแลโดย
หน$วยงานต$างๆ ของภาครัฐท่ีจะดูแลรับผิดชอบและกําหนดนโยบายท่ีเก่ียวข0อง ซึ่งสามารถสรุปได0ดังนี้ 

1. การผลิตและจําหน�ายเอทานอล 
  เพื่อให0การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตเอทานอลมีมาตรฐานเป1นไปในทางเดียวกัน ภายหลังจากท่ี
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2549 เห็นชอบนโยบายการเป�ดเสรีการผลิตสุรากลั่นชนิดสามทับ (เอทานอล) 
ที่นําไปใช0ผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใช0เป1นเชื้อเพลิง กระทรวงการคลังจึงได0ออกประกาศ กระทรวงการคลัง   
เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) เพื่อใช0เป1นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 เมื่อวันท่ี 24 
กันยายน 2550 ซึ่งประกาศดังกล$าวได0กําหนดข้ันตอนและวิธีดําเนินการขออนุญาตจัดตั้งโรงงานผลิตเอทานอล 
การขออนุญาตผลิตและจําหน$ายเอทานอล ตลอดจนการผลิตและการจําหน$ายเอทานอลของเอทานอล ซึ่งถูกกํากับ
ดูแลโดยกรมสรรพสามิต  
  นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานได0ออกประกาศเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2548 กําหนดให0เอทานอลท่ีใช0
เป1นเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องยนต� โดยจะใช0เป1นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือใช0ผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงก็ได0 เป1นน้ํามัน
เชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติการค0านํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ดังนั้น ในการจําหน$ายเอทานอลที่ใช0เป1นเชื้อเพลิง
นั้น ผู0ผลิตและจําหน$ายเอทานอลท่ีใช0 เป1นเชื้อเพลิงจะต0องขอจดทะเบียนเป1นผู0ค0า นํ้ามันตามมาตรา 7             
หรือมาตรา 10 แล0วแต$กรณี ต$อกรมธุรกิจพลังงาน 

 - ผู0ค0านํ้ามันตามมาตรา 7 หมายถึง ผู0ค0านํ้ามันที่มีปริมาณการค0าแต$ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิด  
ปcละตั้งแต$ 100,000 เมตริกตัน ข้ึนไป  

 - ผู0คํ้าน้ํามันตามมาตรา 10 หมายถึง ผู0ค0าน้ํามันที่มีปริมาณการค0าแต$ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิด
ปcละไม$ถึง 100,000 เมตริกตัน แต$เป1นผู0ค0านํ้ามันท่ีมีปริมาณการค0าแต$ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดเกิน 30,000 
เมตริกตัน (ประมาณ 36 ล0านลิตร) หรือเป1นผู0ค0าน้ํามันที่มีขนาดของถังที่สามารถเก็บน้ํามันแต$ละชนิดหรือรวมกัน
ทุกชนิดได0เกิน 200,000 ลิตร   

 2.  การกําหนดลักษณะและคุณภาพของเอทานอล 
   เพื่อเป1นการส$งเสริมให0มีการนําเอทานอลมาใช0ในเชิงพาณิชย� และสร0างความเชื่อมั่นให0แก$
ผู0บริโภค กรมธุรกิจพลังงานจึงได0กําหนดลักษณะและคุณภาพเอทานอลแปลงสภาพสําหรับใช0ผสมกับน้ํามันเบนซิน
พื้นฐานเพื่อผลิตเป1นน้ํามันแกGสโซฮอลล� ผ$านประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เร่ือง การกําหนดลักษณะและคุณภาพ
ของเอทานอลแปลงสภาพ พ.ศ. 2548 เม่ือวันที่ 11 กรกฎาคม 2548 
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  3.  การยกเว?นภาษีสรรพสามิต 

  เพื่อเป1นการสนับสนุนการผลิตและการใช0เอทานอลเป1นเชื้อเพลิง รัฐบาลโดยกรมสรรพสามิตจึง
ได0ออกประกาศเร่ือง วิธีการยกเว0นภาษีสุราสําหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอลท่ีนําไปใช0เป1นวัตถุดิบหรือส$วนประกอบ
เพื่อใช0ผลิตนํ้ามันเชื้อเพลิงเพื่อใช0เป1นเชื้อเพลิง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 โดยผู0ขอยกเว0นภาษีดังกล$าวจะต0องทํา
การติดตั้งระบบฐานข0อมูลอิเล็กทรอนิกส� และจัดทํารายงานตามที่กรมสรรพสามิตกําหนด 

 2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ' 
            2.3.1 การผลิต 

    โรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทฯ ตั้งอยู$เลขท่ี 9 หมู$ 10 ถนนด$านช0าง-สามชุก ตําบลหนอง
มะค$าโมง อําเภอด$านช0าง จังหวัดสุพรรณบุรี บนเนื้อท่ีกว$า 1,400 ไร$ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสายการผลิตเอทานอล 2 สาย 
ซึ่งใช0เทคโนโลยีของ MAGUIN INTERIS (“MAGUIN”) ประเทศฝรั่งเศส ท่ีเป1นเทคโนโลยีท่ีได0รับการยอมรับจาก
ผู0ผลิตเอทานอลท่ัวโลก โดยลักษณะเด$นของเทคโนโลยี MAGUIN คือ ใช0กระบวนการหมักแบบหลายถังต$อเนื่อง 
(Cascade Continuous) และกระบวนการกลั่นแบบ 2 คอลัมน� นอกจากน้ี กระบวนการผลิตของบริษัทฯ         
ยังได0รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 และการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล0อม     
ISO 14001:2004 จากสถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ 

รายละเอียด สายการผลิตที่ 1 สายการผลิตที่ 2 

วัตถุดิบที่ใช0ในการผลิตเอทานอล กากน้ําตาล กากน้ําตาลหรือมันสําปะหลัง 

กําลังการผลิตติดตั้ง 165,000 ลิตรต$อวัน 200,000 ลิตรต$อวัน 

วันที่เริ่มการผลิตครั้งแรก 31 มกราคม 2548 2 เมษายน 2555 

          ปXจจุบัน สายการผลิตเอทานอลท้ัง 2 สายการผลิตของบริษัทฯ สามารถดําเนินการเชิงพาณิชย�      
ได0เป1นที่เรียบร0อยแล0ว โดยสายการผลิตท่ี 1 ซึ่งใช0กากน้ําตาลเป1นวัตถุดิบได0เพียงชนิดเดียว ได0เร่ิมดําเนินการผลิต          
เชิงพาณิชย�มาแล0วต้ังแต$วันที่ 31 มกราคม 2548 สําหรับสายการผลิตที่ 2 ซึ่งสามารถเลือกใช0วัตถุดิบได0สองชนิด คือ 
กากน้ําตาลหรือมันสําปะหลัง นั้น ปXจจุบันได0เร่ิมดําเนินการผลิตเอทานอลเชิงพาณิชย�เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 
โดยใช0กากนํ้าตาลเป1นวัตถุดิบในการผลิตได0เพียงอย$างเดียว อย$างไรก็ตาม ปXจจัยในการพิจารณาเลือกใช0วัตถุดิบ    
ในการผลิตเอทานอลของสายการผลิตที่ 2 น้ัน จะข้ึนอยู$กับต0นทุนการผลิตและแผนการผลิตของบริษัทฯ เป1นหลัก 

  2.3.2 กําลังการผลิต 

 ปI 2559 ปI 2560 
รายละเอียด สายการผลิตท่ี 1 สายการผลิตท่ี 2 สายการผลิตท่ี 1 สายการผลิตท่ี 2 

กําลังการผลิตติดตั้ง 54,750,000 66,000,000 54,750,000 66,000,000 

ปริมาณการผลิตจริง 35,647,051 69,453,986 39,754,683 58,117,545 

% ของกําลังการผลิตติดตั้ง 65.11 105.23 72.61 88.06 

รวมกําลังการผลิตติดตั้ง  120,750,000 120,750,000 

รวมปริมาณผลิตจริง 105,101,037 97,872,228 

% ของกําลังการผลิตติดตั้งรวม 87.04 81.05 
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   2.3.3    การผลิตและกระบวนการผลิต 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

    กระบวนการผลิตเอทานอลของบริษทัฯ สามารถแบ�งเปDน 4 ขั้นตอนหลัก ดังน้ี 

1. การเตรียมวัตถุดิบ (Mash Preparation Process) 

กากน้ําตาลที่ถูกส$งโดยท$อจากถังเก็บกากนํ้าตาลจะถูกนํามาเตรียมก$อนการนําไปหมักด0วยการนํา
กากน้ําตาลมาเจือจางด0วยนํ้าเพื่อให0ได0ความเข0มข0นที่เหมาะสมและเติมกรดซ่ึงเป1นสารเคมีประเภทลดแรงตึงผิว
เพื่อให0ส่ิงเจือปนประเภท Organic Salt ตกตะกอนออกจากกากน้ําตาล  

2.  การหมัก (Fermentation Process) 
กากน้ําตาลที่ถูกเจือจางส$วนหนึ่งจะถูกส$งเข0าสู$กระบวนการเตรียมยีสต�เพื่อเตรียมเชื้อยีสต�สําหรับ    

ใช0ในกระบวน การหมัก โดยจะเติมสารอาหาร กรด และอากาศ ซึ่งจําเป1นต$อการเจริญเติบโตของยีสต� จากนั้นยีสต�
ที่ผ$านการเลี้ยงจนได0สภาวะท่ีเหมาะสมใน Prefermenters จะถูกส$งเข0าถังหมัก (Fermenters) พร0อมกับ

แอลกฮอลที์ มคีวาม
บริสทุธิ)  99.8%          
โดยปริมาตร 

การดดูนํ4าออก 
(Dehydration) 

การกลั  น 
(Distillation) 

การหมกั 
(Fermentation) 

การเตรียมวตัถดิุบ 
(Mash Preparation)   ใช0เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง 

ใช0เวลาประมาณ 36 ชั่วโมง 

 ใช0เวลาประมาณ 30 นาที 
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กากน้ําตาลที่ ถูกเจือจางอีกส$วนหนึ่ง กระบวนการหมักของบริษัทฯ จะเป1นกระบวนการแบบต$อเนื่อง       
(Cascade Continuous) โดยผ$านถังหมักทั้งหมด 6 ใบ ซ่ึงในแต$ละถังจะมีปX�มสูบวนและระบบนํ้าหล$อเย็นเพื่อ
ควบคุมอุณหภูมิถังหมักให0คงที่ โดยจะใช0เวลาในการหมักท้ังสิ้นประมาณ 36 ชั่วโมง เพื่อให0ยีสต�เปลี่ยนนํ้าตาลให0
เป1นแอลกอฮอล� หลังจากนั้นน้ําหมักจะถูกส$งไปยังถังพัก (Buffer Tank) เพื่อรอทําการกลั่นต$อไป ในกระบวนการน้ี
จะได0แอลกอฮอล�ที่มีระดับความบริสุทธิ์ประมาณ 9-10% โดยปริมาตร  

3. การกล่ัน (Distillation Process) 
 แอลกอฮอล�ที่ได0จากการหมักท่ีถูกเก็บไว0ในถังพัก จะถูกสูบไปยังหอกลั่นที่ 1 ซ่ึงทําหน0าที่แยก

แอลกอฮอล�ออกจากน้ําหมัก โดยการกลั่นท่ีความดันระดับต่ํากว$าบรรยากาศ  เมื่อไอของแอลกอฮอล�เคลื่อนตัว
ออกจากยอดหอกลั่นที่ 1 ก็จะไหลผ$านชุดหล$อเย็น ไอแอลกอฮอล�ส$วนที่บริสุทธิ์จะควบแน$นเป1นแอลกอฮอล�เหลวท่ี
มีความบริสุทธิ์ประมาณ 50% โดยปริมาตร และถูกสูบส$งไปต$อยังหอกลั่นที่ 2 ซึ่งมีหน0าที่ทําให0แอลกอฮอล�มีความ
บริสุทธิ์เพิ่มข้ึน โดยการกลั่นที่ความดันสูงกว$าบรรยากาศ เพื่อให0ได0แอลกอฮอล�ที่มีความบริสุทธิ์ประมาณ 92% 
โดยปริมาตร ไอแอลกอฮอล�จากหอกลั่นที่ 2 จะถูกส$งผ$านเข0าไปสู$กระบวนการแยกน้ําออก (Dehydration)  
 ในกระบวนการกลั่นนี้จะเกิดฟูเซลออยล� (Fusel Oil) ซึ่งเป1นผลิตภัณฑ�พลอยได0 สามารถนําไปใช0ใน
อุตสาหกรรมต$าง ๆ เช$น อุตสากรรมน้ําหอม อุตสาหกรรมเรซิ่นและพลาสติก อุตสาหกรรมแล็คเกอร�และหมึกพิมพ� 
นอกจากน้ี จะเกิดนํ้ากากส$า (Spent Wash) ซึ่งจะถูกส$งไปบําบัดท่ีระบบผลิตกGาซชีวภาพของบริษัทฯ ต$อไป 

4.  การดูดนํ้าออก (Dehydration Process) 
 เป1นการแยกน้ําที่เหลือออกเพื่อทําให0แอลกอฮอล�มีความบริสุทธิ์ในระดับ 99.8% โดยปริมาตร โดย  

ไอระเหยของแอลกอฮอล�จะผ$านหอสําหรับดูดซับน้ํา (Dehydration Unit) จํานวน 2 ถัง ซึ่งจะมี Zeolytes บรรจุ
ไว0ภายในเพื่อทําหน0าท่ีดูดซับน้ําออกจากไอแอลกอฮอล� โดยแอลกอฮอล�ท่ีแห0งแล0วจะถูกควบกลั่นแล0วทําให0เย็นลง
ก$อนจะถูกส$งไปยังถังเก็บ (Storage Tank) เพื่อรอจําหน$ายต$อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีถังเก็บเอทานอลจํานวน 4 ใบ 
ความจุรวมท้ังสิ้น 4,500,000 ลิตร โดยในถังเก็บแต$ละใบจะมีการปล$อยไนโตรเจนทดแทนอากาศภายใน หรือ       
ที่เรียกว$า “Nitrogen Blanketing” เพื่อรักษาคุณภาพของเอทานอลและรอจัดจําหน$ายให0แก$ลูกค0า 
 

   2.3.4 การจัดหาวัตถุดิบ 
     1. กากนํ้าตาล (Molasses) 

    วัตถุดิบหลักที่ใช0ในการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ คือ กากนํ้าตาล ซึ่งคิดเป1นสัดส$วนกว$า
ร0อยละ 80 ของต0นทุนการผลิตเอทานอล บริษัทฯ สั่งซื้อกากน้ําตาลจากผู0ผลิต และ/หรือผู0จัดจําหน$ายในประเทศ
ทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะเริ่มเจรจาซื้อกากน้ําตาลล$วงหน0ากับผู0ผลิต และ/หรือผู0จัดจําหน$ายกากน้ําตาลตั้งแต$ช$วงก$อน
ฤดูกาลเป�ดหีบอ0อย เนื่องจากกากน้ําตาลเป1นผลิตภัณฑ�พลอยได0จากการผลิตน้ําตาล ดังนั้นปริมาณกากน้ําตาลจะมาก
หรือน0อยจึงข้ึนอยู$กับปริมาณอ0อยเข0าหีบในแต$ละฤดูกาลเป1นสําคัญ เพื่อเป1นการลดความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ     
อาจมีปริมาณกากนํ้าตาลซ่ึงเป1นวัตถุดิบหลักไม$เพียงพอต$อการผลิตเอทานอลตามแผนท่ีวางไว0 บริษัทฯ จึงมีการจัดทํา
สัญญาซื้อกากน้ําตาลล$วงหน0ากับผู0ผลิต และ/หรือผู0จําหน$ายกากน้ําตาล โดยจะกําหนดปริมาณการซื้อกากน้ําตาล 
และกําหนดส$งมอบที่แน$นอนไว0 บริษัทฯ มีการสั่งซื้อกากนํ้าตาลจาก บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด (“มิตรผล”)       
เป1นหลัก เนื่องจากโรงงานน้ําตาลของมิตรผลตั้งอยู$ในบริเวณใกล0เคียงกับโรงงานของบริษัทฯ ซ่ึงจะช$วยประหยัด
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ต0นทุนกากนํ้าตาล (รวมค$าขนส$ง) ลงได0ส$วนหนึ่ง ทั้งน้ีบริษัทฯ มีการทําสัญญาการซื้อขายกากน้ําตาลกับ           
บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด จํานวน 200,000 ตันต$อปc เป1นระยะเวลา 15 ปc เร่ิมตั้งแต$ปc 2548 ถึงปc 2562 โดยจะมี
การกําหนดราคาซื้อขายทุก 5 ปc สําหรับสัญญาหลัก และทุกๆ 1 ปc สําหรับสัญญาเสริม  

      ถึงแม0ว$าบริษัทฯ จะส่ังซื้อกากน้ําตาลจากผู0ผลิตหลักเพียงรายเดียว คือ มิตรผล เนื่องจาก
เป1นผู0ผลิตรายใหญ$ และมีโรงงานอยู$บริเวณใกล0เคียงกับโรงงานของบริษัทฯ ทําให0ลดต0นทุนค$าขนส$งกากนํ้าตาลได0แล0ว 
บริษัทฯ ยังมีการสั่งซ้ือกากนํ้าตาลจากผู0ผลิต และ/หรือผู0จัดจําหน$ายกากนํ้าตาลรายอ่ืนเพื่อรักษาความสัมพันธ�ที่ดี 
และลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู0ผลิต และ/หรือผู0จัดจําหน$ายน0อยราย โดยบริษัทฯ ได0มีการทําสัญญาซื้อขาย
กากนํ้าตาลระยะยาวเพิ่มเติมจากผู0ผลิตกากน้ําตาลรายอ่ืน ได0แก$ บริษัท น้ําตาลนครเพชร จํากัด ซึ่งมีระยะเวลาของ
สัญญา 5 ปc เร่ิมตั้งแต$วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

     ทั้งนี้ ในการซื้อกากนํ้าตาลส$วนใหญ$ของบริษัทฯ น้ัน ผู0ขายมีหน0าท่ีส$งมอบกากน้ําตาลถึง
โรงงานของบริษัทฯ อย$างไรก็ตาม มีผู0ขายบางรายท่ีบริษัทฯ จะต0องจัดรถขนส$งไปรับมอบกากน้ําตาลจากโรงงานของ
ผู0ขายซึ่งในกรณีน้ี บริษัทฯ จะว$าจ0างบริษัทขนส$งภายนอกในการขนส$งกากนํ้าตาลจากโรงงานของผู0ขายมาส$งมอบท่ี
โรงงานของบริษัทฯ โดยในสัญญาจ0างขนส$งระหว$างบริษัทฯ และบริษัทขนส$งจะระบุชัดเจนว$า ผู0ขนส$งต0องรับผิดชอบ
ในความเสียหายท้ังหลายที่เกิดจากการปลอมปน การเสื่อมคุณภาพ หรือการสูญหายของสินค0าในระหว$างการขนส$ง
และความเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม$ว$าการปลอมปน การเสื่อมสภาพหรือการสูญหายน้ันจะเกิดเน่ืองจากสาเหตุใด
ก็ตาม บริษัทขนส$งต0องชดใช0ความเสียหายให0แก$บริษัทฯ     

2. สารเคมี 

  นอกเหนือจากกากน้ําตาลที่เป1นวัตถุดิบหลักแล0ว บริษัทฯยังใช0สารเคมีในกระบวนการผลิตเอ
ทานอลโดยในปc 2558-2560 ต0นทุนสารเคมีคิดเป1นสัดส$วนร0อยละ 1.42 ร0อยละ 1.68 และร0อยละ 1.82 ของต0นทุน
การผลิตเอทานอล ทั้งนี้ สารเคมีที่สําคัญท่ีบริษัทฯ ใช0ในกระบวนการผลิต เช$น ยีสต�, ยูเรีย,ไดแอมโมเน่ียมฟอสเฟต, 
Anti Foam และกรดซัลฟูริก เป1นต0น โดยเป1นการสั่งซื้อจากผู0ผลิต และ/หรือผู0จัดจําหน$ายในประเทศทั้งหมด      
และจากการที่บริษัทฯ ให0ความสําคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ� บริษัทฯ จึงเน0นการสั่งซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพจาก
ผู0ผลิต และ/หรือผู0จัดจําหน$ายท่ีมีศักยภาพและความสามารถที่จะจัดส$งวัตถุดิบที่มีคุณภาพตามท่ีกําหนดได0อย$าง
ครบถ0วนและตรงตามกําหนดเวลาที่ต0องการ โดยบริษัทฯ จะมีการจัดทําทะเบียนรายชื่อผู0ผลิต และ/หรือผู0จัด
จําหน$าย (Approved Vendor List) เพื่อใช0ในการกลั่นกรองผู0ผลิต และ/หรือผู0จัดจําหน$ายที่มีคุณภาพ ซึ่งบริษัทฯ 
จะทําการทบทวนผลการประเมินปcละ 2 คร้ัง โดยพิจารณาจากคุณภาพและประวัติการส$งมอบวัตถุดิบเป1นหลัก  

 ทั้งนี้ ในการสั่งซื้อสารเคมีนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาจากปริมาณการสั่งซื้อข้ันต่ํา (Minimum 
Stock) ที่กําหนดไว0 โดยหากปริมาณลดลงจนถึงปริมาณข้ันต่ําท่ีต0องมีไว0 ระบบ ERP ก็จะแจ0งให0ผู0ที่เก่ียวข0อง
ดําเนินการสั่งซื้อสารเคมีเพิ่ม ซึ่งระบบดังกล$าวจะช$วยให0บริษัทฯ สามารถบริหารวัตถุดิบได0อย$างมีประสิทธิภาพ
และมีปริมาณท่ีเหมาะสม 

3. มันเส?น 
 ปXจจัยในการพิจารณาเลือกใช0วัตถุดิบในการผลิตเอทานอลของสายการผลิตท่ี 2 น้ัน จะข้ึนอยู$กับ

ต0นทุนการผลิตและแผนการผลิตของบริษัทฯ เป1นหลักซ่ึงการท่ีบริษัทฯ มีทางเลือกในการเลือกใช0วัตถุดิบจะทําให0
บริษัทฯ บริหารต0นทุนการผลิตได0อย$างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งช$วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกากน้ําตาลเป1นวัตถุดิบ
หลักเพียงอย$างเดียว โดยบริษัทฯ สามารถเลือกใช0วัตถุดิบท่ีมีต0นทุนที่ตํ่ากว$าในการผลิตเอทานอลได0  
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 ทั้งนี้บริษัทฯ ได0มีการเตรียมความพร0อมสําหรับการผลิตเอทานอลจากมันเส0น โดยมีนโยบายใน
การจัดหามันเส0นจากบริเวณจังหวัดใกล0เคียง เช$น จังหวัดกาญจนบุรี อุทัยธานี นครสวรรค� และกําแพงเพชร ซึ่ง
เป1นพื้นที่ท่ีมีการปลูกมันสําปะหลังเป1นจํานวนมาก โดยการซื้อมันเส0นน้ัน บริษัทจะทําการสํารวจลานมันเพื่อให0
มั่นใจว$า ลานมันดังกล$าวมีศักยภาพในการผลิตมันเส0นตรงตามคุณภาพท่ีบริษัทฯ ต0องการ และบริษัทฯ จะทําการ
สุ$มตัวอย$าง เพื่อตรวจสอบคุณภาพของมันเส0นทุกครั้ง ก$อนตัดสินใจทําการซื้อขาย นอกจากนี้ในข้ันตอนการรับ
มอบมันเส0นในแต$ละครั้ง บริษัทฯ ก็จะทําตรวจสอบมันเส0นในแต$ละคันรถว$ามีคุณภาพตามท่ีกําหนดหรือไม$ ก$อนท่ี
จะรับมอบ โดยหากมีคุณภาพไม$เป1นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด ก็จะปฎิเสธการรับมอบในคร้ังดังกล$าว เพื่อให0มั่นใจ
ว$ามันเส0นท่ีบริษัทฯ จัดหามาน้ันเป1นมันเส0นที่มีคุณภาพตรงตามท่ีกําหนดและเหมาะสมสําหรับใช0ในกระบวนการ
ผลิตเอทานอลของบริษัทฯ   

  3.ปcจจัยความเสี่ยง 

  บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่ จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตเอทานอลเพื่อใช0ผสมกับน้ํามัน  
เบ็นซินในอัตราส$วนต$างๆ เป1นน้ํามันแกGสโซฮอล� E10, E20 และ E85 เพื่อใช0เป1นเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต�โดยท่ัวไป 
โดยเป1นผู0ประกอบอุตสาหกรรมกลางนํ้าท่ีไม$ได0ประกอบอุตสาหกรรมต0นน้ําและปลายนํ้า จึงให0ความสําคัญกับการ
บริหารความเสี่ยงด0านการจัดหาวัตถุดิบซึ่งเป1นอุตสาหกรรมต0นนํ้าอันได0แก$ กากนํ้าตาล มันสําปะหลัง ข0าวบด   
เป1นต0น รวมถึงการใช0กGาซชีวภาพซึ่งเป1นเชื้อเพลิงหลัก โดยท้ังสองเรื่องดังกล$าวเป1นต0นทุนส$วนใหญ$ในการผลิต     
เอทานอลเพื่อให0สามารถทํากําไรที่ดี โดยมีการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญในรอบปc 2560 ดังน้ี 

(1) ความเส่ียงด?านการจัดหาวัตถุดิบหลัก  
      บริษัทฯใช0กากน้ําตาลและมันสําปะหลังเป1นวัตถุดิบหลักคิดเป1นสัดส$วนมากกว$าร0อยละ 80 ของ
ต0นทุนการผลิตเอทานอล และโดยที่กากนํ้าตาลและมันสําปะหลังเป1นผลผลิตทางการเกษตร จึงมีปXจจัยที่จะส$ง 
ผลกระทบหลายด0านอันได0แก$พื้นที่ในการเพาะปลูกซึ่งจะแปรผันไปตามผลตอบแทนเมื่อเทียบกับพืชไร$ชนิดอ่ืน 
สภาพภูมิอากาศ, โรคระบาด, ปริมาณน้ําฝนและน้ําชลประทานในแต$ละปc ความต0องการใช0ในอุตสาหกรรมอ่ืนและ
ปริมาณการส$งออกในแต$ละปc เป1นต0น โดยบริษัทฯ มีการจัดหากากน้ําตาลโดยทําสัญญาซื้อขายระยะยาวกับผู0ผลิต
และ/หรือผู0จัดจําหน$ายกากนํ้าตาลในประเทศเพื่อตกลงปริมาณและกําหนดเวลาส$งมอบกากนํ้าตาลไว0ล$วงหน0า 
ในขณะท่ีการจัดหามันสําปะหลังจะเป1นการจัดซื้อจากลานมันในบริเวณใกล0เคียงกับโรงงานของบริษัทฯ ซึ่งจะช$วย
ให0สามารถบริหารสต็อกวัตถุดิบรวมทั้งการวางแผนผลิตและจําหน$ายเอทานอลได0อย$างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
สูงสุด  

(2)   ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก  
         การเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบส$งผลโดยตรงต$อต0นทุนการผลิตเอทานอล เนื่องจากเป1นต0นทุนส$วน
ใหญ$ในการผลิตเอทานอล ทั้งนี้ราคากากน้ําตาลจะแปรผันไปตามอุปทานอุปสงค�ในทิศทางเดียวกับการ
เปลี่ยนแปลงราคาน้ําตาล ซ่ึงเป1นไปตามฤดูกาลและกลไกตลาด เช$นเดียวกับราคามันสําปะหลังท่ีนอกจากจะข้ึนอยู$
กับอุปทานอุปสงค�ในตลาดแล0วยังมีการแทรกแซงจากภาครัฐด0วย ดังนั้นหากราคาวัตถุดิบปรับตัวเพิ่มสูงข้ึนอย$าง
รวดเร็วอาจส$งผลกระทบต$อต0นทุนขายและอัตรากําไรของบริษัทฯ เนื่องจากไม$สามารถปรับราคาขายเอทานอล
เพิ่มข้ึนซึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดราคาขายเอทานอลจากต0นทุนบวกกําไรข้ันต0นในอัตราที่เหมาะสม อีกทั้งมี
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การติดตามสถานการณ�ตลาดและความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบอย$างใกล0ชิดและสมํ่าเสมอ เพื่อให0สามารถ
จัดซื้อวัตถุดิบได0ในราคาที่เหมาะสมหรือสามารถแข$งขันได0โดยมี GROSS PROFIT MARGIN ท่ีดี  

(3)  ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงลูกค?ารายใหญ�  
    บริษัทฯจําหน$ายเอทานอลเพื่อใช0เป1นเชื้อเพลิงให0กับผู0ค0าน้ํามันมาตรา 7 แห$งพระราชบัญญัติ
การค0าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 เพื่อนําไปผสมเป1นน้ํามันแกGสโซฮอล� ซึ่งถือว$าเป1นตลาดที่มีลูกค0าน0อยราย ดังนั้น
ลูกค0ารายใหญ$ท่ีมีความต0องการเอทานอลในปริมาณมากจึงมีอํานาจต$อรองทั้งราคาและเงื่อนไขการซื้อขาย แต$หาก
ไม$มีปริมาณการสั่งซื้อจากลูกค0ารายใหญ$ หรือปริมาณการสั่งซื้อลดลงอาจจะส$งผลกระทบต$อรายได0และผลกําไร 
บริษัทฯ จึงเน0นการสร0างความสัมพันธ�อันดีกับลูกค0าเพื่อสร0างความเช่ือมั่น และความพึงพอใจสูงสุดให0ลูกค0า อีกทั้ง
พยายามลดการพึ่งพิงลูกค0ารายใดรายหนึ่งเป1นหลัก โดยขยายฐานลูกค0าให0มากข้ึนเพื่อให0สามารถจําหน$ายเอทา
นอลได0ตามแผนงานและเปqาหมายในราคาและเง่ือนไขท่ีดีที่สุด 

(4) ความเส่ียงจากนโยบายของภาครัฐ  
      เนื่องจากนโยบายส$งเสริมการใช0พลังงานทดแทนของภาครัฐมีผลกระทบต$อการดําเนินธุรกิจ       
เอทานอล ทั้งแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน (AEDP 2015) ท่ีกําหนดเปqาหมายความต0องการใช0
เอทานอลและแผนปฏิบัติการ และแผนการบริหารจัดการนํ้ามันเชื้อเพลิง (OIL PLAN 2015) ในการกําหนดชนิด
น้ํามันท่ีจําหน$ายให0มีความเหมาะสม ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ หรือในกรณีท่ีนโยบายของภาครัฐ
ขาดความต$อเนื่องหรือไม$ชัดเจน จะส$งผลกระทบต$อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะต0องบริหารการผลิต และ
การจําหน$ายเอทานอลให0เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด โดยมุ$งเน0นการบริหารต0นทุนการรักษาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ� และการสร0างความสัมพันธ�อันดีกับลูกค0า รวมถึงการขยายตลาดส$งออกหรือการเพิ่มมูลค$าให0ผลิตภัณฑ� 
เพื่อให0ม่ันใจได0ว$าจะได0รับผลกระทบจากนโยบายของภาครัฐน0อยที่สุด 

(5)  ความเสี่ยงจากแนวโน?มการใช?รถยนต'ไฟฟ!าและรถยนต'ไฮบริดเพ่ิมขึ้น  
       ตามท่ีภาครัฐมีนโยบายในการสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต�ไฟฟqา (ELECTRICAL VEHICLES หรือ 
“EVs”) ตามนโยบาย ENERGY 4.0 ท่ีจะปรับเปลี่ยนการพึ่งพาฟอสซิลไปสู$พลังงานสีเขียวเพิ่มมากข้ึน ประกอบกับ
การใช0รถยนต�ไฮบริดที่ใช0ทั้งพลังงานไฟฟqาและน้ํามันเชื้อเพลิงมีแนวโน0มเพิ่มมากข้ึนในปXจจุบัน แม0จะมีข0อจํากัด
ด0านราคาและอายุการใช0งานของแบตเตอร่ี ระยะเวลาการชาร�จแบตเตอรี่ รวมถึงจํานวนสถานีให0บริการที่จะต0อง
พัฒนาต$อไปในอนาคตก็ตาม จะเห็นได0ว$าการใช0พลังงานไฟฟqาในรถยนต�จะส$งผลกระทบต$อความต0องการใช0น้ํามัน
เชื้อเพลิงและเอทานอลในอนาคต โดยบริษัทฯอยู$ระหว$างการศึกษาความเป1นไปได0ในการผลิตผลิตภัณฑ�อ่ืนหรือ
อนุพันธ�ของเอทานอล เพื่อลดผลกระทบจากความต0องการใช0เอทานอลท่ีลดลง 

(6) ความเสี่ยงจากการใช?กZาซชีวภาพเปDนเช้ือเพลิงหลักสําหรับผลิตไอนํ้าและกระแสไฟฟ!าเพ่ือใช?
ในกระบวนการผลิตเอทานอล  
          ใช0กGาซชีวภาพเป1นเชื้อเพลิงหลักสําหรับการผลิตไอนํ้าและกระแสไฟฟqาเพื่อใช0ในกระบวนการ
ผลิตเอทานอล ซึ่งเป1นหน่ึงในนโยบายลดต0นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเอทานอล จากเดิมที่ใช0น้ํามันเตา
และพลังงานชีวมวลเป1นเชื้อเพลิงเป1นหลัก ทําให0ลดต0นทุนค$าเชื้อเพลิงได0อย$างมาก ปXจจุบันบริษัทฯ สามารถผลิต
กGาซชีวภาพได0เพียงพอสําหรับการผลิตไอน้ําและกระแสไฟฟqาที่ใช0ในการผลิตเอทานอลท้ังสองสายการผลิต อย$างไร
ก็ตามบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงหากเกิดภัยธรรมชาติ ท่ีทําให0บ$อผลิตกGาซชีวภาพได0รับความเสียหาย และทําให0
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กระบวนการผลิตกGาซชีวภาพต0องหยุดชะงักลง โดยจะต0องหันไปใช0เชื้อเพลิงชนิดอ่ืนทดแทน เช$น นํ้ามันเตา และ
กะลาปาล�ม เป1นต0น ก็จะทําให0ต0นทุนการผลิตเอทานอลเพิ่มสูงข้ึน ซึ่งบริษัทฯ ก็ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล$าว จึง
ได0ปรับปรุงโครงสร0างบ$อผลิตกGาซชีวภาพให0มีความมั่นคงแข็งแรงและจัดให0มีหน$วยงานคอยดูแลระบบการผลิตกGาซ
ชีวภาพทุกระบบอย$างใกล0ชิด โดยมีการซ$อมแซมบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ�ต$างๆ อย$างสม่ําเสมออยู$ตลอดเวลา 
เพื่อให0สามารถผลิตกGาซชีวภาพได0อย$างต$อเน่ืองและมีประสิทธิภาพประสิทธผลสูงสุด นอกจากนี้ยังได0จัดทํา
กรมธรรม�ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดที่เกิดจากภัยธรรมชาติเพื่อรองรับความเสี่ยงไว0อีกทางหน่ึงด0วย 

(7) ความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดล?อม  
      ให0ความสําคัญและตระหนักถึงผลกระทบด0านสุขภาพและอนามัยของชุมชนโดยรอบโรงงาน     

จึงมีความมุ$งม่ันและเอาใจใส$ต$อสภาพแวดล0อม และมลภาวะท่ีอาจจะเกิดข้ึนท้ัง 2 ด0านดังนี ้

        (7.1) ความเสี่ยงจากผลกระทบส่ิงแวดล?อมด?านมลพิษทางอากาศ  
             มีอุปกรณ� BIO SCRUBBER สําหรับกําจัดกGาซไฮโดรเจนซัลไฟด� (H2S) ในกGาซชีวภาพท่ีใช0

เป1นเชื้อเพลิงสําหรับการผลิตไอนํ้าและกระแสไฟฟqาเพื่อทําให0กGาซชีวภาพมีความสะอาดและมีคุณภาพท่ีดีข้ึน 
นอกจากนี้ยังมีทีมงานที่คอยเฝqาระวังและซ$อมบํารุงผ0าใบคลุมบ$อกGาซชีวภาพให0อยู$ในสภาพท่ีดี หากมีการชํารุด
เสียหายก็จะมีทีมงานเข0าไปซ$อมแซมทันทีเพื่อปqองกันหรือลดผลกระทบมลพิษทางอากาศที่อาจจะเกิดข้ึนต$อชุมชน
ให0มากที่สุด 

      (7.2) ความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดล?อมด?านทรัพยากรนํ้าและการบําบัดนํ้าเสีย  
                ได0ดําเนินการตามเงื่อนไขข0อกําหนดของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมใน        
“เรื่องการจัดการน้ําเสียของโรงงานอุตสาหกรรม” โดยมีการก$อสร0างบ$อกักเก็บนํ้ากากส$าที่ผ$านกระบวนการผลิต
กGาซชีวภาพอย$างเหมาะสมเพียงพอ มีการตรวจสอบและซ$อมแซมคันบ$อให0มั่นคงแข็งแรงตามหลักวิศวกรรม และ
กักเก็บนํ้าในระดับท่ีต่ํากว$า 1 เมตรจากคันบ$อ เพื่อลดโอกาสของการเกิดน้ําล0นจากบ$อเมื่อฝนตกหนัก นอกจากน้ี
จะลงทุนในโครงการระเหยนํ้ากากส$าด0วยระบบ EVAPORATION เพื่อลดปริมาณน้ํากากส$าที่ผ$านการบําบัดแล0ว 
และลดความเสี่ยงจากการที่น้ํากากส$าจะรั่วไหลหากเกิดอุทกภัยข้ึน ท้ังน้ีเพื่อปqองกันผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนกับ
ชุมชนโดยรอบโรงงาน ฉะน้ันความเสี่ยงส$วนใหญ$เป1นเร่ืองภัยธรรมชาติ โดยในช$วงปลายปc 2560 ท่ีผ$านมามีปXญหา
ฝนตกชุกจนเกิดอุทกภัยทําให0บ$อบําบัดนํ้าเสียโรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทฯ เกิดชํารุดและพังทลายส$งผล
กระทบต$อชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมในบริเวณใกล0เคียง และกระทรวงอุตสาหกรรมได0สั่งให0บริษัทฯ หยุด
ประกอบกิจการโรงงานผลิตเอทานอลทั้งหมดเป1นการชั่วคราวเพื่อดําเนินการซ$อมแซมบ$อบําบัดน้ําเสียให0ได0
มาตรฐานตามเกณฑ�ที่ทางราชการกําหนดและสามารถขออนุญาตผลิตและจําหน$ายเอทานอลได0ตามปกติ     
ในช$วงต0นเดือนธันวาคม 2560 ที่ผ$านมา ทั้งนี้บริษัทฯสามารถเรียกร0อง (CLAIM) ค$าเสียหายจากบริษัทรับ
ประกันภัยตามกรมธรรม�ประกันภัยที่ทําไว0ซึ่งจะช$วยลดผลกระทบจากความเส่ียงภัยท่ีเกิดข้ึนดังกล$าว 
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  (8) ความเส่ียงจากการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว?ในสัญญากู?ยืมเงินจากสถาบันการเงิน  

      (8.1) การดํารงอัตราส�วนหน้ีสินต�อส�วนของผู?ถือหุ?น (DEBT TO EQUITY RATIO) และ
อัตราส�วนความสามารถในการชําระหน้ี (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO : DSCR) ตามที่ธนาคารผู?ให?กู?
กําหนด  

    บริษัทฯ ได0ทําสัญญากู0เงินระยะยาวจากธนาคารพาณิชย�แห$งหนึ่งโดยมียอดคงค0าง ณ วันสิ้น      
ปc 2560 จํานวน 117.76 ล0านบาท ซึ่งจะครบกําหนดชําระคืนต0นเงินกู0ทั้งหมดในปc 2561 โดยมีอัตราส$วนหนี้สิน 
ต$อส$วนของผู0ถือหุ0น (“DEBT TO EQUITY RATIO” หรือ “D/E”) เท$ากับ 0.74 เท$าซึ่งตามสัญญากู0เงินกําหนดไว0
ไม$เกิน 2เท$า แต$อัตราส$วนความสามารถในการชําระหน้ี (“DEBT SERVICE COVERAGE RATIO” หรือ “DSCR”) 
เท$ากับ 1.06 เท$า ซ่ึงตามสัญญากู0เงินกําหนดไว0ไม$ต่ํากว$า 1.25 เท$า สาเหตุเนื่องจากเกิดปXญหาอุทกภัยทําให0ต0อง
หยุดการผลิตเอทานอลดังกล$าวข0างต0น ซึ่งเป1นเหตุสุดวิสัย โดย ธนาคารผู0ให0กู0ได0ผ$อนผันการปฏิบัติตามเง่ือนไขใน
สัญญากู0เงินให0แล0วเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ที่ผ$านมา นอกจากน้ียังมีวงเงินกู0ระยะสั้นจํานวน 1,850 ล0านบาท
เพื่อใช0เป1นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับจัดซื้อวัตถุดิบโดยมีการเบิกใช0จริง ณ วันสิ้นปc 2560 เพียง 899.07 ล0านบาทซึ่ง
บริษัทฯตระหนักในเร่ืองน้ีเป1นอย$างดีและพยายามบริหารกระแสเงินสดอย$างรอบคอบและระมัดระวังเพื่อไม$ให0เกิด
ปXญหาผิดนัดผิดสัญญากู0เงินที่ทําไว0 

     (8.2) การดํารงสัดส�วนการถือหุ?นของ บริษัท ลานนารีซอร'สเซส จํากัด (มหาชน) ในบริษัทฯ 
ไม�ให?ต่ํากว�าร?อยละ 50 ของจํานวนหุ?นทั้งหมดตลอดอายุสัญญากู?เงิน  
   ธนาคารผู0ให0กู0ได0กําหนดเงื่อนไขเก่ียวกับการดํารงสัดส$วนการถือหุ0นของ บริษัท ลานนารีซอร�สเซส 
จํากัด (มหาชน) (“LANNA”) ใน บริษัทฯ ไม$ให0ต่ํากว$าร0อยละ 50 ของจํานวนหุ0นท้ังหมดตลอดอายุสัญญากู0เงิน   
จึงมีความเสี่ยงที่อาจจะปฏิบัติผิดเง่ือนไขตามสัญญากู0เงินและทําให0ธนาคารผู0ให0กู0สามารถเรียกให0 บริษัทฯ ชําระ
คืนต0นเงินกู0ทั้งหมดทันทีซึ่งอาจจะส$งผลกระทบต$อสภาพคล$องของ บริษัทฯ ในท่ีสุด หาก LANNA จําหน$ายหุ0นท่ี
ตนถืออยู$ใน บริษัทฯ และทําให0สัดส$วนการถือหุ0นลดลงเหลือน0อยกว$าร0อยละ 50 ของจํานวนหุ0นท้ังหมด ซึ่ง    
บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล$าวโดยฝ{ายจัดการได0รายงานให0คณะกรรมการ LANNA ทราบถึงเงื่อนไขที่ต0อง
ดํารงสัดส$วนการถือหุ0นใน บริษัทฯ ดังกล$าว หาก LANNA มีแผนที่จะลดสัดส$วนการถือหุ0นใน บริษัทฯ ในอนาคตก็
จะแจ0งให0 บริษัทฯ ทราบล$วงหน0าก$อน เพื่อให0บริษัทฯ สามารถเจรจากับธนาคารผู0ให0กู0ให0สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขท่ีกําหนดไว0ในสัญญากู0เงินได0โดยไม$ผิดสัญญา  
          (8.3)  ความเสี่ยงจากการที่ บริษัทฯ อาจไม�สามารถจ�ายเงินปcนผลให?แก�ผู?ถือหุ?นในอนาคต 
                 ธนาคารผู0ให0กู0ได0กําหนดเงื่อนไขว$าหาก บริษัทฯ ไม$สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในสัญญา   
กู0เงิน เช$น การดํารงอัตราส$วน D/E และ DSCR ก็ดี การดํารงสัดส$วนการถือหุ0นของ LANNA ใน บริษัทฯ ก็ดี     
จะส$งผลทําให0 บริษัทฯ ไม$สามารถจ$ายเงินปXนผลให0แก$ผู0ถือหุ0น ซึ่งรวมถึง LANNA ด0วย อย$างไรก็ตาม บริษัทฯ    
ยังสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว0ในสัญญากู0เงินมาโดยตลอดโดยไม$มีการผิดนัดผิดสัญญาแต$อย$างใด 
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4. ทรัพย'สินที่ใช?ในการประกอบธุรกิจ 
   4.1 รายละเอียดของทรัพย'สินที่ใช?ในการประกอบธุรกิจ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทรัพย�สินที่ใช0ในการประกอบธุรกิจดังต$อไปนี้ 

ประเภท/ลักษณะทรัพย'สิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 
ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 60 

มูลค�าตามบัญชีสุทธิ 
ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 60  

(ล?านบาท) 

ที่ดิน สําหรับแปลงเกษตรและบ$อผึ่ง 
ตําบลหนองมะค$าโมง อําเภอด$านช0าง จังหวัด
สุพรรณบุรี รวมพื้นท่ี 1,168-1-76 ไร$ 

เป1นเจ0าของ จดจํานองท่ีดิน 
ไว0กับธนาคารพาณิชย�  

65.14 

- 92.09 

ที่ดิน สําหรับบ$อผลิตกGาซชีวภาพบ$อที่ 3  
ตําบลหนองมะค$าโมง อําเภอด$านช0าง จังหวัด
สุพรรณบุรี รวมพื้นท่ี 12-3-28 ไร$ 

เป1นเจ0าของ - 1.95 

ที่ดิน สําหรับบ$อเก็บนํ้ากากส$า 
ตําบลหนองมะค$าโมง อําเภอด$านช0าง จังหวัด
สุพรรณบุรี รวมพื้นท่ี 128-3-63 ไร$ 

เป1นเจ0าของ จดจํานองท่ีดิน 
ไว0กับธนาคารพาณิชย� 

 

13.05 

ที่ดิน สําหรับบ$อเก็บนํ้าดี 
ตําบลหนองมะค$าโมง อําเภอด$านช0าง จังหวัด
สุพรรณบุรี รวมพื้นท่ี 42-3-72 ไร$ 

เป1นเจ0าของ จดจํานองท่ีดิน 
ไว0กับธนาคารพาณิชย� 

4.42 

ที่ดิน สําหรับลานจอดรถบรรทุก 
ตําบลหนองมะค$าโมง อําเภอด$านช0าง จังหวัด
สุพรรณบุรี รวมพื้นท่ี 245-2-19.5 ไร$ 

เป1นเจ0าของ จดจํานองท่ีดิน 
ไว0กับธนาคารพาณิชย� 

24.82 

- 2.67 

ที่ดิน สําหรับสายการผลิตท่ี 2 และบ$อผลิต
กGาซชีวภาพบ$อที่ 4  
ตําบลหนองมะค$าโมง อําเภอด$านช0าง จังหวัด
สุพรรณบุรี รวมพื้นท่ี 83-1-16 ไร$ 

เป1นเจ0าของ จดจํานองท่ีดิน 
ไว0กับธนาคารพาณิชย�  

8.22 

ที่ดิน สําหรับสายการผลิตท่ี 1 
ตําบลหนองมะค$าโมง อําเภอด$านช0าง จังหวัด
สุพรรณบุรี รวมพื้นท่ี 103-1-17 ไร$ 

เป1นเจ0าของ จดจํานองท่ีดิน 
ไว0กับธนาคารพาณิชย� 

10.63 

ส$วนปรับปรุงท่ีดิน เป1นเจ0าของ    - 56.79 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ� เป1นเจ0าของ จดจํานองเคร่ืองจักร 
ไว0กับธนาคารพาณิชย�  

971.87 

- 863.52 

อาคารและสิ่งปลูกสร0าง เป1นเจ0าของ จดจํานองอาคาร 
ไว0กับธนาคารพาณิชย� 

8.81 

- 173.02 

ส$วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร0าง เป1นเจ0าของ - 54.33 

เคร่ืองใช0สํานักงาน เป1นเจ0าของ - 3.05 

ยานพาหนะ เป1นเจ0าของ - 7.57 

สินทรัพย�ระหว$างก$อสร0างและติดต้ัง เป1นเจ0าของ - 36.37 

รวม 2,398.32 
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             4.2 สัญญาซื้อขายกากนํ้าตาล  

คู$สัญญา  : บริษัท นํ้าตาลมิตรผล จาํกัด (“สัญญาหลัก”) 

วันที่ในสัญญา : 28 พฤษภาคม 2546 
ลักษณะสัญญา : ผู0ขายตกลงขายกากน้ําตาลให0แก$ผู0ซ้ือจํานวน 120,000 ตันต$อปc โดยจะ   

ตกลงราคา ทุกๆ ระยะ 5 ปc 
อายุสัญญา : ปc 2548-2562 
การส$งมอบ : ผู0ขายจะต0องส$งมอบกากนํ้าตาลให0แก$ผู0ซื้อ ณ โรงงานของผู0ซื้อ 
ค$าปรับ : หากผู0ขายไม$สามารถจัดหากากน้ําตาลให0แก$ผู0ซื้อตามปริมาณท่ีตกลงกัน 

ผู0ขายจะจัดหาหรือจัดซื้อกากน้ําตาลจากท่ีอ่ืนเพื่อนํามาส$งมอบให0แก$ผู0ซื้อ
จนครบถ0วนตามจํานวนและราคาที่กําหนด ในกรณีท่ีผู0ขายไม$สามารถจัดหา
กากน้ํ าตาลมาทดแทนให0แก$ผู0ซื้อได0  ผู0 ขายจะต0องคืนเงินมัดจําค$ า
กากน้ํ าตาลส$วนที่ผู0 ซื้อต0องจัดหามาใช0ทดแทน รวมถึงชดใช0ราคา
กากน้ําตาลในส$วนที่ ผู0ซื้อจ$ายเพิ่มข้ึนจากราคาที่ตกลงกันในสัญญา อัน
เน่ืองมาจากการท่ีผู0ซื้อต0องจัดหากากนํ้าตาลมาทดแทนและค$าเสียหายอ่ืน
ตามความเป1นจริงให0แก$ผู0ซื้อ 

เหตุแห$งการ
ยกเลิกสัญญา 

: กรณีที่โรงงานของผู0ซื้อต0องหยุดทํางานหรือป�ดโรงงาน หรือลดการทํางาน
ลงมากเกินกว$าปกติครึ่งหนึ่งไม$ว$าด0วยเหตุใดๆ ทําให0ผู0ซื้อไม$สามารถรับมอบ
กากนํ้าตาลจากผู0ขายตามภาระผูกพันในสัญญา โดยมิใช$ความผิดของผู0ขาย 
เป1นเวลาติดต$อกันเกิน 45 วัน ยกเว0นเกิดเหตุสุดวิสัย เช$น การเกิดสงคราม 
การจลาจล การปฏิวัติ ภัยธรรรมชาติ วาตภัย อุทกภัย การนัดหยุดงาน หรือ
เหตุสุดวิสัยอ่ืน ให0สัญญาซื้อขายกากน้ําตาลฉบับนี้สิ้นสุดลงทันทีโดยไม$ต0อง
บอกกล$าว และเงินค$ากากน้ําตาลที่ผู0ซื้อได0ชําระมาแล0วทั้งหมด ให0ตกเป1น
ของผู0ขายทั้งหมดทันที 

คู$สัญญา  : บริษัท นํ้าตาลมิตรผล จาํกัด (“สัญญาเสริม”) 

วันที่ในสัญญา : 28 พฤษภาคม 2546 

ลักษณะสัญญา : ผู0ขายตกลงขายกากน้ําตาลให0แก$ผู0ซื้ออีกจํานวน 80,000 ตันต$อปc โดยจะ
ทําความตกลงเก่ียวกับจํานวนกากน้ําตาลและราคากากนํ้าตาลกันทุกปc 

อายุสัญญา : 15 ปc เริ่มตั้งแต$ปc 2548 ถึงปc 2562 

เง่ือนไขอ่ืนๆ : ให0ถือตามที่กําหนดในสัญญาหลัก 
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คู$สัญญา : บริษัท นํ้าตาลนครเพชร จาํกัด 

วันที่ในสัญญา : 1 สิงหาคม 2556 
ลักษณะสัญญา : บริษัทจะซื้อกากน้ําตาลจากผู0ขายในปริมาณที่ตกลงกัน 
อายุสัญญา : 5 ปc เร่ิมตั้งแต$วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
การส$งมอบ : ผู0ขายจะต0องส$งมอบกากน้ําตาลให0แก$ผู0ซื้อ ณ โรงงานของผู0ซื้อ 
 

คู$สัญญา : บริษัท มิตรเกษตรอุทัยธานี จาํกัด 

วันที่ในสัญญา : 1 สิงหาคม 2556 
ลักษณะสัญญา : บริษัทจะซื้อกากน้ําตาลจากผู0ขายในปริมาณที่ตกลงกัน 
อายุสัญญา : 5 ปc เร่ิมตั้งแต$วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
การส$งมอบ : ผู0ขายจะต0องส$งมอบกากน้ําตาลให0แก$ผู0ซื้อ ณ โรงงานของผู0ซื้อ 
   

5. ข?อพิพาททางกฎหมาย 

  สรุปคดีความ 

 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 บริษัทแห$งหนึ่ง (ในฐานะ“โจทก�”) ได0ยื่นคําฟqองต$อศาลแพ$งกล$าวหาว$า
บริษัทฯ(ในฐานะ“จําเลย”)ไม$ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายมันเส0นฉบับลงวันที่ 21 มกราคม 2554 และบันทึกข0อตกลง
ฉบับลงวันท่ี 29 เมษายน 2554 โดยเรียกค$าเสียหายจากบริษัทฯ จํานวน 186.85 ล0านบาท ต$อมาเม่ือวันท่ี 8 
พฤศจิกายน 2554 บริษัทฯ ได0ยื่นคําให0การและฟqองแย0งบริษัทแห$งดังกล$าวโดยเรียกค$าเสียหายจาก  บริษัทแห$ง
ดังกล$าวจํานวน 82.41 ล0านบาท โดยเมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 2557 ศาลแพ$งกรุงเทพใต0ซ่ึงเป1นศาลช้ันต0น  ได0พิพากษา
ยกฟqองโจทก� โดยให0โจทก�ชําระเงินค$ามันเส0นที่จําเลยจ$ายล$วงหน0ารวมดอกเบี้ยถึงวันฟqองจํานวน 6,869,477.50 
บาท พร0อมดอกเบ้ียในอัตราร0อยละ 7.50 ต$อปc นับจากวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งเป1นวันฟqองแย0งเป1นต0นไป
จนกว$าจะชําระเสร็จสิ้น และให0โจทก�ชดใช0ค$าฤชา-ธรรมเนียมศาลเท$าท่ีจําเลยชนะคดี โดยกําหนดให0โจทก�ชําระค$า
ทนายความให0จําเลยจํานวน 30,000 บาท ส$วนคําขออ่ืนนอกจากนี้ท้ังของโจทก�และจําเลยให0ยกและเป1นพับ  
  ต$อมาเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ(ในฐานะ “โจทก�” คดีฟqองแย0ง) ได0ยื่นอุทธรณ�คําพิพากษาศาล
ชั้นต0นในเร่ืองของค$าเสียหาย โดยบริษัทฯ ขออุทธรณ�จํานวนค$าเสียหายเป1นเงิน 75.5 ล0านบาท ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 
มกราคม 2558 จําเลย (ในคดีฟqองแย0ง) ได0ยื่นคําร0องขอทุเลาการบังคับคดีและอุทธรณ�คําพิพากษา  ศาลชั้นต0นที่สั่ง
ยกฟqองของจําเลย  

            เม่ือวันที่ 9 กุมภาพันธ� 2559 ศาลแพ$งกรุงเทพใต0ได0อ$านคําพิพากษาศาลอุทธรณ� ซึ่งพิพากษายืนตามคํา
พิพากษาศาลชั้นต0นโดยค$าธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ�ให0เป1นพับ   
 ต$อมาเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 บริษัทฯได0ยื่นฎีกาคัดค0านคําพิพากษาศาลอุทธรณ�ดังกล$าวต$อศาลฎีกา 
ซึ่งขณะนี้คดีอยู$ระหว$างการพิจารณาของศาลฎีกา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯยังไม$ได0รับชําระเงินจาก
บริษัทดังกล$าว 
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6.ข?อมูลทั่วไปและข?อมูลสําคัญอ่ืน 

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่ จํากัด (มหาชน) 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107550000157 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจําหน$ายเอทานอลที่ใช0เป1นเชื้อเพลิง 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ$ : 888/114 อาคารมหาทุนพลาซ$า ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี      เขต
ปทุมวันกรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท� 02-627-3890-4,02-225-4380-4โทรสาร 
02-627-3889 

 

ที่ตั้งโรงงาน : 9 หมู$ที่ 10 ถนนด$านช0าง-สามชุก ตําบลหนองมะค$าโมง อําเภอด$านช0าง   
  จังหวัดสุพรรณบุรี  

เว็บไซต� : WWW.THAIAGROENERGY.COM 

นายทะเบียนหลักทรัพย� : บริษัท ศูนย�รับฝากหลักทรัพย� (ประเทศไทย) จํากัด 
  เลขท่ี 62 อาคารตลาดหลักทรัพย�แห$งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก  
  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร.02-2292000 

ผู0สอบบัญชี  1.นางสายฝน อินทร�แก0ว ผู0สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4434 และ/หรือ 
   2.นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ� ผู0สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4753 และ/หรือ  
 3.นางสาวกมลทิพย�  เลิศวิทย�วรเทพ  ผู0สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 แห$ง 

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ตั้งอยู$เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา               
ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

  โทร.02-264-0777 โทรสาร. 02-264-0789  
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ข�อมูลของกรรมการ 

1.ชื่อและชื่อสกุล  :  นายวิสิทธ์ิ น�อยพันธุ�  
ตําแหน�งในป�จจุบัน  :  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ                             
สัญชาติ     :  ไทย 
อายุ     :  84 ป� 
วุฒิการศึกษา :      

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย   
- ปริญญาบัตร หลักสูตรป*องกันราชอาณาจักร จากวิทยาลัยป*องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ/นท่ี 24  
- ประกาศนียบัตร Industrial Hygiene จากมหาวิทยาลัย Cincinnati สหรัฐอเมริกา 
- ประกาศนียบัตร International Program in Environmental Aspect of Industrial Development   
     จากมหาวิทยาลัย North Carolina สหรัฐอเมริกา 
- ประกาศนียบัตรทางด�าน  Industrial Safety  จาก US. Department of Labour 
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส/งเสริมสถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD) 

• Director Accreditation Program (DAP) รุ/นท่ี 5/2003  
• Role of the Chairman Program (RCP) รุ/น 20/2008  

ระยะเวลาท่ีเป,นกรรมการ : ดํารงตําแหน/งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่ มาตั้งแต/วันท่ี 18 ตุลาคม 2550 
                                  รวมระยะเวลาการเปcนกรรมการถึงปeจจุบันรวม 11 ป� 

การเข�าร�วมประชุมในรอบป-ท่ีผ�านมา : เข�าร/วมประชุมคณะกรรมการจํานวน 11 คร้ัง ใน 14 คร้ัง 
การถือหุ�นในบริษัทฯ ณ วันท่ี  1 มกราคม  2560 : หุ�นสามัญจํานวน 911,320 หุ�น  
การถือหุ�นในบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 : หุ�นสามัญจํานวน 911,320 หุ�น คิดเปcนร�อยละ 0.09 ของ                      
                                                                ทุนจดทะเบียนชําระแล�ว 
หุ�นท่ีคู�สมรส บุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอ่ืนถือไว�แทน -ไม/ม-ี  

ส�วนได�เสียท้ังทางตรงและทางอ�อมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทฯ เป,นคู�สัญญา : ไม/มี 
ความสัมพันธ?ทางครอบครัวระหว�างกรรมการและผู�บริหาร : ไม/มี 
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย?และตลาดหลักทรัพย? พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล�วงหน�า พ.ศ. 2546 ในช�วง 5 ป-ย�อนหลัง : ไม/ม ี
ประสบการณ?การทํางานท่ีเกี่ยวข�องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ป- ย�อนหลัง (ข�อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560) 

• พ.ศ. 2550 ถึง ปeจจุบัน ดํารงตําแหน/งประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่  
จํานวนกิจการท่ีดํารงตําแหน�งกรรมการ/ผู�บริหาร ในป-ท่ีผ�านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนท่ีไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน การดํารงตําแหน�งในกิจการท่ีแข�งขัน/
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ 

3 1 -ไม/มี- 

 รายละเอียดการดํารงตําแหน�งเป,นกรรมการ/ผู�บริหารในกิจการอ่ืน ในป-ท่ีผ�านมา 

ลําดับ ประเภทบริษัท ประเภทกรรมการ ตําแหน�ง บริษัท 
1 บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการและ

กรรมการอิสระ                            
บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่ 

2 บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บมจ. บางสะพานบาร�มิล 

3 บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บมจ. ทีพีไอโพลีน  

4 บริษัทมหาชน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บมจ. สหวิริยาเพลทมิล 
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ข�อมูลของกรรมการ 
2.ชื่อและชื่อสกุล  :  นายไกรสีห� ศิริรังษี                
ตําแหน�งในป�จจุบัน  : กรรมการและรองประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการสรรหา 

      และกําหนดค/าตอบแทน และกรรมการผู�มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
สัญชาติ  :  ไทย 
อายุ  :  67 ป� 
วุฒิการศึกษา :    

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเหมืองแร/ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
- ปริญญาบัตร หลักสูตรป*องกันราชอาณาจักร รุ/นท่ี 4212 จากวิทยาลัยป*องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อป� 2542 
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส/งเสริมสถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD) 

• Director Accreditation Program (DAP) รุ/นท่ี 39/2005  

ระยะเวลาท่ีเป,นกรรมการ : ดํารงตําแหน/งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่ มาตั้งแต/วันท่ี 18 ตุลาคม 2550 
                                  รวมระยะเวลาการเปcนกรรมการถึงปeจจุบันรวม 11 ป� 
การเข�าร�วมประชุมในรอบป-ท่ีผ�านมา : เข�าร/วมประชุมคณะกรรมการจํานวน 14 คร้ังใน 14 ครั้ง 
การถือหุ�นในบริษัทฯ ณ วันท่ี  1 มกราคม  2560 : หุ�นสามัญจํานวน 41,200,000 หุ�น  
การถือหุ�นในบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 : หุ�นสามัญจํานวน 41,200,000 หุ�น, คู/สมรส 4,100,000 หุ�น 
รวมเปcนจํานวนท้ังสิ้น 45,300,000 หุ�น คิดเปcนร�อยละ 4.53 ของทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชําระแล�ว 

ส�วนได�เสียท้ังทางตรงและทางอ�อมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทฯ เป,นคู�สัญญา : ไม/มี 
ความสัมพันธ?ทางครอบครัวระหว�างกรรมการและผู�บริหาร : ไม/มี 
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย?และตลาดหลักทรัพย? พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล�วงหน�า พ.ศ. 2546 ในช�วง 5 ป-ย�อนหลัง : ไม/ม ี
ประสบการณ?การทํางานท่ีเกี่ยวข�องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ป- ย�อนหลัง(ข�อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560) 

• พ.ศ. 2550 ถึง ปeจจุบัน ดํารงตําแหน/งรองประธานกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่ 
• พ.ศ. 2559 ถึง ปeจจุบัน ดํารงตําแหน/งประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค/าตอบแทน 

บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่  

จํานวนกิจการท่ีดํารงตําแหน�งกรรมการ/ผู�บริหาร ในป-ท่ีผ�านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนท่ีไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน การดํารงตําแหน�งในกิจการท่ีแข�งขัน/
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ 

2 5 -ไม/มี- 

รายละเอียดการดํารงตําแหน�งเป,นกรรมการ/ผู�บริหารในกิจการอ่ืน ในป-ท่ีผ�านมา 

ลําดับ ประเภทบริษัท ประเภทกรรมการ ตําแหน�ง บริษัท 
1 บริษัทจดทะเบียน กรรมการผู�มีอํานาจลงนามฯ กรรมการ,ท่ีปรึกษาด�าน

การบริหาร 
บมจ. ลานนารีซอร�สเซส (บริษัทแม/) 

2 บริษัทจดทะเบียน กรรมการ กรรมการและ 
รองประธาน 

บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่ 

3 บริษัทจํากัด กรรมการ กรรมการ PT. Singlurus Pratama 
4 บริษัทจํากัด กรรมการ ประธานกรรมการ PT. Lanna Mining Services 
5 บริษัทจํากัด กรรมการ กรรมการ PT. Lanna Harita Indonesia 
6 บริษัทจํากัด กรรมการ กรรมการ United Bulk Shipping Pte.Ltd 
7 บริษัทจํากัด กรรมการ ประธานกรรมการ บจ.ลานนาพาวเวอร�เจ็นเนอร�เรชั่น 
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ข�อมูลของกรรมการ 
3.ชื่อและชื่อสกุล   :  นายสุโรจน�  ศุภสวัสดิ์กุล 

ตําแหน�งในป�จจุบัน   :  รองประธานกรรมการและกรรมการผู�มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
สัญชาติ        :  ไทย 
อายุ        :  75 ป� 

วุฒิการศึกษา :    
- Ph.D. in Chemical Engineering Institute Du Genie Chimique, France 
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส/งเสริมสถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD) 

• Director Accreditation Program (DAP) รุ/นท่ี 39/2005 

ระยะเวลาท่ีเป,นกรรมการ : ดํารงตําแหน/งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่ มาตั้งแต/วันท่ี 18 ตุลาคม 2550 
                                  รวมระยะเวลาการเปcนกรรมการถึงปeจจุบันรวม 11 ป� 
การเข�าร�วมประชุมในรอบป-ท่ีผ�านมา : เข�าร/วมประชุมคณะกรรมการจํานวน 12 คร้ังใน 14 ครั้ง 
การถือหุ�นในบริษัทฯ ณ วันท่ี  1 มกราคม 2560 : ไม/มี  
การถือหุ�นในบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 : ไม/มี  
หุ�นท่ีคู�สมรส บุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอ่ืนถือไว�แทน -ไม/ม-ี   

ส�วนได�เสียท้ังทางตรงและทางอ�อมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทฯ เป,นคู�สัญญา : ไม/มี 
ความสัมพันธ?ทางครอบครัวระหว�างกรรมการและผู�บริหาร : ไม/มี 
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย?และตลาดหลักทรัพย? พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล�วงหน�า พ.ศ. 2546 ในช�วง 5 ป-ย�อนหลัง : ไม/ม ี
ประสบการณ?การทํางานท่ีเกี่ยวข�องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ป- ย�อนหลัง (ข�อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560) 

• พ.ศ. 2550 ถึง ปeจจุบัน ดํารงตําแหน/งรองประธานกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่  

จํานวนกิจการท่ีดํารงตําแหน�งกรรมการ/ผู�บริหาร ในป-ท่ีผ�านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนท่ีไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน การดํารงตําแหน�งในกิจการท่ีแข�งขัน/
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ 

2 1 -ไม/มี- 

รายละเอียดการดํารงตําแหน�งเป,นกรรมการ/ผู�บริหารในกิจการอ่ืน ในป-ท่ีผ�านมา 

ลําดับ ประเภทบริษัท ประเภทกรรมการ ตําแหน�ง บริษัท 
1 บริษัทจดทะเบียน กรรมการผู�มีอํานาจลงนามฯ กรรมการ บมจ. ลานนารีซอร�สเซส(บริษัทแม/) 
2 บริษัทจดทะเบียน กรรมการผู�มีอํานาจลงนามฯ กรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่ 
3 บริษัทจํากัด กรรมการ กรรมการ United Bulk Shipping Pte.Ltd 
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ข�อมูลของกรรมการ 
4.ชื่อและชื่อสกลุ     :  นายอนันต� เล�าหเรณู  

ตําแหน�งในป�จจุบัน  :  กรรมการและกรรมการผู�มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ  
สัญชาติ                :  ไทย 
อายุ              :  65 ป� 
วุฒิการศึกษา : 
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส/งเสริมสถาบันกรรมการไทย 

• Director Accreditation Program (DAP) รุ/นที่ 1/2003 
• Director Certification Program (DCP) รุ/นที่ 29/2003 
• Audit Committee Program (ACP) รุ/นที่ 2/2004 
• DCP Refresh Course (RE.DCP) รุ/นที่ 2/2006 
• Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ/นท่ี 2/2006 
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ/นที่ 1/2007 
• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ/นท่ี 1/2007 
• Role of compensation Committee Program (RCC) รุ/นที่ 7/2008 
• Corporate Governance Workshop Board Performance Evaluation ป� 2550  
• R-ACF Audit Committee Forum (R-ACF 1/2016) 

- หลักสูตรพัฒนากรรมการของตลาดหลักทรัพย�แห/งประเทศไทย 
• CG Forum 4/2557 : เสวนาเร่ืองการประเมินผลการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะกรรมการบริษัทกับการกํานด

ค/าตอบแทนกรรมการ 
• CG Forum 1/2558 : CG in Substance วัฒนธรรมองค�กรกับหลักบรรษัทภิบาล 
• CG Forum 3/2558 : Risk Oversight : High Priority Roles of the Board 
• CFO in the new financial world สาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�ป� 2558  
• ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ}ายจัดการในการควบคุมภายในป� 2558 
• M&A บทบาทของกรรมการ ป� 2558 

ระยะเวลาท่ีเป,นกรรมการ : ดํารงตําแหน/งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่ มาตั้งแต/วันท่ี 18 ตุลาคม 2550 
                                  รวมระยะเวลาการเปcนกรรมการถึงปeจจุบันรวม 11 ป� 
การเข�าร�วมประชุมในรอบป-ท่ีผ�านมา : เข�าร/วมประชุมคณะกรรมการจํานวน 14 ครั้งใน 14 ครั้ง 
การถือหุ�นในบริษัทฯ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560:  :  หุ�นสามัญจํานวน 4,771,895  หุ�น 
การถือหุ�นในบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560:  หุ�นสามัญจํานวน 4,771,895  หุ�น, ภรรยา 2,622 หุ�น รวมเปcน
จํานวนท้ังสิ้น 4,775,517 หุ�น คิดเปcนร�อยละ 0.48 ของทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชําระแล�ว 
ส�วนได�เสียท้ังทางตรงและทางอ�อมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทฯ เป,นคู�สัญญา : ไม/มี 
ความสัมพันธ?ทางครอบครัวระหว�างกรรมการและผู�บริหาร : ไม/มี 
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย?และตลาดหลักทรัพย? พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล�วงหน�า พ.ศ. 2546 ในช�วง 5 ป-ย�อนหลัง : ไม/ม ี
ประสบการณ?การทํางานท่ีเกี่ยวข�องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ป- ย�อนหลัง (ข�อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560) 

• พ.ศ. 2550 ถึง ปeจจุบัน ดํารงตําแหน/งกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่  
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จํานวนกิจการท่ีดํารงตําแหน�งกรรมการ/ผู�บริหาร ในป�ท่ีผ�านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนท่ีไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน การดํารงตําแหน�งในกิจการท่ีแข�งขัน/

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4 4 -ไม�มี- 

รายละเอียดการดํารงตําแหน�งเป*นกรรมการ/ผู�บริหารในกิจการอ่ืน ในป�ท่ีผ�านมา 

ลําดับ ประเภทบริษัท ประเภทกรรมการ ตําแหน�ง บริษัท 

1 บริษัทจดทะเบียน กรรมการ กรรมการ,กรรมการผู�มีอํานาจลง
นามผูกพันบริษัทฯ,ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง,
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค�าตอบแทน,ท่ีปรึกษาด�านการเงิน 

บมจ. ลานนารีซอร-สเซส 
(บริษัทแม�) 

2 บริษัทจดทะเบียน กรรมการ กรรมการและกรรมการผู�มีอํานาจ
ลงนามผูกพันบริษัทฯ 

บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร-ยี่ 

3. บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

บมจ. ผลิตภัณฑ-ตราเพชร  

4. บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีซีเอ็ม คอร-ปอเรช่ัน 
5. บริษัทจํากัด กรรมการ กรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama 
6. บริษัทจํากัด กรรมการ กรรมการ PT. Lanna Mining Services 
7. บริษัทจํากัด กรรมการ กรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia 
8. บริษัทจํากัด กรรมการ กรรมการ บจ. ลานนาพาวเวอร-เจ็นเนอร-เรชั่น 
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ข�อมูลของกรรมการ 
5 .ชื่อและชื่อสกุล    :  นายสมจิตต� ลิ้มวัฒนะกูร 
ตําแหน�งในป�จจุบัน  :  กรรมการและกรรมการผู�มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
สัญชาติ             :  ไทย 
อายุ             :  79 ป� 

วุฒิการศึกษา :    
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร�สาขาช/างกล มหาวิทยาลัยเทคนิค ประเทศเยอรมนี 
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส/งเสริมสถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD) 

• Director Accreditation Program (DAP) รุ/นท่ี 107/2014 

ระยะเวลาท่ีเป,นกรรมการ : ดํารงตําแหน/งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่ มาตั้งแต/วันท่ี 18 ตุลาคม 2550 
                                  รวมระยะเวลาการเปcนกรรมการถึงปeจจุบันรวม 11 ป� 
การเข�าร�วมประชุมในรอบป-ท่ีผ�านมา :   เข�าร/วมประชุมคณะกรรมการจํานวน 14 ครั้งใน 14 ครั้ง 
การถือหุ�นในบริษัทฯ ณ วันท่ี  1  มกราคม 2560:  หุ�นสามัญจํานวน 28,322,657 หุ�น  
การถือหุ�นในบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560:  หุ�นสามัญจํานวน 28,322,657 หุ�น หรือคิดเปcนร�อยละ 2.83 ของ 
                                                               ทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชําระแล�ว 
หุ�นท่ีคู�สมรส บุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอ่ืนถือไว�แทน -ไม/ม-ี   
ส�วนได�เสียท้ังทางตรงและทางอ�อมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทฯ เป,นคู�สัญญา : ไม/มี 

ความสัมพันธ?ทางครอบครัวระหว�างกรรมการและผู�บริหาร : ไม/มี 
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย?และตลาดหลักทรัพย? พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล�วงหน�า พ.ศ. 2546 ในช�วง 5 ป-ย�อนหลัง : ไม/ม ี
ประสบการณ?การทํางานท่ีเกี่ยวข�องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ป- ย�อนหลัง (ข�อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560) 

• พ.ศ. 2550 ถึง ปeจจุบัน ดํารงตําแหน/งกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่  

จํานวนกิจการท่ีดํารงตําแหน�งกรรมการ/ผู�บริหาร ในป-ท่ีผ�านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนท่ีไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน การดํารงตําแหน�งในกิจการท่ีแข�งขัน/
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ 

1 1 -ไม/มี- 

รายละเอียดการดํารงตําแหน�งเป,นกรรมการ/ผู�บริหารในกิจการอ่ืน ในป-ท่ีผ�านมา 

ลําดับ ประเภทบริษัท ประเภทกรรมการ ตําแหน�ง บริษัท 
1 บริษัทจดทะเบียน กรรมการ กรรมการและกรรมการผู�มีอํานาจ

ลงนามผูกพันบริษัทฯ 
บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่ 

2 บริษัทจํากัด กรรมการ ท่ีปรึกษาฝ}ายต/างประเทศ ยู.ที. อินเตอร�เนช่ันแนล 
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ข�อมูลของกรรมการ 
6 .ชื่อและชื่อสกุล   :  นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย�  

ตําแหน�งในป�จจุบัน  :  กรรมการ,  กรรมการผู�มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯและ 
          กรรมการสรรหาและกําหนดค/าตอบแทน 
สัญชาติ             :  ไทย  
อายุ             :  58 ป� 
วุฒิการศึกษา :  
- Ph.D In Petroleum Engineering University of Tulsa, Oklahoma USA 
- MSc. In Petroleum Engineering University of Tulsa, Oklahoma USA 
- BSc. In Petroleum Engineering (With Honor) University of Tulsa, Oklahoma USA 
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส/งเสริมสถาบันกรรมการไทย(IOD) 

• Director Accreditation Program (DAP) รุ/นท่ี 107/2014 
• Director Certification Program (DCP) รุ/นท่ี 198/2014 
• How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ/นท่ี 6/2014 
• Anti-Corruption Seminar รุ/นท่ี 1/2015 “ผนึกเสียง 400 บริษัทเพ่ือสู�ปeญหาคอร�รัปช่ันเชิงระบบ” 
• The Power of Culture : From Performance Culture to Winning Culture (ป� 2016) 
• Boards that Make a Difference (BMD) (ป� 2017) 

-   การอบรมหลักสูตรอ่ืนๆ 
• Operating Transparency Business in Asia ( Collective Action Coalition, CAC) (ป� 2016) 
• เย่ียมชมโครงการโรงไฟฟ*าถ/านหินหงสา (สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม ประเทศลาว) (ป� 2559) 

ระยะเวลาท่ีเป,นกรรมการ : ดํารงตําแหน/งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่ มาตั้งแต/วันท่ี 18 ตุลาคม 2550 
                                  รวมระยะเวลาการเปcนกรรมการถึงปeจจุบันรวม 11 ป� 
การเข�าร�วมประชุมในรอบป-ท่ีผ�านมา : เข�าร/วมประชุมคณะกรรมการจํานวน 12 คร้ังใน 14 ครั้ง 
การถือหุ�นในบริษัทฯ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560:   หุ�นสามัญจํานวน 45,940 หุ�น  
การถือหุ�นในบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560: หุ�นสามัญจํานวน 45,940 หุ�น หรือคิดเปcนร�อยละ 0.0046 ของ 
                                                               ทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชําระแล�ว 
 

หุ�นท่ีคู�สมรส บุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอ่ืนถือไว�แทน -ไม/ม-ี   
ส�วนได�เสียท้ังทางตรงและทางอ�อมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทฯ เป,นคู�สัญญา : ไม/มี 

ความสัมพันธ?ทางครอบครัวระหว�างกรรมการและผู�บริหาร : ไม/มี 
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย?และตลาดหลักทรัพย? พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล�วงหน�า พ.ศ. 2546 ในช�วง 5 ป-ย�อนหลัง : ไม/ม ี
ประสบการณ?การทํางานท่ีเกี่ยวข�องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ป- ย�อนหลัง (ข�อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560) 

• พ.ศ. 2550 ถึง ปeจจุบัน ดํารงตําแหน/งกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่  
• พ.ศ. 2559 ถึง ปeจจุบัน ดํารงตําแหน/งกรรมการสรรหาและกําหนดค/าตอบแทน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่ 
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จํานวนกิจการท่ีดํารงตําแหน�งกรรมการ/ผู�บริหาร ในป-ท่ีผ�านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนท่ีไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน การดํารงตําแหน�งในกิจการท่ีแข�งขัน/
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ 

2 5 -ไม/มี- 

 

รายละเอียดการดํารงตําแหน�งเป,นกรรมการ/ผู�บริหารในกิจการอ่ืน ในป-ท่ีผ�านมา 

ลําดับ ประเภทบริษัท ประเภทกรรมการ ตําแหน�ง บริษัท 
1 บริษัทจดทะเบียน กรรมการ,ผู�บริหาร กรรมการและ 

ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร 
บมจ.ลานนารีซอร�สเซส (บริษัท
แม/) 

2 บริษัทจดทะเบียน กรรมการ กรรมการ,กรรมการผู�มีอํานาจ 
ลงนาม และกรรมการสรรหา 
และกําหนดค/าตอบแทน 

บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่ 

3 บริษัทจํากัด กรรมการ,ผู�บริหาร ประธานกรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama 

4 บริษัทจํากัด กรรมการ,ผู�บริหาร ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Mining Services 

5 บริษัทจํากัด กรรมการ,ผู�บริหาร ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia 

6 บริษัทจํากัด กรรมการ,ผู�บริหาร กรรมการและรักษาการกรรมการ
ผู�จัดการบริษัท 

บริษัท ลานนาพาวเวอร�เจ็นเนอร�
เรชั่น จํากัด 

7 บริษัทจํากัด กรรมการ,ผู�บริหาร กรรมการ United Bulk Shipping Pte,Ltd. 
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ข�อมูลของกรรมการ 
7.ชื่อและชื่อสกุล    :  นายสมชาย  โล/ห�วิสุทธ์ิ 

ตําแหน�งในป�จจุบัน  : กรรมการ,กรรมการผู�มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ,  
        กรรมการสรรหาและกําหนดค/าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง 
                            และประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร 
สัญชาติ            :  ไทย 
อายุ            :  69 ป� 
วุฒิการศึกษา : 
- ปริญญาโท Production Management & Manufacturing Technology University of Strathclyde, U.K. 

- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส/งเสริมสถาบันกรรมการไทย 

• Director Accreditation Program (DAP) รุ/นท่ี 80/2009 

• Director Certification Program (DCP) รุ/นท่ี 198/2014 

ระยะเวลาท่ีเป,นกรรมการ : ดํารงตําแหน/งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่ มาตั้งแต/วันท่ี 18 ตุลาคม 2550 
                                  รวมระยะเวลาการเปcนกรรมการถึงปeจจุบันรวม 11 ป� 
การเข�าร�วมประชุมในรอบป-ท่ีผ�านมา : เข�าร/วมประชุมคณะกรรมการจํานวน 14 คร้ังใน 14 ครั้ง 
การถือหุ�นในบริษัทฯ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 : หุ�นสามัญจํานวน 1,836,400 หุ�น 
การถือหุ�นในบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 : หุ�นสามัญจํานวน 1,836,400 หุ�น คิดเปcนร�อยละ 0.18 ของ 
                                                                ทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชําระแล�ว 
หุ�นท่ีคู�สมรส บุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอ่ืนถือไว�แทน -ไม/ม-ี  
ส�วนได�เสียท้ังทางตรงและทางอ�อมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทฯ เป,นคู�สัญญา : ไม/มี 

ความสัมพันธ?ทางครอบครัวระหว�างกรรมการและผู�บริหาร : ไม/มี 
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย?และตลาดหลักทรัพย? พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล�วงหน�า พ.ศ. 2546 ในช�วง 5 ป-ย�อนหลัง : ไม/ม ี
ประสบการณ?การทํางานท่ีเกี่ยวข�องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ป- ย�อนหลัง (ข�อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560) 

• พ.ศ. 2550 ถึง ปeจจุบัน ดํารงตําแหน/งกรรมการและประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่  
• พ.ศ. 2559 ถึง ปeจจุบัน ดํารงตําแหน/งกรรมการสรรหาและกําหนดค/าตอบแทน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่ 
• พ.ศ. 2559 ถึง ปeจจุบัน ดํารงตําแหน/งกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ย่ี 
• พ.ศ. 2559 ถึง ปeจจุบัน ดํารงตําแหน/งประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่ 

จํานวนกิจการท่ีดํารงตําแหน�งกรรมการ/ผู�บริหาร ในป-ท่ีผ�านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนท่ีไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน การดํารงตําแหน�งในกิจการท่ีแข�งขัน/
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ 

1 -ไม/มี- -ไม/มี- 

รายละเอียดการดํารงตําแหน�งเป,นกรรมการ/ผู�บริหารในกิจการอ่ืน ในป-ท่ีผ�านมา 

ลําดับ ประเภทบริษัท ประเภทกรรมการ ตําแหน�ง บริษัท 

-ไม/มี- 
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ข�อมูลของกรรมการตรวจสอบ

8.ชื่อและชื่อสกุล ȮȮȮ : นายเผด็จภัย  มีคุณเอ่ียม  

ตําแหน�งในป�จจุบัน  :  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
สัญชาติ       :  ไทย 
อายุ       :  73 ป� 
วุฒิการศึกษา : 
- ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร� เคร่ืองกล Georgia Institute of Technology U.S.A 
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส/งเสริมสถาบันกรรมการไทย 

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ/นท่ี 22/2002 

• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ/นท่ี 42/2013 

• หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ/นท่ี 17/2013 

• หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ/นท่ี 14/2013 

• หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) ร/นุ ท่ี 10/2013 

• หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ/น ท่ี 15/2013 
ระยะเวลาท่ีเป,นกรรมการ : ดํารงตําแหน/งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่ มาตั้งแต/วันท่ี 18 ตุลาคม 2550     
       รวมระยะเวลาการเปcนกรรมการถึงปeจจุบันรวม 11 ป� 
การเข�าร�วมประชุมในรอบป-ท่ีผ�านมา : เข�าร/วมประชุมคณะกรรมการจํานวน 12 คร้ังใน 14 ครั้ง 
การถือหุ�นในบริษัทฯ ณ วันท่ี 1  มกราคม  2560: ไม/มี 
การถือหุ�นในบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 : ไม/ม ี
หุ�นท่ีคู�สมรส บุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอ่ืนถือไว�แทน -ไม/ม-ี  
ส�วนได�เสียท้ังทางตรงและทางอ�อมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทฯ เป,นคู�สัญญา : ไม/มี 
ความสัมพันธ?ทางครอบครัวระหว�างกรรมการและผู�บริหาร : ไม/มี 
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย?และตลาดหลักทรัพย? พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล�วงหน�า พ.ศ. 2546 ในช�วง 5 ป-ย�อนหลัง : ไม/ม ี
ประสบการณ?การทํางานท่ีเกี่ยวข�องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ป- ย�อนหลัง (ข�อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560) 

• พ.ศ. 2550 ถึง ปeจจุบัน ดํารงตําแหน/งประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่ 

จํานวนกิจการท่ีดํารงตําแหน�งกรรมการ/ผู�บริหาร ในป-ท่ีผ�านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนท่ีไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน การดํารงตําแหน�งในกิจการท่ีแข�งขัน/
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ 

3 -ไม/มี- -ไม/มี- 

 รายละเอียดการดํารงตําแหน�งเป,นกรรมการ/ผู�บริหารในกิจการอ่ืน ในป-ท่ีผ�านมา 

ลําดับ ประเภทบริษัท ประเภทกรรมการ ตําแหน�ง บริษัท 
1 บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ กรรมการอิสระและประธาน    บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่  

กรรมการตรวจสอบ 
2 บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. คิว.ที.ซี.เอนเนอร�ยี่ 

3 บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอ็มบีเค รีสอร�ท 

49



ข�อมูลของกรรมการตรวจสอบ 
9.ชื่อและชื่อสกุล       :  นายวิรัช อภิเมธีธํารง  
ตําแหน�งในป�จจุบัน    :  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
สัญชาติ         :  ไทย 
อายุ         :  74 ป� 
วุฒิการศึกษา : 
- Ph.D. in Finance, University of Illinois, U.S.A.  
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส/งเสริมสถาบันกรรมการไทย 

• Director Accreditation Program (DAP) รุ/นท่ี 2/2003 
• หลักสูตรสัมนา M-DLB : Director Luncheon Briefing  รุ/นท่ี 1/2009 
• หลักสูตรสัมนา M-AGM : Annual General Meeting  รุ/นท่ี 1/2009 
• หลักสูตรสัมนา R-SS : Special Seminar รุ/นท่ี 1/2010 
• Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ/นท่ี 4/2012 
• หลักสูตรสัมมนา R-CF : Chairman Forum  “Chairman Role in Building Independence across 

the Board” รุ/นท่ี 1/2014 และรุ/นท่ี 1/2015 
• CGI : Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ/นท่ี 5/2015 

ระยะเวลาท่ีเป,นกรรมการ : ดํารงตําแหน/งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่ มาตั้งแต/วันท่ี 1 สิงหาคม 2556     
       รวมระยะเวลาการเปcนกรรมการถึงปeจจุบันรวม 5 ป� 
การเข�าร�วมประชุมในรอบป-ท่ีผ�านมา : เข�าร/วมประชุมคณะกรรมการจํานวน 14 คร้ังใน 14 ครั้ง 
การถือหุ�นในบริษัทฯ ณ วันท่ี  1 มกราคม 2561 : ไม/มี 
การถือหุ�นในบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 : ไม/ม ี
หุ�นท่ีคู�สมรส บุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอ่ืนถือไว�แทน -ไม/ม-ี  
ส�วนได�เสียท้ังทางตรงและทางอ�อมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทฯ เป,นคู�สัญญา : ไม/มี 
ความสัมพันธ?ทางครอบครัวระหว�างกรรมการและผู�บริหาร : ไม/มี 
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย?และตลาดหลักทรัพย? พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล�วงหน�า พ.ศ. 2546 ในช�วง 5 ป-ย�อนหลัง : ไม/ม ี
ประสบการณ?การทํางานท่ีเกี่ยวข�องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ป- ย�อนหลัง (ข�อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560) 

• พ.ศ. 2556 ถึง ปeจจุบัน ดํารงตําแหน/งกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่ 
จํานวนกิจการท่ีดํารงตําแหน�งกรรมการ/ผู�บริหาร ในป-ท่ีผ�านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนท่ีไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน การดํารงตําแหน�งในกิจการท่ีแข�งขัน/
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ 

6 2 -ไม/มี-  

 รายละเอียดการดํารงตําแหน�งเป,นกรรมการ/ผู�บริหารในกิจการอ่ืน ในป-ท่ีผ�านมา 

ลําดับ ประเภทบริษัท ประเภทกรรมการ ตําแหน�ง บริษัท 
1 บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ 
บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่ 

2 บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส� 

3 บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ กรรมการ บมจ. เอเซีย พลัส กรุ�ป โฮลดิ้งส� 

4 บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ กรรมการ บมจ. บางกอก เชน ฮอสป�ทอล 

5 บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ กรรมการ บมจ. ศุภาลัย 

6 บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ กรรมการ บมจ. เมโทรซิสเต็ม คอร�ปอเรช่ัน 

7 บริษัทจํากัด กรรมการ กรรมการ บจ. ทริส คอร�ปอเรช่ัน 

8 บริษัทจํากัด กรรมการ 
 

ประธานกรรมการ บจ. สํานักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด� 
แอสโซซิเอทส� จํากัด 
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ข�อมูลกรรมการตรวจสอบ 
10.ชื่อและช่ือสกุล   :  นายสาธิต ชาญเชาวน�กุล 
ตําแหน�งในป�จจุบัน  :  กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการ 
                              บริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกําหนดค/าตอบแทน 
สัญชาติ             :  ไทย 
อายุ             :  69 ป� 
วุฒิการศึกษา : 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
- ปริญญาโท Textile Technology, University of Leeds, U.K. 
- หลักสูตรการป*องกันราชอาณาจักรภาครัฐร/วมกับเอกชน (วปรอ.)รุ/นท่ี 14 วิทยาลัยป*องกันราชอาณาจักร 
- หลักสูตรผู�บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ/นท่ี 5 
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส/งเสริมสถาบันกรรมการไทย 

• Director Certification Program (DCP) รุ/นท่ี 83/2007 
• Director Accreditation Program (DAP) รุ/นท่ี 39/2005 
• หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ/นท่ี 7 ป� 2558 

ระยะเวลาท่ีเป,นกรรมการ : ดํารงตําแหน/งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่ มาตั้งแต/วันท่ี 1 สิงหาคม 2556     
       รวมระยะเวลาการเปcนกรรมการถึงปeจจุบันรวม 5 ป� 
การเข�าร�วมประชุมในรอบป-ท่ีผ�านมา : เข�าร/วมประชุมคณะกรรมการจํานวน 12 คร้ังใน 14 ครั้ง 
การถือหุ�นในบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 : ไม/มี 
การถือหุ�นในบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 : ไม/ม ี
หุ�นท่ีคู�สมรส บุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอ่ืนถือไว�แทน -ไม/ม-ี  
ส�วนได�เสียท้ังทางตรงและทางอ�อมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทฯ เป,นคู�สัญญา : ไม/มี 
ความสัมพันธ?ทางครอบครัวระหว�างกรรมการและผู�บริหาร : ไม/มี 
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย?และตลาดหลักทรัพย? พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล�วงหน�า พ.ศ. 2546 ในช�วง 5 ป-ย�อนหลัง : ไม/ม ี
ประสบการณ?การทํางานท่ีเกี่ยวข�องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ป- ย�อนหลัง (ข�อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560) 

• พ.ศ. 2556 ถึง ปeจจุบัน ดํารงตําแหน/งกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่ 
• พ.ศ. 2559 ถึง ปeจจุบัน ดํารงตําแหน/งกรรมการสรรหาและกําหนดค/าตอบแทน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่ 
• พ.ศ. 2559 ถึง ปeจจุบัน ดํารงตําแหน/งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่ 

 
 
 
 
 
 

จํานวนกิจการท่ีดํารงตําแหน�งกรรมการ/ผู�บริหาร ในป-ท่ีผ�านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนท่ีไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน การดํารงตําแหน�งในกิจการท่ีแข�งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

5 3 -ไม/มี- 
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รายละเอียดการดํารงตําแหน�งเป,นกรรมการ/ผู�บริหารในกิจการอ่ืน ในป-ท่ีผ�านมา 

ลําดับ ประเภทบริษัท ประเภทกรรมการ ตําแหน�ง บริษัท 
1 บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
และกรรมการสรรหาและกําหนด
ค/าตอบแทน 

บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่ 

2 บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร�เมอร� 

3 บริษัทจดทะเบียน กรรมการ กรรมการ บมจ. ฝาจีบ 

4 บริษัทจดทะเบียน กรรมการ กรรมการ บมจ. ลลิล พร็อพเพอร�ตี้ 

5 บริษัทจดทะเบียน กรรมการ กรรมการ บมจ. เอเซีย พลัส กรุ�ป โฮลดิ้งส� 

6 บริษัทจํากัด กรรมการ กรรมการ บจ. เอสพีซี โฮมไอเดีย 

7 บริษัทจํากัด กรรมการ กรรมการ บจ. วิทย�คอร�ป โปรดักส� 

8 บริษัทจํากัด กรรมการ กรรมการ บจ. ไทยแอร�ไลน� โฮลดิ้ง 
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ข�อมูลผู�บริหารและเลขานุการบริษัท 

1.ชื่อและช่ือสกุล   :  นางสมฤดี  สุวรรณรูป 
ตําแหน งในป$จจุบัน   :  ผู�อํานวยการด�านบริหารและเลขานุการบริษัท 
สัญชาติ              :  ไทย 
อายุ              :  49 ป$ 
วุฒิการศึกษา : 
- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 
- หลักสูตรการเขียนรายงานการประชุมอย-างมีประสิทธิผล, สภาหอการค�าแห-งประเทศไทย 2009 
- หลักสูตร Mergers & Acquisitions Financial, Legal, and Tax Strategies and Planning 2014, OMEGAWORLDCLASS 
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส-งเสริมสถาบันกรรมการไทย 

• Company Secretary Program (CSP) รุ-นท่ี 54/2013 
• Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG)  รุ-นท่ี 20/2015   

- หลักสูตร Strategic CFO in Capital markets Program รุ-นท่ี 1/2558 
ระยะเวลาท่ีดํารงตําแหน ง : ดํารงตําแหน-งเลขานุการบริษัทตั้งแต-ป$ 2557 ถึงป$ 2560 รวม 4 ป$  
การถือหุ�นในบริษัทฯ ณ วันท่ี   1 มกราคม 2560: หุ�นสามัญจํานวน 100,000 หุ�น 
การถือหุ�นในบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560: หุ�นสามัญจํานวน 100,000 หุ�น คิดเปgนร�อยละ 0.01 ของ                       
                                                              ทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชําระแล�ว 

หุ�นท่ีคู สมรส บุตรท่ียังไม บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอ่ืนถือไว�แทน -ไม-ม-ี  
ส วนได�เสียท้ังทางตรงและทางอ�อมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทฯ เป<นคู สัญญา : ไม-มี 
ความสัมพันธ>ทางครอบครัวระหว างกรรมการและผู�บริหาร : ไม-มี 
ประวัติการถูกลงโทษเน่ืองจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย>และตลาดหลักทรัพย> พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล วงหน�า พ.ศ. 2546 ในช วง 5 ปBย�อนหลัง : ไม-ม ี
ประสบการณ>การทํางานท่ีเกี่ยวข�องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ปB ย�อนหลัง (ข�อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560) 

• พ.ศ. 2557 ถึง ปiจจุบัน ดํารงตําแหน-งผู�อํานวยการด�านบริหารและเลขานุการบริษัท บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร,ยี่ 
• พ.ศ. 2559 ถึง ปiจจุบัน ดํารงตําแหน-งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค-าตอบแทน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร,ยี่ 
• พ.ศ. 2559 ถึง ปiจจุบัน ดํารงตําแหน-งกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร,ยี่ 
• พ.ศ. 2559 ถึง ปiจจุบัน ดํารงตําแหน-งกรรมการกํากับดูแลกิจการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร,ยี่ 

จํานวนกิจการท่ีดํารงตําแหน งกรรมการ/ผู�บริหาร ในปBท่ีผ านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนท่ีไม ใช บริษัทจดทะเบียน การดํารงตําแหน งในกิจการท่ีแข งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

1 1 -ไม-มี- 

รายละเอียดการดํารงตําแหน งเป<นกรรมการ/ผู�บริหารในกิจการอ่ืน ในปBท่ีผ านมา 

ลําดับ ประเภทบริษัท ประเภทกรรมการ ตําแหน ง บริษัท 
1 บริษัทจดทะเบียน เลขานุการ ผู�อํานวยการด�านบริหาร

และเลขานุการบริษัทฯ 
บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร,ยี่ 

2 บริษัทจํากัด กรรมการ กรรมการ บริษัท ณิชาเวลส, จํากัด 

 

53



 

 

 ข�อมลูผู�บริหาร 

2..ชื่อและชื่อสกุล     :  นายมงคล  สุนนานนท� 

ตําแหน�งในป จจุบัน   :  ผู�อํานวยการโรงงาน 
สัญชาติ              :   ไทย  
อายุ              :   66 ป� 
วุฒิการศึกษา : 
-      ปริญญาตร ี วิศวกรรมศาสตร�  สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย  
ระยะเวลาท่ีดํารงตําแหน�ง : ดํารงตําแหน+งตั้งแต+ป� 2554 ถึงป2จจุบัน รวม 6 ป�  
การถือหุ�นในบริษัทฯ ณ วันท่ี   1 มกราคม 2560: หุ�นสามัญจํานวน  200,000  หุ�น 
การถือหุ�นในบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560: หุ�นสามัญจํานวน  200,000  หุ�น,คู+สมรส 250,000 หุ�น รวม
เป6น 450,000 หุ�น คิดเป6นร�อยละ 0.05 ของทุนจดทะเบียนท่ีชําระแล�ว 
ส�วนได�เสียท้ังทางตรงและทางอ�อมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทฯ เป;นคู�สัญญา : ไม+มี 
ความสัมพันธ=ทางครอบครัวระหว�างกรรมการและผู�บริหาร : ไม+มี 
ประวัติการถูกลงโทษเน่ืองจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย=และตลาดหลักทรัพย= พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล�วงหน�า พ.ศ. 2546 ในช�วง 5 ปAย�อนหลัง : ไม+ม ี
ประสบการณ=การทํางานท่ีเกี่ยวข�องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ปA ย�อนหลัง (ข�อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560) 

• พ.ศ. 2554 ถึง ป2จจุบัน ดํารงตําแหน+งผู�อํานวยการโรงงาน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่ 
• พ.ศ. 2559 ถึง ป2จจุบัน ดํารงตําแหน+งกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่ 
• พ.ศ. 2559 ถึง ป2จจุบัน ดํารงตําแหน+งกรรมการกํากับดูแลกิจการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่ 

จํานวนกิจการท่ีดํารงตําแหน�งกรรมการ/ผู�บริหาร ในปAท่ีผ�านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนท่ีไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน การดํารงตําแหน�งในกิจการท่ีแข�งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

1 1 -ไม+มี- 

รายละเอียดการดํารงตําแหน�งเป;นกรรมการ/ผู�บริหารในกิจการอ่ืน ในปAท่ีผ�านมา 

ลําดับ นิติบุคลลประเภท ตําแหน�ง บริษัท 

1 บริษัทจดทะเบียน ผู�อํานวยการโรงงาน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่ 

2 ห�างหุ�นส+วน หุ�นส+วนผู�จัดการ ห�างหุ�นส+วนจํากัด เอ็มเอสเอ็น คอนซัลแตนท� 
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ข�อมูลผู�บริหาร 

3.ชื่อและชื่อสกุล     :  นางสาวกัญญพัชร จินันท�เดช 

ตําแหน�งในป�จจุบัน  :  ผู�อํานวยการด�านการตลาดและจัดหาวัตถุดิบ 
สัญชาติ               :  ไทย 
อายุ             :  51 ป�  
วุฒิการศึกษา : 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Technology, Sydney, Australia 
- ปริญญาโท การตลาดระหว/างประเทศ University of Technology, Sydney, Australia 
ระยะเวลาท่ีดํารงตําแหน�ง : ดํารงตําแหน/งตั้งแต/ป� 2552 ถึง ปeจจุบัน รวม 9 ป�  
การถือหุ�นในบริษัทฯ ณ วันท่ี   1 มกราคม 2560 : ไม/มี 
การถือหุ�นในบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 : ไม/ม ี

หุ�นท่ีคู�สมรส บุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอ่ืนถือไว�แทน -ไม/ม-ี  
ส�วนได�เสียท้ังทางตรงและทางอ�อมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทฯ เป,นคู�สัญญา : ไม/มี 
ความสัมพันธ?ทางครอบครัวระหว�างกรรมการและผู�บริหาร : ไม/มี 
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย?และตลาดหลักทรัพย? พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล�วงหน�า พ.ศ. 2546 ในช�วง 5 ป-ย�อนหลัง : ไม/ม ี
ประสบการณ?การทํางานท่ีเกี่ยวข�องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ป- ย�อนหลัง (ข�อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560) 

• พ.ศ. 2552 ถึง ปeจจุบัน ดํารงตําแหน/งผู�อํานวยการด�านการตลาดและจัดหาวัตถุดิบ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่ 
• พ.ศ. 2559 ถึง ปeจจุบัน ดํารงตําแหน/งกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่ 
• พ.ศ. 2559 ถึง ปeจจุบัน ดํารงตําแหน/งกรรมการกํากับดูแลกิจการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่ 

จํานวนกิจการท่ีดํารงตําแหน�งกรรมการ/ผู�บริหาร ในป-ท่ีผ�านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนท่ีไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน การดํารงตําแหน�งในกิจการท่ีแข�งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

1 -ไม/มี- -ไม/มี- 
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ข�อมูลผู�บริหาร 
4.ชื่อและชื่อสกุล     :  นายอนันต� รายะรุจิ 
ตําแหน�งในป�จจุบัน  :  ผู�ช/วยผู�อํานวยการโรงงาน 
สัญชาติ             :  ไทย 
อายุ             :  44 ป� 
วุฒิการศึกษา : 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ระยะเวลาท่ีดํารงตําแหน�ง : ดํารงตําแหน/งตั้งแต/ป� 2554 ถึง ปeจจุบัน รวม 7 ป� 
การถือหุ�นในบริษัทฯ ณ วันท่ี   1 มกราคม 2560 : ไม/มี 
การถือหุ�นในบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 : ไม/ม ี
หุ�นท่ีคู�สมรส บุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอ่ืนถือไว�แทน -ไม/ม-ี  
ส�วนได�เสียท้ังทางตรงและทางอ�อมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทฯ เป,นคู�สัญญา : ไม/มี 
ความสัมพันธ?ทางครอบครัวระหว�างกรรมการและผู�บริหาร : ไม/มี 
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย?และตลาดหลักทรัพย? พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล�วงหน�า พ.ศ. 2546 ในช�วง 5 ป-ย�อนหลัง : ไม/ม ี
ประสบการณ?การทํางานท่ีเกี่ยวข�องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ป- ย�อนหลัง (ข�อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560) 
• พ.ศ. 2554 ถึง ปeจจุบัน ดํารงตําแหน/งผู�ช/วยผู�อํานวยการโรงงาน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่ 

จํานวนกิจการท่ีดํารงตําแหน�งกรรมการ/ผู�บริหาร ในป-ท่ีผ�านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนท่ีไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน การดํารงตําแหน�งในกิจการท่ีแข�งขัน/
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ 

1 -ไม/มี- -ไม/มี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56



 

 

ข�อมูลผู�บริหาร 

5.ชื่อและช่ือสกุล      :  นายกร  ตั้งวิรุฬห�  
ตําแหน�งในป จจุบัน   :  ผู�ช�วยผู�อํานวยการโรงงาน 
สัญชาติ              :  ไทย 
อายุ              :  58 ป� 
วุฒิการศึกษา : 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ระยะเวลาท่ีดํารงตําแหน�ง : ดํารงตําแหน�งตั้งแต� 15 พฤศจิกายน 2559 ถึง ป1จจุบัน รวม 1 ป� 
การถือหุ�นในบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 : ไม�มี 
การถือหุ�นในบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 : ไม�ม ี
หุ�นท่ีคู�สมรส บุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอ่ืนถือไว�แทน -ไม�ม-ี  
ส�วนได�เสียท้ังทางตรงและทางอ�อมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทฯ เป<นคู�สัญญา : ไม�มี 
ความสัมพันธ>ทางครอบครัวระหว�างกรรมการและผู�บริหาร : ไม�มี 
ประวัติการถูกลงโทษเน่ืองจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย>และตลาดหลักทรัพย> พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล�วงหน�า พ.ศ. 2546 ในช�วง 5 ปBย�อนหลัง : ไม�ม ี
ประสบการณ>การทํางานท่ีเกี่ยวข�องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ปB ย�อนหลัง (ข�อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2560) 
• พ.ศ. 2559 ถึง ป1จจุบัน ดํารงตําแหน�งผู�ช�วยผู�อํานวยการโรงงาน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่ 

จํานวนกิจการท่ีดํารงตําแหน�งกรรมการ/ผู�บริหาร ในปBท่ีผ�านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนท่ีไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน การดํารงตําแหน�งในกิจการท่ีแข�งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

1 -ไม�มี- -ไม�มี- 
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ข�อมูลผู�บริหาร 

6.ชื่อและชื่อสกุล     :  น.ส.ธีรนันท�  คุณะเกษม 
ตําแหน�งในป�จจุบัน  :  ผู�จัดการฝ}ายบัญชีการเงิน 
สัญชาติ              :  ไทย 
อายุ              :  40 ป� 
วุฒิการศึกษา : 
- ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ระยะเวลาท่ีดํารงตําแหน�ง : ดํารงตําแหน/งตั้งแต/ป� 2558 ถึงปeจจุบัน รวม 3 ป�  
การถือหุ�นในบริษัทฯ ณ วันท่ี   1 มกราคม 2560 : ไม/มี 
การถือหุ�นในบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 : ไม/ม ี
หุ�นท่ีคู�สมรส บุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอ่ืนถือไว�แทน -ไม/ม-ี  
ส�วนได�เสียท้ังทางตรงและทางอ�อมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทฯ เป,นคู�สัญญา : ไม/มี 
ความสัมพันธ?ทางครอบครัวระหว�างกรรมการและผู�บริหาร : ไม/มี 
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย?และตลาดหลักทรัพย? พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล�วงหน�า พ.ศ. 2546 ในช�วง 5 ป-ย�อนหลัง : ไม/ม ี
ประสบการณ?การทํางานท่ีเกี่ยวข�องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ป- ย�อนหลัง (ข�อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560) 
• พ.ศ. 2558 ถึง ปeจจุบัน ดํารงตําแหน/งผู�จัดการฝ}ายบัญชีและการเงิน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่ 

จํานวนกิจการท่ีดํารงตําแหน�งกรรมการ/ผู�บริหาร ในป-ท่ีผ�านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนท่ีไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน การดํารงตําแหน�งในกิจการท่ีแข�งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

1 -ไม/มี- -ไม/มี- 
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ข�อมูลผู�บริหาร 

7.ชื่อและช่ือสกุล       :  นายศุภชัย  แก�วเฟ��อง 
ตําแหน�งในป จจุบัน     :  ผู�จัดการฝ�ายตรวจสอบ 
สัญชาติ                :  ไทย 
อายุ                :  44 ป" 
วุฒิการศึกษา : 
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี B.B.A. (Accounting)    
ระยะเวลาท่ีดํารงตําแหน�ง : ดํารงตําแหน;งตั้งแต;ป" 2550 ถึงปAจจุบัน รวม 11 ป" 
การถือหุ�นในบริษัทฯ ณ วันท่ี   1 มกราคม 2560 : ไม;มี 
การถือหุ�นในบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 : ไม;ม ี
หุ�นท่ีคู�สมรส บุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอ่ืนถือไว�แทน -ไม;ม-ี  
ส�วนได�เสียท้ังทางตรงและทางอ�อมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทฯ เป=นคู�สัญญา : ไม;มี 
ความสัมพันธ?ทางครอบครัวระหว�างกรรมการและผู�บริหาร : ไม;มี 
ประวัติการถูกลงโทษเน่ืองจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย?และตลาดหลักทรัพย? พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล�วงหน�า พ.ศ. 2546 ในช�วง 5 ปCย�อนหลัง : ไม;ม ี
ประสบการณ?การทํางานท่ีเกี่ยวข�องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ปC ย�อนหลัง (ข�อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2560) 
• พ.ศ. 2550 ถึง ปAจจุบัน ดํารงตําแหน;งผู�จัดการฝ�ายตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรGยี่ 

จํานวนกิจการท่ีดํารงตําแหน�งกรรมการ/ผู�บริหาร ในปCท่ีผ�านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนท่ีไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน การดํารงตําแหน�งในกิจการท่ีแข�งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธรุกิจของบริษัทฯ 

1 -ไม;มี- -ไม;มี- 
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ข�อมูลผู�บริหาร 
ที่เข�าดํารงตําแหน�งระหว�างป- 2560 

1. ชื่อและชื่อสกุล     :  นายสมถวิล  บุญบานเย็น 
ตําแหน�งในป�จจุบัน   :  ผู�ช/วยประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร, รักษาการผู�อํานวยการโรงงาน 
สัญชาติ                :  ไทย 
อายุ                     :  60 ป� 
วุฒิการศึกษา : 
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร�มหาบัณฑิตสาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร�บัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปกร 
ระยะเวลาท่ีดํารงตําแหน�ง : ดํารงตําแหน/งตั้งแต/วันท่ี1 มิถุนายน 2550 – 31 มีนาคม 2561 รวม 10 เดือน 
การถือหุ�นในบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 : ไม/มี 
หุ�นท่ีคู�สมรส บุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอ่ืนถือไว�แทน : ไม/มี 
ส�วนได�เสียท้ังทางตรงและทางอ�อมในกิจการใดๆท่ีบริษัทฯ เป,นคู�สัญญา : ไม/มี 
ความสัมพันธ?ทางครอบครัวระหว�างกรรมการและผู�บริหาร : ไม/มี 
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พรบ.หักทรัพย?และตลาดหลักทรัพย? พ.ศ.2535 หรือราช
บัญญัติการทํางานท่ีเกี่ยวข�องกับธุริจของบริษัทฯในระยะ 5 ป- ย�อนหลัง : ไม/มี 
ประสบการณ?การทํางานท่ีเกี่ยวข�องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ป- ย�อนหลัง (ข�อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560) 

• 1 มิถุนายน 2560 ถึงปeจจุบัน ดํารงตําแหน/งผู�ช/วยประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร 

 จํานวนกิจการท่ีดํารงตําแหน�งกรรมการ/ผู�บริหาร ในป-ท่ีผ�านมา 

 รายละเอียดการดํารงตําแหน�งเป,นกรรมการ/ผู�บริหารในกิจการอ่ืนในป-ท่ีผ�านมา           

ลําดับ ประเภทบริษัท ประเภทกรรมการ ตําแหน�ง บริษัท 
1 บริษัทจดทะเบียน ผู�บริหาร ผู�ช/วยประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร, 

รักษาการผู�อํานวยการโรงงาน 
บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่ 

2 บริษัทจํากัด ผู�บริหาร ผู�ช/วยรองกรรมการผู�จัดการใหญ/ บริษัทคริสตอลลา จํากัด 

3 บริษัทจํากัด กรรมการ กรรมการ บริษัทนํ้าตาลทิพย�สุโขทัย 
จํากัด 

4 บริษัทจํากัด กรรมการ กรรมการ บริษัทนํ้าตาลทิพย�
กําแพงเพชร จํากัด 

5 บริษัทจํากัด กรรมการ กรรมการ บริษัทอุตสาหกรรมนํ้าตาล
สุพรรณบุรี จํากัด 

 

บริษทัจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน การดํารงตําแหน�งในกิจการที่แข�งขัน/
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษทัฯ 

1 4 ไม/มี 
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2.   รายละเอียดการดํารงตําแหน�งของผู�บริหารและผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทที่เกี่ยวข�อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 

รายชื่อ บริษัท 
บริษัทที่เกี่ยวข�อง รวม 

จํานวน 
(แห�ง) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

นายวิสิทธิ์ น�อยพันธุ- C C / C          4 

นายสุโรจน- ศุภสวัสดิ์กุล VC / /          3 

นายไกรสีห- ศิริรังษี VC / / / / /         / 7 

นายอนันต- เล�าหเรณู / /,M / M M /,A  /,A       / 8 

นายสมจิตต- ลิ้มวัฒนะกูร / /          2 

นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย- / // M / M          5 

นายสมชาย โล�ห-วิสุทธิ์ /,//          1 

นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม /,A /,A   /,A       3 

นายวิรัช อภิเมธีธํารง /,A /,A C / /,A /,A / C         8 

นายสาธิต ชาญเชาวน-กุล /,A /,A / /,A /,A    / C   /  8 

นางสาวกัญญพัชร จินันท-เดช M          1 

นายมงคล สุนนานนท- M      /    2 

นางสมฤดี สุวรรณรูป M                           /   2 

นายอนันต- รายะรุจิ M          1 

นายสมถวิล  บุญบานเย็น* M                              1 

หมายเหต ุ* นายสมถวิล  บุญบานเย็น  ได�เข�ารบัตําแหน�ง ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่บริหารเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 
      C = ประธานกรรมการ  VC = รองประธานกรรมการ  A = กรรมการตรวจสอบ  
 / = กรรมการ  // = ประธานเจ�าหน�าที่บรหิาร  M = ผู�บริหาร  
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บริษทัที่เกี่ยวข�อง: 
1. บริษัท ลานนารีซอร�สเซส จํากัด (มหาชน) 21. บริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด� แอสโซซิเอทส� จํากัด 

2. PT. Lanna Mining Services 22. บริษัท ทีซีเอ็ม คอร�เปอร�เรชั่น จํากัด (มหาชน) 

3. PT. Lanna Harita Indonesia 23. บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร�ท จํากัด (มหาชน) 

4. PT. Singlurus Pratama  24. บริษัท เอสพีซี โฮมไอเดีย จํากัด 

5. United Bulk Shipping Pte. Ltd 25. บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร�เมอร� จํากัด (มหาชน) 

6. บริษัท เอเซีย พลัส กรุMป โฮลดิ้งส� จํากัด (มหาชน) 26. ห�างหุ�นสOวนจํากัด เอ็มเอสเอ็น คอนซัลแตนท� 

7. บริษัท คิวทีซี เอนเนอร�ยี่ จํากัด (มหาชน) 27. บริษัท ณิชาเวลส� จํากัด 
8. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส� จํากัด (มหาชน) 28. บริษัท วิทย�คอร�ป โปรดักส� จํากัด 
9. บริษัท ทริส คอร�ปอเรชั่น จํากัด  29. บริษัท ลานนาพาวเวอร�เจ็นเนอร�เรชั่น จํากัด 

10. บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)   
11. บริษัท ยู.ที.อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด   
12. บริษัท ไทย แอร�ไลน� โฮลดิ้งส� จํากัด   
13. บริษัท บางกอก เชน ฮอสปWทอล จํากัด (มหาชน)   
14. บริษัท บางสะพานบาร�มิล จํากัด (มหาชน)   
15. บริษัท ผลิตภัณฑ�ตราเพชร จํากัด (มหาชน)   
16. บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)   
17. บริษัท เมโทรซิสเต็มส�คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)   
18. บริษัท ลลิล พร็อพเพอร�ตี้ จํากัด (มหาชน)   
19. บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)   
20. บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จํากัด (มหาชน)   
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รายละเอียดข�อมูลหัวหน�างานตรวจสอบภายในและหัวหน�างานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 

ชื่อ – สกุล อายุ (ป') 
สัดส)วนการถือหุ�น

ของบริษัท (%) 

ความสัมพันธ1ของครอบครัว

ระหว)างผู�บริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ1ทาํงานในระยะ 5 ป' ย�อนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหน)ง หน)วยงาน/บริษัท 

1. นายศุภชัย   แก�วเฟ<=อง  

-  ผู�จัดการฝายตรวจสอบ 
-  เลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
- เลขานุการคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 
 
 
 

44 ไม$มี ไม$มี คุณวุฒิการศึกษา 
2536-2537 : มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล     
                 ธัญบุรี Bachelor’s degree in B.B.A.    
                 (Accounting)  
2534-2535 : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชย    
                 การพระนคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
                 (การบัญชี) 
ประวัติการอบรม 
- การตรวจสอบอย$างเปIนระบ (Systematic Audit) : 

Professional Internal Audit Service (2018) 
- การบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริต (FRM) : สภาวิชาชีพ

บัญชี (2016) 
- การปYองกันทุจริตในองค[กร : สภาวิชาชีพบัญชี (2016) 
- ประกาศนียบัตรผู�ตรวจสอบภายในของประเทศ(CPIAT) 

รุ$นที่41 : สมาคมผู�ตรวจสอบภายในแห$งประเทศไทย 
- Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG 18)  : 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (2015) 
- Enterprose Risk Management : 

OMEGAWORLDCLASS Research Institute (2014) 
- COBIT 5 For Management : สมาคมผู�ตรวจสอบและ

ควบคุมระบบสารสนเทศ (2013) 
- โครงการอบรม การตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเปIน   

ผู�ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Internal Audit 
Program: Prepared Course for Certified Internal 
Auditor: Pre - CIA) : คณะพณิชยศาสตร[และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ[มหาวิทยาลัย (2011) 

- หลักการตรวจสอบทุจริต : สมาคมผู�ตรวจสอบภายในแห$ง
ประเทศไทย (2010) 

- การบริหารความเสี่ยงตามแนว COSO ERM : สมาคม
ผู�ตรวจสอบภายในแห$งประเทศไทย (2009) 

    

20 ก.ย.2550 -ปjจจุบัน ผู�จัดการฝายตรวจสอบ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร[ยี่  

 
การดํารงตําแหน)งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนฯ (ป?จจุบัน) 

- ไม$มี 
 
กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ป?จจุบัน) 

-  ไม$มี 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการบริษัท ได�แต�งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีความเป นอิสระไม�เก่ียวข�องกับผู�บริหารเพ่ือ
พิจารณาประเด็นท่ีเป นสาระสําคัญ ท้ังยังได�ร�วมประชุมกับผู�สอบบัญชี ผู�ตรวจสอบภายใน และรวมท้ังเชิญผู�บริหารท่ี
เก่ียวข�องเข�าร�วมประชุมด�วย เพ่ือให�ข�อมูลและช้ีแจงเพ่ิมเติมตามควรโดยให�ความสําคัญกับนโยบายการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีและมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
ในรอบป3 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 7 คร้ัง ซ่ึงมีข�อมูลการเข�าร�วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต�ละท�าน ดังน้ี 

รายนาม ตําแหน�ง จํานวนคร้ังท่ีเข�าร�วมประชุม/  
จํานวนคร้ังท่ีประชุม 

นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ประธานกรรมการตรวจสอบ 7/7 

นายวิรัช อภิเมธีธํารง กรรมการตรวจสอบ 7/7 

นายสาธิต ชาญเชาวน:กุล กรรมการตรวจสอบ 7/7 
 
คณะกรรมการตรวจสอบได�รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต�อคณะกรรมการบริษัทฯ เป นประจําโดยมีผลการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเป นสาระสําคัญ ดังน้ี 
 
(1) ได�สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ เป นรายไตรมาสและงวดประจําป3 2560 ซ่ึงเห็นว�ามีความถูกต�องเช่ือถือ

ได� และเป นงบการเงินท่ีจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและมีการเปBดเผยข�อมูลอย�างเพียงพอและ
เหมาะสมแล�ว 

(2) ได�พิจารณาแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบภายในสําหรับป3 2560 ให�ครอบคลุมถึงความเสี่ยงท่ีสําคัญ
ตลอดจนแนวปฏิบัติในการต�อต�านทุจริตคอร:รัปช่ัน และความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยได�
แนะนําให�ฝDายบริหารปรับปรุงแก�ไขระบบงานและข�อบกพร�องต�าง ๆ ให�มีความรัดกุมและเหมาะสมมากย่ิงข้ึน 

(3) ได�สอบทานและให�ความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีให�เป นไปตามกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติในการต�อต�านทุจริตคอร:รัปช่ัน ในรอบป3 2560 โดยเน�น
ความถูกต�องครบถ�วนของข�อมูลท่ีเปBดเผยต�อผู�มีส�วนได�เสียทุกฝDายอย�างเป นธรรมและเท�าเทียมกันสามารถอ�างอิง  
และตรวจสอบได�อย�างโปร�งใส   

(4) ได�สอบทานการทํารายการได�มาและจําหน�ายไปซ่ึงสินทรัพย: รวมท้ังรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ี
อาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน:ท่ีเกิดข้ึนในป3 2560 แล�วเห็นว�าเป นรายการท่ีมีราคาและเง่ือนไขทางการค�า
ตามปกติธุรกิจโดยท่ัวไป  

(5) ได�สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงและแนวปฏิบัติในการต�อต�านทุจริตคอร:รัปช่ัน ในรอบป3 2560 โดย
ได�แนะนําให�ฝDายบริหารปรับปรุงแก�ไขระบบงานและข�อบกพร�องต�าง ๆ ให�มีความรัดกุมและเหมาะสมมากย่ิงข้ึน 

(6) ได�สอบทานความคืบหน�าเก่ียวกับคดีความต�าง ๆ ในรอบป3 2560 โดยได�แนะนําให�ฝDายบริหารติดตามความ
คืบหน�าของคดีอย�างใกล�ชิดดําเนินการด�วยความรัดกุมและเหมาะสม 

(7) ได�สอบทานการกระบวนบริหารงานของฝDายบริหารเก่ียวกับการแจ�งเบาะแส ซ่ึงในป3 2560 ไม�มีผู�ร�องเรียน
ผ�านช�องทางการแจ�งเบาะแสท่ีกําหนดไว� 
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(8) ได�ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบท้ังแบบรายคณะและรายบุคคลใน
รอบป3 2560 โดยให�ระบุจุดแข็ง จุดอ�อนและเรื่องท่ีต�องปรับปรุงแก�ไขไว�ด�วย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได�ร�วมกัน
พิจารณาผลการประเมินและกําหนดแนวทางปรับปรุงแก�ไขการทํางานให�มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากย่ิงข้ึนในป3
ต�อไป 

(9) ได�พิจารณาคัดเลือกผู�สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค�าสอบบัญชีประจําป3 2561 โดยได�นําเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาขออนุมัติต�อท่ีประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�นประจําป3 2561 เสนอให�แต�งตั้ง นางสาว
กมลทิพย:  เลิศวิทย:วรเทพ ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4377 และ/หรือ นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ: ผู�สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 4753 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตย:ดํารง ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5906  แห�งบริษัท สํานักงาน 
อีวาย จํากัด ซ่ึงมีคุณสมบัติเป นผู�สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข�อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย:และตลาดหลักทรัพย: ให�เป นผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกําหนดจํานวนเงินค�าสอบบัญชีประจําป3 2561 
จํานวน 935,000 บาท และค�าสอบบัญชีสําหรับงบการเงินท่ีนําเสนอต�อสํานักงานส�งเสริมการลงทุน 100,000 บาท 
ซ่ึงเป นจํานวนเงินท่ีเท�ากับป3ท่ีผ�านมา 

(10)ได�พิจารณาแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบภายในประจําป3 2561 ตลอดจนอัตรากําลังคนและการ
พัฒนาคุณภาพพนักงานของหน�วยงานตรวจสอบภายในเพ่ือให�มีความเพียงพอ เหมาะสมสอดคล�องและสามารถ
รองรับปริมาณงานตามหน�าท่ีและความรับผิดชอบได�อย�างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลท่ีดี 

 
ในรอบป3 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป นอิสระในการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีได�รับมอบหมาย โดย

คณะกรรมการและผู�บริหารของบริษัทได�ให�ความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มี
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ให�ความสําคัญกับปNจจัยความเสี่ยงท่ีอาจส�งผลกระทบต�อบริษัทมีการปฏิบัติตามข�อ
กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง มีการจัดทํารายงานทางการเงินท่ีถูกต�องและเช่ือถือได�เป นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไป มีการเปBดเผยข�อมูลและการดําเนินงานอย�างโปร�งใส มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอ และไม�พบ
ข�อบกพร�องท่ีเป นสาระสําคัญแต�อย�างใด 

 
 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ: 2561 
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
(นายเผด็จภัย  มีคุณเอ่ียม) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน 
บริษัทฯให�มีอํานาจหน�าท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผู�บริหารรวมท้ังพิจารณากําหนด
ค�าตอบแทนกรรมการ ผู�บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ เป,นแต�ละเร่ืองแ
สาระสําคัญสรุปได�ดังน้ี 

(1) ได�เสนอการปรับข้ึนอัตราเงินเดือนพนักงานประจําป3 
ให�กับผู�บริหารและพนักงานของบริษัทฯ  

(2) ได�เป5ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นเสนอวาระการประชุมและเสนอแต�งตั้งกรรมการใหม�ตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
ท่ีดี โดยเสนอผ�านทางเว็บไซต:ของบริษัทฯ ปรากฏว�าไม�มีผู�ถือหุ�นเสนอวาระการประชุมและเสนอแต�งตั้งกรรมการ
ใหม�สําหรับการประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�น

(3) ได�พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการท่ีต�องออกตามวาระในการประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�นประจําป3 
2561 โดยกําหนดวิธีการและข้ันตอนในการสรรหาดังน้ี

(3.1) คณะกรรมการ ก.ส.ต. รับทราบรายช่ือกรรมการท่ีต�องออกตามวาระแ
เสนอช่ือให�เข�าดํารงตําแหน�งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระดังกล�าว

(3.2) คณะกรรมการ ก.ส.ต. พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมจะดํารงตําแหน�งกรรมการบริษัทฯ จาก
รายช่ือท่ีได�รับการเสนอโดยพิจารณาคุณสมบัติในด�านต�างๆ ว�าเป,นผู�ท่ีมีความรู�ความสามารถ
เช่ียวชาญท่ีหลากหลายวิชาชีพอันเป,นประโยชน:ต�อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะดํารง
ตําแหน�งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได�ตามข�อบังคับของบริษัทฯ และตามท่ีกฎหมายกําหนดตลอดจนพิจารณาถึงผล
การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ในรอบป3

(3.3) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได�คัดเลือก
ออกตามวาระโดยนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
ต�อไป 

(4) ได�พิจารณาค�าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 
หน�าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต�ละชุด โดยมีการกลั่นกรองและเปรียบเทียบอ�างอิงจากอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกันรวมท้ังขนาดธุรกิจและผลการดําเนินงานในรอบป3ท่ีผ�านมา
พิจารณาขออนุมัติต�อท่ีประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�นต�อไป

(5) ได�สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
รายบุคคลในรอบป3 2560 ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
ก.ส.ต. มีการปฏิบัติหน�าท่ีอย�างมีประสิทธิภาพ 
กําหนดไว� 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน 
 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน (“คณะกรรมการ ก.ส.ต.”) ได�รับการแต�งตั้งจากคณะกรรมการ
มีอํานาจหน�าท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับการสรรหากรรมการและผู�บริหารรวมท้ังพิจารณากําหนด

และพนักงานของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ เป,นแต�ละเรื่องแต�ละกรณีๆ ไปโดยมีการประชุมในรอบป3 2560 รวมท้ังสิ้น 

การปรับข้ึนอัตราเงินเดือนพนักงานประจําป3 2561 และการจ�ายเงินรางวัลพนักงานประจําป3 
 

ได�เป5ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นเสนอวาระการประชุมและเสนอแต�งตั้งกรรมการใหม�ตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
โดยเสนอผ�านทางเว็บไซต:ของบริษัทฯ ปรากฏว�าไม�มีผู�ถือหุ�นเสนอวาระการประชุมและเสนอแต�งตั้งกรรมการ

สามัญผู�ถือหุ�นประจําป3 2561 แต�อย�างใด 
ได�พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการท่ีต�องออกตามวาระในการประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�นประจําป3 

โดยกําหนดวิธีการและข้ันตอนในการสรรหาดังน้ี 
รับทราบรายชื่อกรรมการท่ีต�องออกตามวาระและรายช่ือบุคคลท่ีได�รับการ

เสนอช่ือให�เข�าดํารงตําแหน�งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระดังกล�าว 
พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมจะดํารงตําแหน�งกรรมการบริษัทฯ จาก

รายช่ือท่ีได�รับการเสนอโดยพิจารณาคุณสมบัติในด�านต�างๆ ว�าเป,นผู�ท่ีมีความรู�ความสามารถ ประสบการณ: และความ
เช่ียวชาญท่ีหลากหลายวิชาชีพอันเป,นประโยชน:ต�อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะดํารง
ตําแหน�งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได�ตามข�อบังคับของบริษัทฯ และตามท่ีกฎหมายกําหนดตลอดจนพิจารณาถึงผล
การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ในรอบป3ท่ีผ�านมาด�วย (ถ�ามี) 

ได�คัดเลือกบุคคลท่ีมีความเหมาะสมจะดํารงตําแหน�งกรรมการแทนกรรมการท่ี
สนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาขออนุมัติต�อท่ีประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�นประจําป3 

ได�พิจารณาค�าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย�อย โดยพิจารณาถึงขอบเขตอํานาจ
หน�าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต�ละชุด โดยมีการกลั่นกรองและเปรียบเทียบอ�างอิงจากอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกันรวมท้ังขนาดธุรกิจและผลการดําเนินงานในรอบป3ท่ีผ�านมาโดยนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 

ะชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�นต�อไป 
ได�สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการ ก.ส.ต.ท้ังแบบรายคณะและ

การกํากับดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงผลการประเมินดังกล�าวปรากฎว�าคณะกรรมการ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป,นไปตามขอบเขตอํานาจหน�าท่ีและความรับผิดชอบท่ี

วันท่ี 14 กุมภาพันธ: 2561  
ในนามคณะกรรมการ ก.ส.ต. 

 
 

(นายไกรสีห: ศิริรังษี) 
ประธานกรรมการ ก.ส.ต. 

ได�รับการแต�งตั้งจากคณะกรรมการ
มีอํานาจหน�าท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับการสรรหากรรมการและผู�บริหารรวมท้ังพิจารณากําหนด

และพนักงานของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมายจาก
รวมท้ังสิ้น 2 คร้ัง ซ่ึงมี

างวัลพนักงานประจําป3 2560 

ได�เป5ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นเสนอวาระการประชุมและเสนอแต�งตั้งกรรมการใหม�ตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
โดยเสนอผ�านทางเว็บไซต:ของบริษัทฯ ปรากฏว�าไม�มีผู�ถือหุ�นเสนอวาระการประชุมและเสนอแต�งตั้งกรรมการราย

ได�พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการท่ีต�องออกตามวาระในการประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�นประจําป3 

ละรายช่ือบุคคลท่ีได�รับการ

พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมจะดํารงตําแหน�งกรรมการบริษัทฯ จาก
ประสบการณ: และความ

เชี่ยวชาญท่ีหลากหลายวิชาชีพอันเป,นประโยชน:ต�อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะดํารง
ตําแหน�งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได�ตามข�อบังคับของบริษัทฯ และตามท่ีกฎหมายกําหนดตลอดจนพิจารณาถึงผล

บุคคลท่ีมีความเหมาะสมจะดํารงตําแหน�งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ต�อท่ีประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�นประจําป3 2561 

โดยพิจารณาถึงขอบเขตอํานาจ
หน�าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต�ละชุด โดยมีการกลั่นกรองและเปรียบเทียบอ�างอิงจากอุตสาหกรรม

นําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 

ท้ังแบบรายคณะและ
ผลการประเมินดังกล�าวปรากฎว�าคณะกรรมการ      

เป,นไปตามขอบเขตอํานาจหน�าท่ีและความรับผิดชอบท่ี
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได�รับการแต�งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซ่ึงประกอบด�วยกรรมการและ
ผู�บริหารจากทุกหน�วยงานของบริษัทตั้งแต�ระดับผู�อํานวยการขึ้นไปอย�างน�อยหน�วยงานละหน่ึงคน โดยมีอํานาจหน�าท่ี
และความรับผิดชอบในการพิจารณาป.จจัยเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับการดําเนินงานของบริษัท โดยให�ความสําคัญกับ
การบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในทุกข้ันตอนของการดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
(Good Corporate Governance) เพ่ือลดผลกระทบหรือโอกาสของการเกิดความเสี่ยงให�ต่ําท่ีสุด โดยใช�ทรัพยากร
อย�างมีประสิทธิภาพในการประเมินและบริหารความเสี่ยงในภาพรวมให�เหมาะสมสอดคล�องกับสถานการณBท่ี
เปลี่ยนแปลงไป  
 ในรอบปC 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได�จัดให�มีการประชุมรวมท้ังสิ้น 3 ครั้ง เพ่ือพิจารณาและ
ประเมินความเสี่ยงท่ีอาจจะมีผลกระทบต�อการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย�างมีนัยสําคัญเพ่ือกําหนดมาตรการปIองกัน
และลดความเสี่ยงในเรื่องต�าง ๆ ให�เหมาะสมสอดคล�องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาพแวดล�อมในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทโดยขอรายงานโดยสรุปดังน้ี 

(1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได�พิจารณากระบวนการและแผนงานการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให�มั่นใจ
ว�าการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพียงพอกับระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได�และสอดคล�องกับการ
ดําเนินงานของบริษัทอย�างเหมาะสม 

(2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได�พิจารณาป.จจัยเสี่ยงรวมท้ังติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทโดยจัดให�มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือสนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยงให�มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลมากย่ิงข้ึนตลอดจนได�ให�ข�อเสนอแนะท่ีเปMนประโยชนBต�อการบริหารความเสี่ยงท้ังในป.จจุบัน
และอนาคต 

(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได�กําหนดหลักเกณฑBและจัดให�มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง
ท้ังแบบรายคณะและรายบุคคลในรอบปC 2560 โดยให�ผู�ทําการประเมินระบุจุดแข็ง จุดอ�อนและเรื่องท่ีต�องปรับปรุง
แก�ไขไว�ด�วย โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได�ร�วมกันพิจารณาผลประเมินและกําหนดแนวทางปรับปรุงแก�ไข
การทํางานให�มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากย่ิงข้ึนในปCต�อไป 

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได�เปQดเผยรายละเอียดการบริหารความเสี่ยงท่ีสําคัญของบริษัทไว�ใน
แบบแสดงรายการข�อมูลประจําปC 2560 (แบบ 56-1) และรายงานประจําปC 2560 (แบบ 56-2) แล�ว 

 
ในรอบปC 2560 ท่ีผ�านมาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได�กําหนดแผนการบริหารความเสี่ยงท้ังในระดับ

องคBกร ระดับปฏิบัติการและติดตามการดําเนินการให�เปMนไปตามแผนเพ่ือความยั่งยืนของกิจการในระยะยาว 
 

 
วันท่ี 12 กุมภาพันธB 2561 

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

 
 

(นายสาธิต ชาญเชาวนBกุล) 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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ส�วนที่ 2 
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

7.ข�อมูลหลักทรัพย และผู�ถือหุ�น 

  7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล�ว 

   บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000,000 บาท เรียกชําระเต็มมูลค�าแล ว โดยแบ�งเป%นหุ นสามัญ 
1,000,000,000 หุ น มูลค�าหุ นละ 1.- บาท 

   7.2 ผู�ถือหุ�น 

รายชื่อผู ถือหุ น 10 รายใหญ� ของบริษัทฯ ณ วันท่ี 2 มีนาคม 2561 มีรายละเอียดดังน้ี1) 

รายชื่อผู�ถือหุ�น จํานวนหุ�น ร�อยละ 

1. บริษัท ลานนารีซอร9สเซส จํากัด (มหาชน)2) 510,000,000 51.00 

2.   บริษัท  ปูนซีเมนต9นครหลวง จํากัด (มหาชน)  47,234,796 4.72 

3.   กลุ�มศิริรังษี   
     3.1 นายไกรสีห9  ศิริรังษี 41,200,000 4.12 
     3.2 นางวาสนา  ศิริรังษี 4,100,000 0.41 
     รวมจํานวนหุ นท่ีถือโดยกลุ�มศิริรังษี 45,300,000 4.53 
4. กลุ�มจตุรพฤกษ9   
 4.1 นายบุญสิน จตุรพฤกษ9 12,109,980 1.21 
 4.2 นางฮัง จตุรพฤกษ9 16,113,213 1.61 
 4.3 นายมนุญศม จตุรพฤกษ9 18,733 0.00 
 รวมจํานวนหุ นท่ีถือโดยกลุ�มจตุรพฤกษ9 28,241,926 2.82 
5. กลุ�มลิ้มวัฒนะกูร 
 5.1 นายสมจิตต9 ลิ้มวัฒนะกูร 

 
28,322,657 

 
2.83 

 5.2 นายนพดล ล้ิมวัฒนะกูร 1,619,200 0.16 
รวมจํานวนหุ นที่ถือโดยกลุ�มลิ้มวัฒนะกูร 29,941,857 2.99 

6. กลุ�มตันติสุนทร 
     6.1  นายวิสิฐ ตันติสุนทร 
     6.2  นายทวี  ตันติสุนทร 
     6.3  นางสาววนิดา  ตันติสุนทร 

 
16,346,400 

53,415 
31,500 

 
1.63 

0.005 
0.003 

     รวมจํานวนหุ นท่ีถือโดยกลุ�มตันติสุนทร 16,431,315 1.64 
7. กลุ�มสุสังกรกาญจน9   
 7.1 นางสาวกุล สุสังกรกาญจน9 5,131,500 0.51 
 7.2 นายกันต9 สุสังกรกาญจน9 2,980,600 0.30 
 รวมจํานวนหุ นท่ีถือโดยกลุ�มสุสังกรกาญจน9 8,112,100 0.81 
8. นางสาวพรรณี ศรีสวัสดิ์ 8,100,000 0.81 
9.   กลุ�มเล าหเรณู   
     9.1 นายอนันต9  เล าหเรณู 4,771,895 0.48 
     9.2 นางสาวพรสุดา  ศรีขจรกุล 2,622 0.0002622 
     9.3 นายอาคม  เล าหเรณู 2,000,000 0.20 
    รวมจํานวนหุ นท่ีถือโดยกลุ�มเล าหเรณู 6,771,895 0.68 
10. นายวศินน9  ผาติกุลเศรษฐ9 6,120,000 0.61 

รวม 706,253,889 70.63 
           หมายเหตุ 1) ที่มา บัญชีรายชื่อผู ถือหุ น ณ วันที่ 2 มีนาคม 2561 โดย  บริษัท  ศูนย9รับฝากหลักทรัยพ9(ประเทศไทย) จํากัด (TSD) 
                         2) รายชื่อผู ถือหุ น 10 รายแรกของบริษัท ลานนารีซอร9ส จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 
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รายชื่อผู ถือหุ น จํานวนหุ น ร อยละ 

1. กลุ�มบริษัท ปูนซีเมนต9นครหลวง จํากัด (มหาชน)และผู บริหาร1) 237,116,330 45.17 

2. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 70,177,300 13.37 

3. กลุ�มตระกูล ศิริรังษี 42,697,781 8.13 

4.    กลุ�มตระกูล ตันติสุนทร 33,512,297 6.38 

5. กลุ�มตระกูล ลิมทรง 33,400,060 6.36 

6.    บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร9 จํากัด 7,862,800 1.50 

7.    กลุ�มตระกูล เลิศพาณิชย9กุล 6,087,000 1.16 

8. นายวิเลิศ วงศ9อภิสัมโพธ์ิ 4,454,400 0.85 

9.    นางณัฐธภา  ตั้งปกรณ9 1,950,000 0.37 

10. EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES 1,833,750 0.35 

11. ผู ถือหุ นอ่ืน 85,907,961 16.36 

 รวม 524,999,679 100.00 

 

หมายเหตุ 1)  กลุ�มบริษัท ปูนซีเมนต9นครหลวง จํากัด(มหาชน) และผู บริหารเป%นผู ถือหุ นรายใหญ�ท่ีสุด ประกอบด วย                
บริษัท ปูนซีเมนต9 นครหลวง จํากัด (มหาชน) , นายวันชัย โตสมบุญ ถือหุ นรวมท้ังสิ้น 237,116,330 หุ น คิดเป%นร อยละ 
45.17 ของทุนท่ีชําระแล วและเป%นหุ นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดโดยมีตัวแทนเป%นกรรมการ 3 คน คือ นายพอล ไฮนซ9 ฮูเกน โท
เบลอร9, นายศิวะ มหาสันทนะ และ นายวันชัย โตสมบุญ เป%นกรรมการท่ีไม�ได เป%นผู บริหารและไม�มีอํานาจลงนามผูกพัน 
บริษัทฯ แต�อย�างใด 

  7.3 นโยบายการจ�ายเงินป-นผล 

  บริษัทฯ มีนโยบายจ�ายเงินป^นผลไม�ต่ํากว�าร อยละ 60 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินของ   
บริษัทฯ ในแต�ละป_หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา(ถ ามี) และการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายแล ว อย�างไร  
ก็ตาม บริษัทฯ อาจจะจ�ายเงินป̂นผลในอัตราที่น อยกว�าที่กําหนดข างต นได ทั้งนี้ ข้ึนอยู�กับผลการดําเนินงาน        
ฐานะการเงิน สภาพคล�อง และความจําเป%นในการใช เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ การชําระคืนเงินกู 
และ/หรือหน้ีสินท่ีคงค าง และการขยายลงทุนเพิ่มเติมหรือการขยายงานของบริษัทฯ ในอนาคต   
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ผู ช�วยผู อํานวยการ
โรงงาน 

8. โครงสร�างการจัดการ ป0 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝcายการตลาดและ
จัดส�ง 

ผู อาํนวยการ  

ด านการตลาดและจัดหาวตัถดุิบ 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

ฝcายจัดหาวัตถุดบิ ฝcายผลิต 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผู อาํนวยการ 
โรงงาน 

ฝcายวิศวกรรม
และพลังงาน 

ฝcายตรวจสอบ 

เลขานุการบริษัท 

ฝcายจัดซื้อ ฝcายบัญชี 
การเงิน 

ฝcายกฎหมาย 

คณะกรรมการบริษัท 

ฝcายทรัพยากร
บุคคล 

คณะกรรมการสรรหา 
และกําหนดค�าตอบแทน 

ผู ช�วยประธานเจ าหน าที่บริหาร 

ฝcายพัฒนาธุรกิจ 

แผนก
สารสนเทศ 

ฝcายสือ่สารองค9กร 

ประธานเจ าหน าที่บริหาร 

ผู อาํนวยการ 
ด านบริหาร 

 

ฝcายวิศวกรรม
สิ่งแวดล อม 
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  โครงสร างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด วย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย�อย
อีก 3 ชุด ประกอบด วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค�าตอบแทน รวมทั้งคณะผู บริหาร โดยกรรมการและผู บริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ วน
ตามมาตรา 68 แห�งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน
ที่เก่ียวข อง ทั้งนี้ รายละเอียดโครงสร างการจัดการของบริษัทฯ มีดังนี้ 

   8.1 คณะกรรมการบริษัท 
  โครงสร�างกรรมการบริษทั 

   ประกอบด วย กรรมการจํานวนทั้งสิ้น 10 ท�าน ในป_ 2559 และป_ 2560 บริษัทฯ มีการจัด
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน 12 ครั้ง และ 14 คร้ัง ตามลําดับ โดยรายละเอียดการเข าร�วมประชุมของ
กรรมการแต�ละท�านมีดังนี้ 

รายชื่อกรรมการ ตําแหน�ง 
จํานวนคร้ังท่ีเข�าร�วม
ประชุมในป0 2559 

จํานวนคร้ังท่ีเข�าร�วม
ประชุมในป0 2560 

1. นายวิสิทธิ์ น อยพันธุ9 ประธานกรรมการ 9/12 11/14 

2. นายสุโรจน9 ศุภสวัสดิ์กุล* กรรมการและกรรมการผู มีอํานาจลงนาม 11/12 12/14 

3. นายไกรสีห9 ศิริรังษี* กรรมการและกรรมการผู มีอํานาจลงนาม 12/12 14/14 

4. นายอนันต9 เล าหเรณู* กรรมการและกรรมการผู มีอํานาจลงนาม 12/12 14/14 

5. นายสมจิตต9 ลิ้มวัฒนะกูร กรรมการและกรรมการผู มีอํานาจลงนาม 12/12 14/14 

6. นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย9* กรรมการและกรรมการผู มีอํานาจลงนาม 11/12 12/14 

7. นายสมชาย โล�ห9วิสุทธิ์ กรรมการ,กรรมการผู มีอํานาจลงนาม,
ประธานเจ าหน าท่ีบริหาร 

12/12 14/14 

8. นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 11/12 12/14 

9. นายวิรัช อภิเมธีธํารง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 10/12 14/14 

10.นายสาธิต ชาญเชาวน9กลุ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 10/12 12/14 

หมายเหตุ : * กรรมการลําดับที่ 2-4 และลําดับที่ 6 เป%นกรรมการที่เป%นตัวแทนจาก บริษัท ลานนา รีซอร9สเซส จํากัด (มหาชน)  

                       โดยมี นางสมฤดี สุวรรณรูป เป%นเลขานุการบริษัทฯ 

     กรรมการผู มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

                   นายไกรสีห9 ศิริรังษี, นายสุโรจน9 ศุภสวัสดิ์กุล, นายสมจิตต9 ลิ้มวัฒนะกูร, นายอนันต9 เล าหเรณู,  
นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย9, นายสมชาย โล�ห9วิสุทธิ์ จํานวนสองในหกคนน้ีลงลายมือชื่อร�วมกัน และประทับตรา
สําคัญของบริษัทฯ  

   องค9ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท    
1. คณะกรรมการ (Board of Directors) ประกอบด วยกรรมการจํานวนไม�น อยกว�าห าคน 

ซึ่งได รับการแต�งตั้งจากท่ีประชุมผู ถือหุ นทั้งน้ีกรรมการไม�น อยกว�าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดต องมีถ่ิน
ที่อยู�ในราชอาณาจักร และมีกรรมการอิสระจํานวนไม�ต่ํากว�าหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการท้ังคณะ 

2. องค9ประกอบของกรรมการต องมีความหลากหลายมีทักษะด านอุตสาหกรรมและธุรกิจ    
กลยุทธ9 การบริหารจัดการ การบัญชีและการเงิน การตลาดและการขาย กฎหมายและการกํากับดูแลกิจการ
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และมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมที่จะดํารงตําแหน�งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได ตามข อบังคับของบริษัทฯ และ
ตามที่กฎหมายกําหนด 

3. การแต�งตั้งกรรมการต องเป%นไปตามวาระท่ีกําหนดโดยมีความโปร�งใส ชัดเจนและต องมี
ประวัติและข อมูลรายละเอียดเก่ียวกับบุคคลที่จะแต�งตั้งอย�างเพียงพอ เพื่อประโยชน9ในการตัดสินใจของท่ี
ประชุมผู ถือหุ น 

4. กรรมการจะต องผ�านการสรรหาตามหลักเกณฑ9และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดอย�าง
ชัดเจนและโปร�งใส 

5. การดํารงตําแหน�งกรรมการในแต�ละวาระเป%นไปตามที่ กําหนดในกฎหมายว�าด วย    
บริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งในการประชุมผู ถือหุ นสามัญประจําป_ทุกคร้ัง กรรมการต องออกตามวาระจํานวน    
หน่ึงในสาม กรรมการที่จะต องออกจากตําแหน�งในป_แรกและป_ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น หาก
กรรมการมิได  ตกลงกันเองเป%นวิธีอ่ืน ให ใช วิธีจับฉลากกันว�าผู ใดจะออก ส�วนป_หลัง ๆ ต�อไปให กรรมการคนท่ี
อยู�ในตําแหน�งนานท่ีสุดน้ันเป%นผู ออกจากตําแหน�ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข ามาดํารง
ตําแหน�งใหม�ก็ได  โดยบริษัทฯ ไม�ได กําหนดจํานวนวาระท่ีกรรมการจะดํารงตําแหน�งติดต�อกันได นานที่สุด 

6. นอกจากการพ นตําแหน�งตามวาระแล ว กรรมการพ นจากตาํแหน�ง เมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต องห ามตามกฎหมายว�าด วยบริษัทมหาชนจํากัด  
(4) ท่ีประชุมผู ถือหุ นลงมติให ออกตามกฎหมายว�าด วยบริษัทมหาชนจาํกัด  
(5) ศาลมีคําสั่งให ออก 

7. ต องเปsดเผยประวัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกคนในรายงานประจําป_ทุกป_ เพื่อให       
ผู ถือหุ นได รับทราบโดยทั่วกัน และระบุว�ากรรมการรายใดเป%นกรรมการท่ีเป%นผู บริหาร หรือกรรมการท่ีไม�เป%น
ผู บริหาร หรือกรรมการอิสระ 

8. คณะกรรมการเป%นผู แต�งต้ังเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให มีหน าที่ในการจัดเตรียมการประชุม
คณะกรรมการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและติดตามให มีการปฏิบัติอย�างถูกต องและสม่ําเสมอรวมถึง
รายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญให กรรมการรับทราบ 

9. มีการแบ�งแยกอํานาจหน าที่ของประธานกรรมการ และประธานเจ าหน าที่บริหารออกจาก
กันโดยชัดเจนเพื่อแบ�งแยกหน าท่ีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการและการบริหารกิจการประจํา 

10. เพื่อให กรรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน าที่ คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได กําหนดจํานวนบริษัทท่ีกรรมการแต�ละคนจะไปดํารงตําแหน�งไว ดังนี้ 

11. กรรมการควรดํารงตําแหน�งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม�เกินจํานวนดังต�อไปนี้ 
12. กรรมการท่ีเป%นผู บริหาร (EXECUTIVE DIRECTOR) หรือ FULL TIME DIRECTOR ให ดํารง

ตําแหน�งได ไม�เกิน 4 บริษัท 
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13. กรรมการท่ีไม�เป%นผู บริหาร (NON-EXECUTIVE DIRECTOR) หรือกรรมการมืออาชีพ 
(PROFESSIONAL DIRECTOR) ให ดํารงตําแหน�งได ไม�เกิน 6 บริษัท และ 

(1) ในกรณีที่กรรมการรายใดรายหน่ึงของบริษัทฯ จําเป%นต องดํารงตําแหน�งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนมากกว�า 5 บริษัท ก็ให ชี้แจงผู ถือหุ นและผู เก่ียวข องทราบถึงเหตุผลและผลต�อการปฏิบัติ
หน าท่ีกรรมการดังกล�าวไว ในแบบแสดงข อมูลประจําป_ (แบบ 56-1) และรายงานประจําป_ (แบบ 56-2) ด วย 

(2) ในการเสนอชื่อบุคคลเข าดํารงตําแหน�งกรรมการของบริษัทฯ นั้นได เปsดเผยข อมูล
อย�างเพียงพอเรื่องการดํารงตําแหน�งท่ีบริษัทอ่ืนของผู ท่ีได รับการเสนอชื่อให ดํารงตําแหน�งกรรมการแต�ละคน
ให ผู ถือหุ นพิจารณาก�อนลงคะแนนแต�งตั้งด วย 

(3) ผู บริหารระดับสูงที่จะดํารงตําแหน�งกรรมการในบริษัทย�อยและบริษัทในเครือจะต อง
ได รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�อน 

ภาวะผู นําและความเป%นอิสระของกรรมการ 

1. คณะกรรมการมีบทบาทในการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน9 และกํากับดูแลให ฝcายจัดการ
ดําเนินการตามนโยบาย และมีความเป%นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน9แก�การดําเนินงานของบริษัทฯ 
และผู มีส�วนได เสียทุกฝcาย 

2. คณะกรรมการภายใต การนําของประธานกรรมการ สามารถควบคุมการดําเนินงานของ
ผู บริหารได อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการแบ�งแยกบทบาทหน าที่ระหว�างประธานกรรมการ 
และประธานเจ าหน าที่บริหารหรือกรรมการผู จัดการออกจากกันอย�างชัดเจน 

3. คณะกรรมการต องประกอบด วย กรรมการอิสระจากภายนอกซึ่ งเป%นผู มีความรู 
ความสามารถ โดยกรรมการอิสระจะต องเข าถึงข อมูลทางการเงิน และทางธุรกิจอ่ืนอย�างเพียงพอที่จะสามารถ
แสดงความเห็นได อย�างเป%นอิสระ รักษาประโยชน9ของผู ที่เก่ียวข องและเข าประชุมโดยสม่ําเสมอ พร อมทั้ง
จัดทํารายงานรับรองความเป%นอิสระของตนเมื่อได รับการแต�งตั้ง เพื่อเปsดเผยในรายงานประจําป_ (แบบ 56-2) 

4. ประธานกรรมการมีความอิสระไม�มีความสัมพันธ9ใดๆ กับฝcายบริหารและไม�เป%นประธาน
หรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย�อยหรือคณะอนุกรรมการ 

5. กรรมการอิสระต องมีคุณสมบัติความเป%นอิสระตามประกาศของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท.
รวมทั้งมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทฯ กําหนด เพื่อสามารถดูแลผลประโยชน9ของผู ถือหุ นทุกรายได อย�างเท�า
เทียมกันและดูแลไม�ให เกิดความขัดแย งทางผลประโยชน9ระหว�างบริษัทฯ กับผู บริหาร หรือผู ถือหุ นรายใหญ� 
หรือบริษัทอ่ืนซึ่งมีผู บริหาร/ผู ถือหุ นรายใหญ�กลุ�มเดียวกัน นอกจากน้ียังต องสามารถให ความคิดเห็นใน       
การประชุมได อย�างเป%นอิสระ 

  ขอบเขตอํานาจหน าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

  คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจหน าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให เป%นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค9และข อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู ถือหุ นที่ชอบด วยกฎหมายด วย
ความซื่อสัตย9สุจริต ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน9ของบริษัทฯ โดยสรุปมีอํานาจหน าที่และความรับผิดชอบ
ที่สําคัญดังนี้ 
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 1. กําหนดนโยบาย ทิศทาง เปwาหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจน
กํากับดูแลให ฝcายจัดการดําเนินการให เป%นไปตามที่กําหนดอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค�า
ทางเศรษฐกิจสูงสุดให แก�บริษัทฯ และความมั่นคงสูงสุดให แก�ผู ถือหุ น โดยมีเรื่องท่ีสําคัญดังต�อไปนี้ 

(ก) กําหนดโครงสร างการจัดองค9กรของบริษัทฯให มีระบบการบริหารงานและการดําเนิน 
        งานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

(ข) อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจําป_ภายใน 30 วันก�อนวันสิ้นป_ทุกป_เพื่อให ฝcายจัดการ
ใช ในการบริหารงานให เป%นไปตามแผนงานและงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทฯ 
อนุมัติเป%นรายป_ 

(ค) อนุมัติโครงการลงทุนตลอดจนโครงการขยายงานและหรือการลดขนาดของกิจการที่เห็นว�า
จะเป%นประโยชน9สูงสุดต�อการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ท้ังน้ีไม�
รวมรายการที่ต องขอความเห็นชอบจากผู ถือหุ นตามข อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9 และตลาดหลักทรัพย9แห�งประเทศไทย  

(ง) อนุมัติแผนการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนแผนการจัดหาเงินกู และสินเช่ือทางธุรกิจ                     
ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต�อการดําเนินงานของบริษัทฯ เป%นระยะ ๆ 

(จ) จัดให มีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ
บริษัทฯ เพื่อให ผู สอบบัญชีที่ผู ถือหุ นแต�งตั้งทําการตรวจสอบและรับรองความถูกต องก�อน
นําเสนอที่ประชุมผู ถือหุ นพิจารณาอนุมัติเป%นแต�ละป_ ๆ ไป 

(ฉ) พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู ถือหุ นเป%นกรณี ๆ ไป เช�น การ
จ�ายเงินป^นผล, การเพิ่มทุน, การลดทุน, การออกหุ นกู , การขายหรือการโอนกิจการ, การ
ซ้ือหรือรับโอนกิจการ, การควบรวมกิจการ เป%นต น 

(ช) พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง เปwาหมาย วิสัยทัศน9  (VISION) พันธกิจ  (MISSION) 
ค�านิยม (VALUES) และเร่ืองอ่ืน  ๆ ที่สําคัญ และอาจจะมีผลกระทบต�อฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ท้ังในป̂จจุบันและอนาคต 

 2. พิจารณากําหนดและแยกบทบาทหน าท่ี และความรับผิดชอบระหว�างคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และฝcายจัดการอย�างชัดเจน รวมท้ังสื่อสารบทบาทหน าที่และความรับผิดชอบดังกล�าวต�อ
กรรมการ อนุกรรมการ ฝcายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ อย�างสม่ําเสมอ  
 3. จัดให บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดให มีระบบการ
บริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม รัดกุม และมีประสิทธิผลอย�างเพียงพอ  รวมทั้งมีการติดตามการดําเนินงานใน
เรื่องต�าง ๆ อย�างสม่ําเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป%นระยะ ๆ  
 4. จัดให มีการประชุมผู ถือหุ นสามัญประจําป_ภายใน 4 เดือน นับแต�วันสิ้นสุดรอบระยะเวลา
บัญชีของบริษัทฯ และจัดประชุมวิสามัญผู ถือหุ นเป%นคร้ังคราวตามความจําเป%นในการดําเนินกิจการ 
 5. ต องตระหนักถึงความสาํคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate 
Governance) โดยยึดหลักความยุติธรรมและซื่อสัตย9สุจริต (Fairness and Integrity) มีความรับผิดชอบต�อ
ผลงาน(Accountability) ส�งเสริมให มีการปฏิบัติท่ีเป%นธรรมอย�างเสมอภาค และเป%นที่เชื่อถือของผู มีส�วนได 
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เสียทุกฝcายท่ีเก่ียวข อง (Stakeholders) มุ�งมั่นที่จะสร างคุณค�าให แก�กิจการและผู มีผลประโยชน9ร�วมในระยะ
ยาวเพื่อให บริษัทฯ มีการเติบโตท่ีมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต 
   นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตอํานาจหน าท่ีในการกํากับดูแลบริษัทฯ ให ปฏิบัติตาม
กฎหมายว�าด วยหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9ตลอดจนประกาศ และ/หรือข อบังคับของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9 และ/หรือตลาดหลักทรัพย9แห�งประเทศไทย เช�น การทํารายการที่เก่ียวโยงกัน, 
รายการได มาหรือจําหน�ายไปซึ่งสินทรัพย9ท่ีสําคัญ เป%นต น รวมท้ังปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ ทุกเร่ืองทุกประการ 

6. คณะกรรมการอาจจะมอบหมายให คณะอนุกรรมการ กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน 
หรือบุคคลอ่ืนใดกระทําการอย�างใดอย�างหนึ่งแทนคณะกรรมการได  โดยอยู�ภายใต การควบคุมดูแลของ
คณะกรรมการตลอดจนกําหนดเงื่อนไขและระยะเวลาในการมอบอํานาจได ตามท่ีเห็นสมควรและเหมาะสมตาม
ความจําเป%นในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีอํานาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก ไขการมอบ
อํานาจได ทุกเรื่องทุกประการเมื่อเห็นสมควร 
   การมอบอํานาจดังกล�าวในวรรคก�อนต องไม�มีลักษณะเป%นการมอบอํานาจท่ีทําให ผู รับมอบ
อํานาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการท่ีมีส�วนได เสียหรือมีความขัดแย งทางผลประโยชน9อ่ืนใดกับบริษัทฯ 
หรือบริษัทในเครือ ยกเว นเป%นการอนุมัติรายการท่ีเป%นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ9ที่คณะกรรมการได 
พิจารณาและอนุมัติไว แล ว 

7. ต องจัดให มีการประชุมคณะกรรมการอย�างน อยสามเดือนต�อคร้ัง และกําหนดให มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป%นประจําทุกป_ 

8. ส�งเสริมให พนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยจัดทําจรรยาบรรณ
ธุรกิจเป%นลายลักษณ9อักษร เพื่อให พนักงานทุกระดับเข าใจถึงมาตรฐานด านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช ในการ
ดําเนินธุรกิจ และตระหนักถึงความสําคัญของระบบควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อลด
ความเส่ียงการทุจริตและการใช อํานาจท่ีไม�ถูกต อง รวมทั้งปwองกันการกระทําผิดกฎหมายที่เก่ียวข องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ 

9. คณะกรรมการเปsดโอกาสให สิทธิแก�กรรมการทุกคนในการเสนอวาระการประชุมเป%น     
การล�วงหน าอย�างน อย 10 วันทําการก�อนการประชุม โดยวิธีส�งวาระการประชุมไปท่ีเลขานุการบริษัทฯ ทาง        
E-Mail Address : somrudee@thaiagroenergy.com หรือโทรสาร : 0-2627-3889 เพื่อเลขานุการบริษัทฯ 
จะได บรรจุเป%นวาระการประชุมต�อไป 

10. คณะกรรมการเป%นผู  แต�งตั ้งเลขานุการบริษัทและกําหนดขอบเขตอํานาจหน าที่และ     
ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ ให ปฏิบัติหน าที่ด วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย9สุจริต 
ดังต�อไปน้ี 

(ก) จัดประชุมผู ถือหุ น และจัดประชุมคณะกรรมการให เป%นไปตามที่กฎหมาย และข อบังคับ
ของบริษัทฯ กําหนด  

(ข) บันทึกรายงานการประชุมผู ถือหุ น และรายงานการประชุมคณะกรรมการรวมท้ังติดตาม
ให มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู ถือหุ นและมติท่ีประชุมคณะกรรมการอย�างครบถ วน
และถูกต อง 
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(ค) ดูแลให การเปsดเผยข อมูลและรายงานสารสนเทศในส�วนท่ีรับผิดชอบตามระเบียบและ
ข อกําหนดของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. 

(ง) จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร ได แก� ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู ถือหุ น รายงานการประชุมผู ถือ
หุ น รายงานประจําป_ของบริษัทฯ และเอกสารอ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด (ถ ามี) 

(จ) เก็บรักษารายงานการมีส�วนได เสียท่ีกรรมการและผู บริหารรายงานต�อบริษัทฯ  
(ฉ) ให คําแนะนําเบ้ืองต นแก�กรรมการเก่ียวกับข อกําหนด กฎระเบียบและข อบังคับต�าง ๆ 

ของบริษัทฯ และติดตามให มีการปฏิบัติอย�างถูกต องและสม่ําเสมอ รวมถึงรายงาน           
การเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยสําคัญแก�กรรมการ  

(ช) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและดําเนินการเร่ืองอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือ
ตามท่ีได รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

11.  นอกจากนี้กรรมการแต�ละคนจะต องยึดถือและปฏิบัติดังต�อไปนี้ 

(1) ต องไม�มีประกอบกิจการอันมีสภาพอย�างเดียวกันและเป%นการแข�งขันกับกิจการของ
บริษัทฯ หรือเข าเป%นหุ นส�วนในห างหุ นส�วนสามัญหรือหุ นส�วนไม�จํากัดความรับผิดใน
ห างหุ นส�วนจํากัดหรือเป%นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทนิติบุคคลอ่ืนท่ี
ประกอบกิจการอันมีสภาพอย�างเดียวกันและเป%นการแข�งขันกับกิจการของบริษัทฯ 
ไม�ว�าจะทําเพื่อประโยชน9ของตนเองหรือผู อ่ืน เว นแต�จะได แจ งให ท่ีประชุมผู ถือหุ น
ทราบก�อนท่ีจะมีมติแต�งตั้ง 

(2) ต องแจ งให บริษัทฯ ทราบโดยไม�ชักช า หากมีส�วนได เสียไม�ว�าโดยตรงหรือโดยอ อมใน
สัญญาท่ีบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือทําข้ึน หรือถือหุ นหรือหลักทรัพย9อ่ืนในบริษัทฯ 
หรือบริษัทในเครือเพิ่มข้ึนหรือลดลง 

 
8.2 ผู�บริหาร  
  บริษัทฯ มีผู บริหารจํานวนท้ังสิ้น 7 ท�าน ประกอบด วย 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหน�ง 
1. นายสมชาย โล�ห9วิสุทธิ์ ประธานเจ าหน าท่ีบริหาร 

2.   นายสมถวิล  บุญบานเย็น* ผู ช�วยประธานเจ าหน าที่บริหาร 

3. นายมงคล สุนนานนท9** ผู อํานวยการโรงงาน 

4. นางสาวกัญญพัชร จินันท9เดช ผู อํานวยการด านการพัฒนาธุรกิจและการตลาด 

5. นางสมฤดี สุวรรณรูป ผู อํานวยการด านบริหาร 

6.   นายอนันต9 รายะรุจ ิ ผู ช�วยผู อํานวยการโรงงาน 

7. นายกร ตั้งวิรุฬห9 ผู ช�วยผู อํานวยการโรงงาน 

หมายเหต ุ*วันท่ี 1 มถิุนายน 2560 นายสมถวิล บุญบานเย็น  ได เข ารับตําแหน�ง ผู ช�วยประธานเจ าหน าท่ีบริหาร 
             **นายมงคล  สุนนานนท9 ได ลาออกจากตําแหน�ง ผู อํานวยการโรงงาน โดยมผีลตั้งแต�วันท่ี 1 มกราคม 2561 เป%นต นไป 
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  ขอบเขตอํานาจหน�าที่ของประธานเจ�าหน�าที่บรหิาร 

                   1. ควบคุมดูแลและกํากับการบริหารของบริษัทฯ ให มีประสิทธิภาพให เป%นไปตามมติของ      
ที่ประชุมผู ถือหุ น/คณะกรรมการบริษัทฯ และเป%นไปตามวัตถุประสงค9และข อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให เกิด
ผลประโยชน9กับบริษัทฯ มากท่ีสุดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

2. จัดทําแผนงาน งบประมาณรายรับรายจ�าย บัญชีอัตรากําลังพนักงาน งบประมาณการ
ว�าจ างพนักงานและงบประมาณการลงทุนประจําป_ เสนอต�อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติเป%นประจําทุกป_  

3. บริหารงานตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด และตามงบประมาณรายรับรายจ�ายและ
งบประมาณการ ลงทุนท่ีได รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล ว 

4. ให รายงานผลการปฏิบัติงานให คณะกรรมการบริษัทฯทราบเป%นประจําทุกเดือน ๆ ละหนึ่ง
ครั้ง และสรุปรายงานให คณะกรรมการทราบเป%นประจําทุกไตรมาสละหนึ่งครั้ง 

5. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข องกับงานของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาข อผูกพันท่ี
บริษัทฯ มีต�อหน�วยราชการและบุคคลภายนอก 

6. บริหารการเงินตามแผนการเงินที่ได รับอนุมัติจากคณะกรรมการและตามสัญญาข อผูกพันท่ี
บริษัทฯ มีต�อเจ าหน้ีทุกราย 

7. ปฏิบัติการและหรือดําเนินการในเร่ืองอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายเป%นแต�ละ    
เร่ืองแต�ละกรณี ๆ ไป 

อํานาจทางการเงิน 

 1. มีอํานาจอนุมัติรายจ�ายปกติประจําวันได ตามงบประมาณรายจ�ายและงบประมาณการ
ว�าจ างพนักงานท่ีคณะกรรมการอนุมัติแล ว รวมทั้งรายจ�ายตามสัญญาข อผูกพันที่บริษัทฯ มีต�อหน�วยราชการ
และบุคคลภายนอก และหรือรายจ�ายตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 2. มีอํานาจจัดซื้อ/สั่งจ างทําทรัพย9สินถาวรและหรือรายการท่ีไม�ใช�รายจ�ายปกติใน        
การดําเนินงานของบริษัทฯ ตามงบประมาณที่คณะกรรมการอนุมัติแล วภายในวงเงินไม�เกิน 200,000 บาทต�อ
คร้ังหรือต�อหนึ่งรายการ 
 3. มีอํานาจกู เงินเพื่อใช ในกิจการของบริษัทฯ ได ภายในวงเงินและภายใต หลักเกณฑ9และ
เงื่อนไขท่ีคณะกรรมการให ความเห็นชอบแล ว และในกรณีที่ต องใช ทรัพย9สินของบริษัทฯ เป%นหลักประกันก็ให 
ขออนุมัติจากคณะกรรมการก�อนดําเนินการทุกคร้ัง ยกเว น รายการต�อไปน้ี ซึ่งถือว�าเป%นรายการปกติให มี
อํานาจอนุมัติได ทุกกรณี 
 3.1 การเปsด Letter of Credits (L/C) รวมท้ังการทํา Trust Receipt และ Shipping 
Guarantee ในการจัดซื้อ/จ างทําของ จากต�างประเทศ 
 3.2 การจัดทําหนังสือคํ้าประกันของธนาคารพาณิชย9และหรือสถาบันการเงินเพื่อวางเป%น
หลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาข อผูกพันที่บริษัทฯ มีต�อหน�วยราชการ และบุคคลภายนอก 
     3.3  การทําสัญญาปwองกันความเสี่ยงด านเงินตราต�างประเทศ เช�น การทํา Forward 
Exchange Contracts เป%นต น ท้ังนี้ เฉพาะกรณีที่บริษัทฯ มีสัญญาหรือข อผูกพันท่ีจะต องชําระหรือจ�ายเงินในรูป
เงินตราต�างประเทศเท�านั้น 
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 4. อนุมัติให พนักงานยืมเงินทดรองเพื่อใช ในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ได ดังต�อไปนี้ 
 4.1 รายจ�ายตามสัญญาข อผูกพันและหรือตามท่ีกฎหมายกําหนดและหรือตามที่
คณะกรรมการอนุมัติแล วให ยืมเงินทดรองไปดําเนินการได ตามท่ีจะต องจ�ายจริง เช�น ค�าที่ดิน ค�าไฟฟwา และ
สาธารณูปโภคอ่ืน และค�าภาษีอากร ฯลฯ 
 4.2 รายการอ่ืนนอกจากข อ 4.1ให อนุมัติได ครั้งละ และ/หรือรายการละไม�เกิน 1,000,00 บาท  
 5. มีอํานาจอนุมัติการตัดบัญชีและจําหน�ายทรัพย9สิน ที่ชํารุด/ล าสมัย/เลิกใช งานได  ทั้งนี้ 
ทรัพย9สินที่ตัดบัญชีและจําหน�ายดังกล�าวต องมีราคาทุนหรือราคาที่ซื้อมาไม�เกิน 100,000 บาท และมีมูลค�าตาม
บัญชีไม�เกิน 10,000 บาท ในรอบ 1 เดือน และรวมแล วต องมีราคาทุนท่ีซื้อมาไม�เกิน 1,000,000 บาท 
 6. มีอํานาจตั้งสํารองหนี้สูญและหรือตัดหนี้สูญของบริษัทฯ ได ครั้งละ และ/หรือรายละไม�เกิน 
50,000 บาท โดยรวมแล วต องไม�เกิน 1,000,000 บาท ในรอบหนึ่งป_งบประมาณ แล วรายงานโดยสรุปให 
คณะกรรมการทราบเป%นประจําทุกเดือน ๆ ละหน่ึงคร้ัง 

อํานาจด�านการผลิต 

 1. กําหนดเปwาหมายและแผนการผลิตสินค าในแต�ละป_ให สอดคล องกับความต องการของ
ตลาด และเป%นไปตามสัญญาข อผูกพันท่ีบริษัทฯ ทําไว กับลูกค าทุกราย เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
เป%นประจําทุกป_  
 2. มีอํานาจอนุมัติการจัดซื้อ/จัดหาวัตถุดิบเพื่อใช ในกิจการของบริษัทฯ ได ภายในวงเงิน
งบประมาณที่ได รับอนุมัติ โดยเป%นไปตามหลักเกณฑ9และเงื่อนไขที่คณะกรรมการให ความเห็นชอบ 
  3. วางแผนและดําเนินการผลิตสินค าให เป%นไปตามแผนงานและเปwาหมายท่ีคณะกรรมการ
อนุมัติไว โดยให มีต นทุนท่ีต่ําที่สุด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต�างไปจากแผนงานและเปwาหมายท่ีวางไว ก็
ให เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก�อนดําเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะทําได  
 4. วางแผน และ/หรือเสนอนโยบาย หรือทิศทางในการดําเนินธุรกิจอ่ืนใดที่เห็นว�าจะเป%น
ประโยชน9ในเชิงพาณิชย9เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพด านการผลิตและการจําหน�ายสินค าของบริษัทฯ ในอนาคต 
และเพื่อให บริษัทฯสามารถขยายงาน และ/หรือเติบโตได อย�างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว 

อํานาจด�านการขาย 

 1. กําหนดเปwาหมาย แผนงาน และกลยุทธ9ในการจําหน�ายสินค าในแต�ละป_ ให สอดคล องกับ
ความต องการของตลาดและเป%นไปตามสัญญาข อผูกพันท่ีบริษัทฯ ทําไว กับลูกค าทุกรายเพื่อเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเป%นประจําทุกป_  
 2. วางแผนและดําเนินการจําหน�ายสินค าให เป%นไปตามแผนงานและเปwาหมายท่ี
คณะกรรมการอนุมัติไว เพื่อให บริษัทฯ สามารถรักษาหรือเพิ่มส�วนแบ�งด านการตลาด (Market Share) รวมทั้ง
สามารถเพิ่มรายได หรือเพิ่มกําไรให ได มากท่ีสุด ในการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแตกต�างไปจากแผนงานและ
เปwาหมายที่วางไว  ก็ให เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก�อนดําเนินการหรือในโอกาสแรกท่ีจะทําได  
 3. ดําเนินการจําหน�ายสินค าและบริการให เป%นไปตามราคาและเง่ือนไขที่คณะกรรมการ
กําหนด และ/หรือตามสัญญาข อผูกพันท่ีบริษัทฯ ทําไว กับลูกค าทุกราย 

79



 

  4. จัดซื้อ/สั่งจ างและหรือนําเข าสินค ามาจําหน�ายเพื่อให บริษัทฯ สามารถรักษาหรือเพิ่มส�วนแบ�ง
ด านการตลาด (Market Share) รวมท้ังสามารถเพิ่มรายได หรือเพิ่มกําไรให ได มากที่สุด ทั้งนี้ จะต องได รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการก�อนดําเนินการ 
 5. มีอํานาจขายสินค าและบริการทั้งในประเทศและต�างประเทศโดยทําสัญญาผูกพันได ครั้งละ
ไม�เกิน 1 ป_  

อํานาจด�านพนักงาน 
 1. มีอํานาจกําหนดอัตรากําลังพนักงานให มีจํานวนที่เหมาะสมกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 
รวมทั้งมีอํานาจกําหนดอัตราเงินเดือน ค�าจ าง ค�าตอบแทนและเงินรางวัลของพนักงานทุกคนทุกระดับตาม
บัญชีอัตรากําลังพนักงานและตามงบประมาณการว�าจ างพนักงานท่ีคณะกรรมการอนุมัติแล ว ยกเว น พนักงาน
ระดับผู อํานวยการข้ึนไปซึ่งจะต องได รับการอนุมัติจากคณะกรรมการก�อน 
 2. มีอํานาจว�าจ าง แต�งตั้ง โยกย าย ถอดถอน และเลิกจ างพนักงานได ทุกคนทุกระดับ ยกเว น 
พนักงานระดับผู อํานวยการข้ึนไปซึ่งจะต องได รับอนุมัติจากคณะกรรมการก�อน 
 3. มีอํานาจกําหนดระเบียบว�าด วยข อบังคับการทํางานและสวัสดิการพนักงานของบริษัทฯ  
ได ตามหลักเกณฑ9 เงื่อนไข และงบประมาณที่คณะกรรมการอนุมัติหรือให ความเห็นชอบแล ว 

อํานาจในส�วนที่เกี่ยวกับคดีความและการทํานิติกรรมสัญญา 
 1. มีอํานาจทํานิติกรรมการสัญญาผูกพันบริษัทฯ ได เฉพาะงานปกติประจําตามงบประมาณ
ที่ได รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล วครั้งละไม�เกินหนึ่งป_ 
 2. มีอํานาจฟwองร องคดีความและต�อสู คดีความเพื่อประโยชน9ของบริษัทฯ ได โดยรายงานให 
คณะกรรมการทราบทุกครั้งท่ีมีการประชุม และมีคดีความเกิดข้ึน 

อํานาจในส�วนที่เกี่ยวกับงานโครงการ 

 1. พิจารณาและศึกษาความเป%นไปได ในเบื้องต นของโครงการที่เห็นว�าจะเป%นประโยชน9ต�อ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และ/หรือให ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว 
 2. พิจารณาว�าจ างท่ีปรึกษาโครงการต�าง ๆ ได  ภายในวงเงินงบประมาณที่ได รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการแล ว 
 3. หลังจากศึกษาโครงการในเบื้องต นแล วเห็นว�าโครงการดังกล�าวมีความเป%นไปได ก็ให 
นําเสนอรายละเอียด ของโครงการเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการก�อนดําเนินการ 
 4. สําหรับโครงการท่ีได รับอนุมัติให ดําเนินการได แล ว ให มีอํานาจดําเนินการดังต�อไปนี้ 
 4.1 กําหนดแผนงาน งบประมาณและเปwาหมายในการดําเนินโครงการให บรรลุ
วัตถุประสงค9หรือให ได ผลตอบแทน (Internal Rate of Return) ตามกรอบที่ได นําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 
 4.2 มีอํานาจติดต�อ เจรจา และลงนามทําบันทึกความเข าใจเก่ียวกับการร�วมทุนในเบ้ืองต น 
(Memorandum of Understanding) มีกําหนดระยะเวลาไม�เกินหน่ึงป_ 
 4.3 การทําสัญญาร�วมทุน (Shareholder Agreement) และการจัดตั้งบริษัทร�วมทุน 
(Joint Venture Company) ให เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก�อนดําเนินการ 
 5. ให รายงานความคืบหน าของโครงการต�าง ๆ ที่ได รับอนุมัติให ดําเนินการได แล วให 
คณะกรรมการทราบทุกครั้งท่ีมีการประชุม 
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เร่ืองอ่ืน ๆ 
 1. เรื่องใดก็ตามที่จะต องเสนอขออนุมัติและหรือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการให 
ประธานเจ าหน าที่บริหารพิจารณากลั่นกรองหรือให ความเห็นชอบก�อนนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาในทุกกรณี 
 2. เรื่องท่ีเกินขอบเขตอํานาจหน าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ าหน าที่บริหาร
ตามที่กําหนดไว ข างต นนี้ให เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก�อนดําเนินการ 
 3. ประธานเจ าหน าที่บริหารอาจจะมอบอํานาจหน าที่ในเร่ืองต�างๆ ให พนักงานของบริษัทฯ 
ตําแหน�งใด หรือคนใดก็ได ภายในขอบเขตอํานาจหน าที่และความรับผิดชอบของตน ทั้งนี้ ตามท่ีเห็นสมควร
และเหมาะสมเป%นแต�ละเรื่องแต�ละกรณี ๆ ไป 

 การมอบหมายอํานาจหน าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการ 
กรรมการหรือผู บริหารคนหนึ่งหรือหลายคนน้ัน จะต องไม�มีลักษณะเป%นการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจช�วง ท่ีทํา
ให ผู รับมอบอํานาจหรือผู รับมอบอํานาจช�วงสามารถอนุมัติรายการท่ีมีส�วนได เสีย หรืออาจมีความขัดแย งทาง
ผลประโยชน9กับบริษัทฯ บริษัทย�อย หรือบริษัทร�วม เว นแต�เป%นการอนุมัติรายการที่เป%นไปตามปกติธุรกิจที่มี    
การกําหนดขอบเขตการมอบอํานาจท่ีชัดเจนแล ว 

8.3 เลขานุการบริษัทฯ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได มีมติในการประชุมคณะกรรมการคร้ังที่ 7/2556 เมื่อวันท่ี          
25 กรกฎาคม 2556 แต�งตั้ง นางสมฤดี สุวรรณรูป ให ดํารงตําแหน�งเลขานุการบริษัทฯ (ประวัติและข อมูล
รายละเอียดของเลขานุการบริษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1) โดยกําหนดขอบเขตหน าที่ความรับผิดชอบของ
เลขานุการบริษัทฯ มีดังน้ี 

 1. ดูแลและให คําแนะนําแก�กรรมการและผู บริหารเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ข อกําหนด กฎระเบียบ และข อบังคับของบริษัทฯ  และติดตามดูแลให มีการปฏิบัติอย�างถูกต องและสมํ่าเสมอ  

 2. รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู ถือหุ น รวมท้ังดูแล 
ประะสานงานให มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล�าว 

 3. ดูแลให การเปsดเผยข อมูลและรายงานสนเทศในส�วนท่ีรับผิดชอบเป%นไปตามระเบียบและ
ข อกําหนดของตลาดหลักทรัพย9แห�งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย9และตลาด
หลักทรัพย9 รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวข อง 

 4. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต�อไปนี้ 
  4.1 ทะเบียนกรรมการ 
  4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
  4.3 หนังสือนัดประชุมผู ถือหุ นและรายงานการประชุมผู ถือหุ น 
  4.4 รายงานประจําป_ของบริษัทฯ 
  4.5 รายงานการมีส�วนได เสียของกรรมการผู บริหาร 
 5. ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 
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      8.4    ค�าตอบแทนกรรมการและผู�บริหาร 
     8.4.1 ค�าตอบแทนที่เป?นตัวเงิน 

    ค�าตอบแทนกรรมการ  
    บริษัทฯ จ�ายค�าตอบแทนให แก�กรรมการในรูปของค�าตอบแทนประจําเดือนและค�าบาํเหน็จ

ประจําป_ โดยได จ�ายค�าตอบแทนให แก�กรรมการในป_ 2560  ดังน้ี  

ชื่อ-สกลุ ตําแหน�ง หน�วย : บาท 

ค�าตอบแทน ค�าบําเหน็จ รวมท้ังสิ้น 

1. นายวิสิทธิ์ น อยพันธุ9 ประธานกรรมการ 540,000 321,426 861,426 

2. นายสุโรจน9 ศุภสวัสดิ์กุล รองประธานกรรมการ 360,000 214,286 574,286 

3. นายไกรสีห9 ศิริรังษี รองประธานกรรมการ 
กรรมการสรรหา 

360,000 
30,000 

214,286 604,286 

4. นายอนันต9 เล าหเรณู กรรมการ 360,000 214,286 574,286 

5. นายสมจิตต9 ลิ้มวัฒนะกูร กรรมการ 360,000 214,286 574,286 
6. นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย9 กรรมการ 

กรรมการสรรหา 
ผู ชํานาญการ 

360,000 
20,000 
120,000 

214,286 714,286 

7. นายสมชาย โล�ห9วิสุทธิ์ กรรมการ 
กรรมการสรรหา 

360,000 
20,000 

214,286 594,286 

8. นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

360,000 
180,000 

214,286 754,286 

9. นายวิรัช อภิเมธีธํารง กรรมการอิสระ 
กรรมการตวจสอบ 

360,000 
120,000 

214,286 694,286 

10. นายสาธิต ชาญเชาวน9กุล กรรมการอิสระ 
กรรมการตรจสอบ 
กรรมการสรรหา 

360,000 
120,000 
20,000 

214,286 714,286 

 รวม 4,410,000 2,250,000 6,660,000 

หมายเหตุ : นายสีหศักดิ์ อารีย9ราชการัณย9 ได รับการแต�งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 19/2554 เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2554 เป%น
กรรมการผู ชํานาญการ เพื่อให คําแนะนําปรึกษาและเป%นตัวแทนคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงาน  ในเร่ืองต�างๆ ท่ี
คณะกรรมการได มีมติให ผ�ายจัดการรับไปดําเนินการแล ว เพื่อให เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยกําหนดผลตอบแทนให เดือนละ 
10,000 บาท ทั้งน้ี เร่ิมมีผลต้ังแต�วันที่ 1 มกราคม 2555 เป%นต นมา 
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    ค�าตอบแทนผู บริหาร  
  บริษัทฯ จ�ายค�าตอบแทนให แก�ผู บริหารในรูปของเงินเดือนและเงินรางวัลประจําป_ ซึ่งจะ     
ผันแปรตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ป0 พ.ศ. 
จํานวนผู�บริหาร* 

(คน) 
จํานวนเงินค�าตอบแทน 

(ล�านบาท) 

2558 7 20.23 

2559 8 17.97 

2560 7 22.41 

หมายเหตุ  *จํานวนผู บริหาร รวมถึงผู บริหารท่ีลาออกระหว�างป_ด วย 

    8.4.2 ค�าตอบแทนอ่ืน 

   -ไม�มี- 
 8.5 บุคลากร 

 8.5.1 จํานวนบุคลากร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีพนักงานรวมท้ังสิ้นจํานวน 225 คน (ไม�นับรวมผู บริหาร

จํานวน 5 คน) แบ�งเป%นพนักงานประจําจํานวน 189 คน และพนักงานรายวันจํานวน 36 คน ดังมีรายละเอียด
ต�อไปน้ี 

หน�วยงาน พนักงานประจํา 
(คน) 

พนักงานรายวัน 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ฝcายบัญชีการเงิน 7 - 7 

ฝcายทรัพยากรบุคคล 7 - 7 

ฝcายจัดซื้อ 3 - 3 

ฝcายกฎหมาย 2 - 2 

แผนกสารสนเทศ 4 - 4 

ฝcายตรวจสอบ 2 - 2 

ฝcายพัฒนาธุรกิจ - - - 

ฝcายสื่อสารองค9กร - - - 

ฝcายการตลาดและจัดหาวัตถุดบิ 2 - 2 

ฝcายบริหารโรงงาน 4 - 4 

ฝcายผลิต 50 3 53 

ฝcายวิศวกรรมและพลังงาน 56 - 56 

ฝcายวิศวกรรมส่ิงแวดล อม 34 16 50 

แผนกมวลชนและธุรการโรงงาน 4 9 13 

แผนกคลังสินค าและควบคุมวตัถุดบิ 12 8 20 

แผนกความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 2 - 2 

 รวม 189 36 225 
 

 
 

83



 

 8.5.2 ข�อพิพาทด�านแรงงาน 
-ไม�มี- 

8.5.3  ค�าตอบแทนพนักงาน 
ค�าตอบแทนที่เป%นตัวเงิน 
ในป_ 2558, 2559 และป_ 2560 บริษัทฯ จ�ายค�าตอบแทนให แก�พนักงาน (ไม�รวมผู บริหาร) 

จํานวน 51.56 ล านบาท 58.19 ล านบาท  และ 63.71 ตามลําดับ โดยเป%นค�าตอบแทนในรูปของเงินเดือน 
โบนัส ค�าล�วงเวลา เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  และค�าเช�าบ าน 

ค�าตอบแทนอ่ืน 
- ไม�มี 

8.5.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
   บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย�างสมํ่าเสมอ โดยมีวัตถุประสงค9เพื่อเพิ่มพูน
ความรู  ทักษะ และความชํานาญ รวมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับ ท้ังนี้ บริษัทฯ 
จะส�งเสริมให บุคลากรสามารถพัฒนาความรู ความชํานาญจากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) โดย
พนักงานท่ีเข าใหม�จะมี Supervisor ในแต�ละสายงานทําหน าท่ีฝ�กสอนงานในสายงานนั้น ๆ รวมทั้งจะมีการจัด
อบรมภายในโดยวิทยากรภายในและวิทยากรภายนอกท่ีมาถ�ายทอดประสบการณ9และให ความรู เพิ่มเติมแก�
พนักงานอยู�เป%นประจํา นอกจากนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาจัดส�งพนักงานและผู บริหารในสายงานต�าง ๆ เข าร�วม
การอบรมและสัมมนาในเรื่องที่เก่ียวข องกับการปฏิบัติงานของแต�ละฝcายเป%นการเพิ่มเติมอีกด วย  

   อีกท้ังป̂จจุบันบริษัทฯ ให การส�งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยได นําเคร่ืองมือในการพัฒนา
บุคลากร อาทิเช�น ระบบพัฒนาสมรรถนะความสามารถ (Competency Development Systems) เพื่อให มี
การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน าที่ได อย�างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

    บริษัทฯ  มีการดําเนินการพัฒนาพนักงานทุกระดับ ด วยการจัดส�งพนักงานเข ารับการอบรม
และพัฒนากับสถาบันภาครัฐ และเอกชน  ตลอดจนดําเนินการจัดการอบรมภายในบริษัท  เพื่อมุ�งเน นให 
พนักงานมีความรู  ความสามารถ  ตลอดจนทักษะที่ ใช ในการปฏิบัติงานให สอดคล องกับสมรรถนะ        
ประจําตําแหน�ง (Functional Competency)  ตามระเบียบปฏิบัติงานภายใต ระบบบริหารคุณภาพและ
สิ่งแวดล อม และด วยการสํารวจความจําเป%นในการฝ�กอบรม และจัดทําเป%นแผนการฝ�กอบรมประจําป_ 2560 
ดังน้ี  
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สถาบันพัฒนาฝ_มือแรงงาน ร�วมกับ แผนกทรัพยากรบุคคล และ ฝcายวิศวกรรมและพลังงาน 
จัดอบรมหลักสูตร การเชื่อมท�อพอลิเอทิลีนความหนาแน�นสูง (HDPE) ในวันที่ 12-14 มิถุนายน 2560   

นอกจากน้ันยังมีการจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ9อย�างต�อเนื่องตลอดทั้งป_ อาทิ กิจกรรม 
Cleaning Day กิจกรรมทําบุญตักบาตรเนื่องในวันสําคัญทางศาสนา และประเพณีรดน้ําดําหัวเนื่องในวัน
สงกรานต9 เป%นต น 

   

 

 

 

 

 
กิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันท่ี 23 กันยายน 2560 โดยพนักงานทุกคนร�วมกันทําความสะอาดพื้นที่ท่ี
ตนรับผิดชอบ และบริเวณสถานท่ีปฏิบัติงานของตน 

ความรู�เฉพาะตําแหน�ง
44%

ระบบบริหารคุณภาพ
และส่ิงแวดล�อม

2%

ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

6%

นโยบายผู�บริหาร กลยุทธ 
องค กรและคณะทํางาน

ต�างๆ
33%

พัฒนาความรู�
และทักษะ

15%

จํานวนการอบรมในป0 2560(ช่ัวโมง)

ความรู�เฉพาะตําแหน�ง

ระบบบริหารคุณภาพและสิ่งแวดล�อม

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

นโยบายผู�บริหาร กลยุทธ องค กร และ
คณะทํางานต�างๆ

พัฒนาความรู�และทักษะ
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9. การกํากับดูแลกิจการ 
 

9.1  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
    บริษัทฯ ให ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากพิจารณาเห็นว�าเป%นกลไกสําคัญ
ในการนําไปสู�การมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร�งใส และสามารถตรวจสอบได  ซึ่งจะช�วยสร าง
ความเชื่อมั่นและความมั่นใจต�อผู ถือหุ น ผู ลงทุน ผู มีส�วนได เสีย และผู ท่ีเก่ียวข องทุกฝcาย โดยการมีการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดีจะเป%นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค�า สร างความสามารถในการแข�งขัน รวมทั้งส�งเสริมการเติบโตอย�าง
ยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังน้ัน บริษัทฯ จึงกําหนดให มีนโยบายในการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามท่ี
กําหนดโดยตลาดหลักทรัพย9แห�งประเทศไทย  
    บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร9ยี่ จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) โดยยึดหลักความยุติธรรมและซื่อสัตย9สุจริต (FAIRNESS 
AND INTEGRITY) มีความรับผิดชอบต�อผลงาน (ACCOUNTABILITY) ตระหนักในหน าท่ี (RESPONSIBILITY) 
มีการดําเนินงานที่โปร�งใส (TRANSPARENCY) ส�งเสริมให มีการปฏิบัติที่เป%นธรรมอย�างเสมอภาคและเป%นท่ี
เชื่อถือของผู มีส�วนได เสียทุกฝcายท่ีเก่ียวข อง (STAKEHOLDERS) มุ�งมั่นท่ีจะสร างคุณค�าให แก�กิจการและ         
ผู มีผลประโยชน9ร�วมกันในระยะยาวเพื่อให บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตท่ีมั่นคงและยั่ งยืนในอนาคต 
คณะกรรมการได กําหนดนโยบายหรือหลักการพื้นฐานในการกํากับดูแลกิจการเพื่อเป%นแนวทางในการดําเนิน
ธุรกิจและเป%นหลักยึดถือในการปฏิบัติงานดังต�อไปน้ี 

1. ดําเนินการให โครงสร างการจัดการของบริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขต อํานาจหน าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและฝcายจัดการอย�างชัดเจนเป%นท่ีเชื่อถือและเพื่อให มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน าที่ 

2. ดําเนินการให เชื่อมั่นได ว�ากระบวนการต�างๆ ของบริษัทฯ ดําเนินไปอย�างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ภายใต ระบบการควบคุมภายในทีดี และมีการถ�วงดุลอํานาจท่ีเหมาะสมรวมทั้ง มี                        
การดําเนินงานที่โปร�งใส สามารถตรวจสอบได และมีกระบวนการเปsดเผยข อมูลอย�างมีประสิทธิภาพ 

3. ดําเนินการให เชื่อมั่นได ว�ารายงานทางการเงินสะท อนผลการดําเนินงานและแสดงฐานะ
ที่แท จริงรวมท้ังมีการประเมินและวางมาตรการในการปwองกันและจัดการความเสี่ยงให อยู�ในระดับที่เหมาะสม 

4. ดําเนินการกับความขัดแย งทางผลประโยชน9ด วยความรอบคอบอย�างมีเหตุมีผล        
โดยยึดถือประโยชน9ของบริษัทฯ เป%นที่ต้ัง  

5. ปลูกฝ^งคุณธรรมและจิตสํานึกอันดีงามให ผู บริหารและพนักงานมีความประพฤติที่ดี 
ซื่อสัตย9สุจริต มีวินัยและมีความสํานึกในหน าท่ีและความรับผิดชอบของตนและต�อทีมงานพร อมที่จะ
ปรับเปลี่ยนไปสู�สิ่งที่ดีข้ึนและรู จักตอบสนองต�อการเปลี่ยนแปลงอยู�ตลอดเวลา 

6. มุ�งมั่นสู�ความเป%นเลิศในการดําเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร างความพึงพอใจให แก�
ลูกค าด วยการรับฟ^งความเห็นรวมท้ังประเมินและทบทวนตนเอง เพื่อพัฒนาและสร างสรรค9สิ่งที่ดีท่ีสุดอยู�เสมอ 

7. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห�งความเป%นเจ าของของผู ถือหุ นรวมทั้งสิทธิของผู มีส�วนได 
เสียและปฏิบัติต�อบุคคลเหล�านั้น ด วยความเป%นธรรมและเสมอภาคอย�างเท�าเทียมกัน โดยไม�เลือกปฏิบัติและ
เปsดโอกาสให ผู มีส�วนได เสียมีส�วนร�วมแสดงความคิดเห็นและมีช�องทางแจ งเบาะแสหรือข อร องเรียนการกระทํา
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ผิดกฎหมายหรือข อบกพร�องต�าง ๆ ตลอดจนมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู มีส�วนได เสียได รับความเสียหายจาก
การละเมิดสิทธิตามกฎหมาย 

8. ดําเนินการโดยคํานึงถึงหน าท่ีและความรับผิดชอบที่มีต�อผู ถือหุ น ผู มีส�วนได เสีย และต�อ
ชุมชนสังคมโดยส�วนรวมและคํานึงถึงความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสิ่งแวดล อม โดยการเข าไปมีส�วนร�วมใน
การสร างสรรค9และหรือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนในสิ่งท่ีเป%นประโยชน9ต�อส�วนรวมตามสถานภาพของบริษัทฯ 

9. ดําเนินการให มีมาตรการปwองกันมิให ผู หนึ่งผู ใดใช ข อมูลภายในเพื่อนําไปแสวงหา
ประโยชน9ในทางมิชอบ 

10. กําหนดมาตรการและข้ันตอนในการรายงานเหตุการณ9ทุจริตหรือสงสัยว�ามีการทุจริต
หรือมีการปฏิบัติฝcาฝ�นกฎหมายหรือมีการกระทําท่ีผิดปกติอ่ืนซึ่งอาจกระทบต�อชื่อเสียงและฐานะการเงินของ
บริษัทฯ อย�างมีนัยสําคัญโดยจะต องรายงานทันทีเพื่อจะได รีบแก ไขข อบกพร�องหรือผลกระทบที่เกิดข้ึน      
โดยมิชักช ารวมท้ังหามาตรการปwองกันมิให เกิดเหตุการณ9ดังกล�าวข้ึนอีก 

 หน าท่ีความรับผิดชอบ 

• คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน าที่และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและการ
กํากับดูแลให มีระบบที่สนับสนุนการต�อต านทุจริตคอร9รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อสร างความมั่นใจ
ให ฝcายบริหารได ตระหนักและให ความสําคัญกับการต�อต านคอร9รัปชั่นและปลูกฝ^งจนเป%นวัฒนธรรมองค9กร 

• คณะกรรมการตรวจสอบมีหน าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบงานทาง
บัญชีและการเงิน ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงให ม่ันใจว�าเป%นไป
ตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

• ประธานเจ าหน าที่บริหารและผู บริหารทุกระดับมีหน าท่ีและรับผิดชอบในการกําหนดให 
มีระบบและส�งเสริมสนับสนุนนโยบายการต�อต านทุจริตคอร9รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู เก่ียวข องทุก
หน�วยงานรวมท้ังทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต�างๆ เพื่อให สอดคล องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ ระเบียบข อบังคับและบทบัญญัติของกฎหมายต�าง ๆ ที่เก่ียวข อง 

• ฝcายตรวจสอบมีหน าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว�า
เป%นไปอย�างถูกต อง ตรงตาม นโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบคําสั่งในการปฏิบัติงานและอํานาจอนุมัติตลอดจน
บทบัญญัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข อง เพื่อให มั่นใจว�ามีระบบการควบคุมท่ีมีความเหมาะสมเพียงพอต�อความ
เสี่ยงด านการทุจริตคอร9รัปชั่นที่อาจจะเกิดข้ึน โดยให รายงานต�อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน าที่ประเมินความเสี่ยงด านการทุจริตคอร9รัปชั่นท่ี
อาจจะเกิดข้ึนในแต�ละกระบวนการอย�างสม่ําเสมอ รวมถึงเสนอแนวทางแก ไขท่ีเหมาะสมเพื่อนําเสนอหรือ
รายงานต�อคณะกรรมการบริหารและหรือคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาทบทวนและกําหนดมาตรการ
ต�าง ๆ ให สอดคล องกันเพื่อลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนดังกล�าว 

9.1.1 นโยบายว�าด�วยความรับผิดชอบต�อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล�อม 

  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด วยความโปร�งใสและเป%นธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต�อชุมชน 
สังคมและสิ่งแวดล อมตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจรวมท้ังปฏิบัติตามกฎหมาย
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ที่เก่ียวข องโดยเคร�งครัด คณะกรรมการจึงได กําหนดนโยบายเก่ียวกับความรับผิดชอบต�อชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล อมไว ดังต�อไปน้ี 

1. ไม�ดําเนินธุรกิจและหรือกระทําการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต�อชื่อเสียงของประเทศ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล อมและหรือต�อสังคมโดยส�วนรวม 

2. สนับสนุนกิจกรรมอันเป%นประโยชน9ต�อชุมชนและสังคมโดยส�วนรวมให ความสําคัญกับ
การดูแลรักษาสิ่งแวดล อมตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของท องถ่ิน 

3. ปลูกฝ^งจิตสํานึกและความรับผิดชอบต�อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล อมโดยส�วนรวมให 
เกิดข้ึนในหมู�พนักงานทุกระดับอย�างต�อเนื่องและจริงจังตลอดจนการยกระดับคุณภาพและดูแลความปลอดภัย
ต�อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล อมโดยรวมโดยดําเนินการเองและร�วมมือกับภาครัฐ 

4. ปฏิบัติหรือควบคุมให มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข อบังคับที่เก่ียวข องอย�างเคร�งครัด 
5. ไม�ให ความร�วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดที่ทําธุรกิจผิดกฎหมายหรือเป%นภัยต�อสังคม

และความม่ันคงของประเทศชาติตลอดจนต�อต านการทุจริตและการคอร9รัปชันทุกรูปแบบ 

9.1.2 นโยบายว�าด�วยการแจ�งเบาะแสหรือข�อร�องเรียน 

คณะกรรมการได กําหนดนโยบายว�าด วยการแจ งเบาะแสหรือข อร องเรียนของผู มีส�วนได เสีย
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให มีกลไกการมีส�วนร�วมของผู มีส�วนได เสียดังต�อไปนี้ 
  ผู มีส�วนได เสียคนใดมีความประสงค9จะติดต�อกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง โดยไม�ผ�าน
ผู บริหารของบริษัทฯ เพื่อแสดงความคิดเห็นต�างๆ เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจรวมท้ังการแจ งเบาะแสหรือ        
ข อร องเรียนต�างๆ เช�น การปฏิบัติงานท่ีไม�ถูกต องหรือมีข อบกพร�อง การกระทําผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ 
หรือการทุจริตคอร9รัปชั่น เป%นต น โดยให แจ งเบาะแสหรือส�งข อร องเรียนไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 
ดังต�อไปนี้ 

• ส�งทางไปรษณีย9มาท่ี 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
27/1 พหลโยธิน 37 แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

 

•  ผ�านหน าเว็ปไซด9ของบริษัทฯ http://www.thaiagroenergy.com/antiCorruption 

•  ผ�านระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ http://www.intranet.com/TAE 

•  ทางโทรศัพท9 ติดต�อ ผู จัดการฝcายตรวจสอบ หมายเลข 081-802-7001 

•  ส�งทาง E-mail padetpai@yahoo.com และ/หรือ Suphachai@thaiagroenergy.com 
  การคุ มครองผู แจ งเบาะแสหรือข อเรียกร อง ผู มีส�วนได เสียท่ีแจ งเบาะแสหรือข อเรียกร อง
ตามข อ (1) ข างต นไม�ต องเปsดเผยชื่อแต�อย�างใด 

1. การดําเนินการหลังจากมีผู แจ งเบาะแสหรือข อเรียกร อง 
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        ให คณะกรรมการตรวจสอบดําเนินการตรวจสอบข อมูลหรือข อเท็จจริงตามท่ีมีผู แจ งเบาะแส
หรือข อร องเรียนตาม  ข อ (1) ข างต นแล วนําเสนอให คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณาโดยตรง 

2. มาตรการแก ไขและชดเชยค�าเสียหาย 
        ในกรณีที่ผู มีส�วนได เสียได รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย บริษัทฯยินดีรับ

ฟ^งข อคิดเห็นหรือข อร องเรียนโดยจะรีบแก ไขข อบกพร�องหรือผลกระทบที่เกิดข้ึนโดยทันที รวมทั้งหามาตรการ
ปwองกันมิให เกิดเหตุการณ9ดังกล�าวข้ึนอีกและจะพิจารณาชดเชยค�าเสียหายให ผู ถูกละเมิดอย�างเหมาะสมตาม
เหตุและผลของเร่ืองเป%นแต�ละรายแต�ละกรณี ๆ ไป 

9.1.3 นโยบายว�าด�วยการรับหรือการให�ของขวัญ ทรัพย สิน และหรือผลประโยชน อย�างอ่ืน 

  คณะกรรมการต องการปลูกจิตสํานึกให กรรมการ ผู บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน
ทุกระดับตระหนักถึงการต�อต านการทุจริตคอร9รัปชั่นและสร างค�านิยมที่ถูกต องด วยการไม�รับ ไม�ให และ        
ไม�สนับสนุนการกระทําใด ๆ ที่ส�อไปในทางมิชอบหรือแสวงหาประโยชน9โดยมิชอบ ซึ่งจะส�งผลกระทบต�อ        
การดําเนินงานและหรือช่ือเสียงของบริษัทฯ ในทางลบหรือในทางเสียหายโดยกําหนดแนวทางปฏิบัติไว ดังนี้ 

1. ห ามกรรมการ ผู บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับเรียกร องหรือรับของขวัญ 
ทรัพย9สินและหรือประโยชน9ใด ๆ จากลูกค า คู�ค า และหรือจากบุคคลที่มีธุรกิจเก่ียวข องกับบริษัทฯ โดย
เด็ดขาดไม�ว�ากรณีใด ทั้งเป%นการส�วนตัวหรือเพื่อบุคคลอ่ืน ซึ่งอาจมีผลต�อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานอย�าง
ไม�เป%นธรรม เกิดความลําเอียง หรือเกิดความลําบากใจ ซึ่งอาจจะก�อให เกิดผลประโยชน9ท่ีขัดกันได  

2. การรับหรือการให ของขวัญเน่ืองในโอกาสหรือเทศกาลอันเป%นประเพณีนิยมอันดีงามซึ่ง
จะต องเป%นของที่มีมูลค�าเล็กน อยไม�มีราคาเกินสมควรหรือเกินกว�าเหตุ เช�น ของชําร�วย หรือของท่ีระลึกท่ี
จัดทําข้ึนเพื่อส�งเสริมการขายหรือแจกจ�ายทั่วไป เป%นต น ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถใช ดุลยพินิจในการวินิจฉัย
ได ว�าของนั้นเหมาะสมหรือไม� หากไม�มั่นใจก็ให ปรึกษาหารือหรือขอคําแนะนําจากผู บังคับบัญชาตามลําดับชั้น
ก�อน โดยให คํานึงถึงหรือพิจารณาถึงเจตนารมณ9ของผู ให และผู รับเป%นสําคัญว�าเรื่องดังกล�าวเหมาะสมหรือไม� 

3. การรับหรือการให ของขวัญในรูปเงินสด เช็ค บัตรกํานัล ทองคํา อัญมณี หรือของมีค�าต�างๆ 
ให ถือว�าเป%นการรับหรือการให ที่ไม�เหมาะสมและไม�บังควรอย�างยิ่ง โดยให สันนิษฐานไว ก�อนว�าเป%นการกระทําท่ี
ส�อไปในทางมิชอบหรือมีการแสวงหาผลประโยชน9โดยมิชอบอันเนื่องมาจากหน าที่การงานที่รับผิดชอบอยู� 

4. หากตรวจสอบพบว�าพนักงานผู ใดมีการกระทําท่ีส�อไปทางมิชอบและหรือแสวงหา
ผลประโยชน9ส�วนตัวหรือเพื่อบุคคลอ่ืนแล ว บริษัทฯ จะถือว�าเป%นการกระทําผิดวินัยอย�างร ายแรงซึ่งบริษัทฯ จะ
พิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ โดยเคร�งครัด โดยไม�มีข อยกเว นแต�อย�างใดท้ังสิ้น 

9.1.4 นโยบายว�าด�วยการใช�แรงงานและสิทธิมนุษยชน 

  บริษัทฯ ให ความสําคัญกับการใช แรงงานด วยความสมัครใจและให ความเป%นธรรมกับ
พนักงานทุกคนทุกระดับรวมทั้งปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยเคร�งครัด โดยคณะกรรมการได กําหนด
แนวนโยบายและหลักปฏิบัติไว ดังต�อไปนี้ 
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1. บริษัทฯ ต องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย�างเคร�งครัด โดยให ความรู ความเข าใจ
เก่ียวกับหลักสิทธิมนุษยชนแก�พนักงานเพื่อนําไปปฏิบัติเป%นส�วนหน่ึงในการดําเนินงานและไม�สนับสนุนกิจการ
ที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน 

2. พนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ ต องทําความเข าใจบทบัญญัติกฎหมายที่เก่ียวข อง
กับหน าท่ีและความรับผิดชอบของตนโดยตรงให ละเอียดถ่ีถ วนและปฏิบัติตามอย�างเคร�งครัด หากไม�แน�ใจให      
ขอคําปรึกษาจากผู บังคับบัญชาตามลําดับชั้นและหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเร่ือง ห ามปฏิบัติไปตาม
ความเข าใจของตนเองโดยลําพัง 

3. เมื่อพนักงานต องไปปฏิบัติงานในต�างประเทศ พนักงานควรศึกษาบทบัญญัติกฎหมาย 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศปลายทางก�อนการเดินทางไปเพื่อให แน�ใจว�าการปฏิบัติงาน
ในประเทศปลายทางไม�ผิดกฎหมาย ไม�ขัดต�อขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง 

4. บริษัทฯ จะใช หลักความยุติธรรมและจริงใจในการบริหารจัดการเก่ียวกับเงินเดือน ค�าจ าง
และผลประโยชน9ต�าง ๆ ตลอดจนเง่ือนไขในการจ างงานต�าง ๆ โดยไม�บังคับการใช แรงงานโดยไม�สมัครใจและ
หรือการใช แรงงานเด็ก โดยไม�ยอมให มีการเลือกปฏิบัติ และจะดําเนินการเพื่อรองรับโอกาสที่เท�าเทียมกัน
สําหรับพนักงานงานทุกคน โดยจัดให มีสภาพแวดล อมในการทํางานที่ดีและเหมาะสม และปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติคุ มครองแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทย รวมท้ังบทบัญญัติกฎหมายและระเบียบข อบังคับ
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข องอย�างเคร�งครัด 

9.1.5 นโยบายว�าด�วยความเป?นกลางทางการเมือง 

  บริษัทฯ ให ความสําคัญกับความเป%นกลางทางการเมืองและสนับสนุนปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยส�งเสริมให พนักงานทุกระดับสามารถใช สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมาย
ในฐานะพลเมืองดี โดยมีแนวปฏิบัติดังต�อไปน้ี 

1. บริษัทฯ ให ความสําคัญกับความเป%นกลางทางการเมือง ไม�เข าไปมีส�วนร�วมและไม�ฝ^กใฝc
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผู มีอํานาจทางการเมืองคนใดคนหน่ึง 

2. บริษัทฯ ไม�มีส�วนร�วมในการหาเสียง หรือโฆษณาให พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใด ๆ 
ในพื้นท่ีของบริษัทฯ รวมถึงไม�ใช ทรัพยากรและทรัพย9สินของบริษัทฯ เพื่อการน้ัน 

3. บริษัทฯ ไม�มีนโยบายที่จะให การสนับสนุนทางการเงินและหรือทรัพยากรใดๆ ของบริษัทฯ 
แก�นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดไม�ว�าทางตรงหรือทางอ อม 

4. บริษัทฯ ส�งเสริมให พนักงานทุกระดับยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และส�งเสริมให พนักงาน
ทุกคนทุกระดับสามารถใช สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายในฐานะพลเมืองดี ซึ่งพนักงาน
สามารถแสดงออก เข าร�วมสนับสนุนหรือใช สิทธิทางการเมืองนอกเวลาทํางานของบริษัทฯ ได อย�างเต็มท่ี 

5. พนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ สามารถใช สิทธิทางการเมืองที่พึงมี โดยเป%น       
การกระทําในนามของแต�ละบุคคล โดยไม�ใช ตําแหน�งในบริษัทฯ และชื่อ หรือตราบริษัทฯ ชักจูงผู อ่ืนให จ�ายเงิน
อุดหนุนหรือให การสนับสนุนแก�นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด 
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6. บริษัทฯ ไม�มีนโยบายให พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ สั่งการหรือโน มน าวด วยวิธีการใดๆ 
ที่ทําให พนักงานและผู ใต บังคับบัญชาเข าร�วมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภทซึ่งอาจทําให เกิดความขัดแย ง
ภายในองค9กรและก�อให เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ ในทุกกรณี 
 

9.2 แนวปฏิบัติเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

      เพื่อให บรรลุวัตถุประสงค9ของการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยแสดงให เห็นว�าบริษัทฯ มีระบบ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร�งใส ตรวจสอบได  เป%นเครื่องมือที่ช�วยสร างความเชื่อมั่นและสร างความ
มั่นใจให แก�ผู มีส�วนได เสีย คณะกรรมการจึงได กําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ดังต�อไปนี้ 

  9.2.1 แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ 

          เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ9ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย�างโปร�งใส มีคุณธรรม มีความ
รับผิดชอบต�อผู มีส�วนได เสียทุกฝcาย และมีความเป%นมืออาชีพ จึงกําหนดแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ดังน้ี 

1. ปฏิบัติหน าท่ีให เป%นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข อง ข อบังคับของบริษัทฯ และ      
มติท่ีประชุมคณะกรรมการและผู ถือหุ น 

2. บริหารงานด วยความซื่อสัตย9สุจริต วางตัวเป%นกลางอย�างเคร�งครัด ตลอดจนมีความเป%น
อิสระท้ังการตัดสินใจและการประพฤติปฏิบัติต�าง ๆ 

3. ให อํานาจผู บริหารในการดําเนินงานประจําวันอย�างเต็มท่ี โดยไม�เข าไปชี้นําการดําเนินงาน
ดังกล�าวโดยไม�มีเหตุผลสมควร 

4. ไม�มีส�วนได ส�วนเสียในกิจการท่ีเป%นธุรกิจที่เก่ียวข องกับบริษัทฯ และบริษัทในเครือหรือใน
กิจการที่มีลักษณะเป%นการแข�งขันกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือไม�ว�าโดยทางตรงหรือทางอ อม 

5. หลีกเลี่ยงความขัดแย งทางผลประโยชน9ส�วนตนต�อผลประโยชน9ของบริษัทฯ เพื่อให การ
บริหารงานเป%นไปอย�างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเต็มที่ 

6. บริหารงานด วยความระมัดระวัง และไม�สร างข อผูกมัดท่ีอาจขัดแย งกับหน าท่ีของตนใน
ภายหลัง 

7. ไม�แสวงหาผลประโยชน9อันมิชอบจากการทํางานไม�ว�าทางตรงหรือทางอ อม 
8. ปฏิบัติหน าที่อย�างเต็มความสามารถ เพื่อให เกิดประโยชน9สูงสุดต�อองค9กรของบริษัทฯ 
9. ไม�กระทําการใด ๆ ที่อาจมีผลให เกิดการบั่นทอนผลประโยชน9ของบริษัทฯ หรือเป%นการเอ้ือ

ประโยชน9ให บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน 
10. มุ�งมั่นท่ีจะปwองกันและขจัดการกระทําที่ส�อไปในทางทุจริต โดยถือเป%นเร่ืองที่ต อง

ดําเนินการอย�างรวดเร็ว และเด็ดขาดเพื่อสร างค�านิยมและภาพลักษณ9ท่ีดีต�อองค9กรของบริษัทฯ 

9.2.2 แนวปฏิบัติของผู�บริหารและพนักงาน 

   บริษัทฯ เป%นผู ผลิตและจําหน�ายเอทานอลเพื่อใช เป%นเชื้อเพลิง ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค�าแก�        
ผู มีส�วนได เสียอย�างเหมาะสมและคํานึงถึงดุลยภาพด านส่ิงแวดล อมและเอ้ือประโยชน9ต�อสังคมโดยรวม     
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ดังน้ันเพื่อให บริษัทฯ มีคุณลักษณะดังกล�าวอย�างมั่นคงและยั่งยืนสืบต�อไปในอนาคต จึงกําหนดแนวปฏิบัติที่ดี
ของผู บริหารและพนักงาน ดังน้ี 

1. ปฏิบัติหน าที่ด วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย9สุจริต มุ�งมั่น ทุ�มเท ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ข อบังคับ นโยบาย และวัฒนธรรมองค9กรโดยถือประโยชน9สูงสุดของบริษัทฯ เป%นสําคัญ 

2. รักษาความลับของลูกค า คู�ค า และของบริษัทฯ อย�างเคร�งครัด โดยดูแลและระมัดระวัง    
มิให เอกสารหรือข�าวสารอันเป%นความลับของบริษัทฯ ร่ัวไหล หรือตกไปถึงผู ท่ีไม�เก่ียวข อง 

3. เคารพในสิทธิส�วนบุคคลของพนักงาน หลีกเลี่ยงการนําเอาข อมูลหรือเร่ืองราวของ
พนักงาน ท้ังเร่ืองที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานและเรื่องส�วนตัวไปเปsดเผยหรือวิพากษ9วิจารณ9ในลักษณะที่จะ
ก�อให เกิดความเสียหายแก�พนักงาน หรือภาพพจน9โดยรวมของบริษัทฯ 

4. ไม�กล�าวร ายหรือกระทําการใด ๆ อันจะนําไปสู�ความแตกแยกหรือความเสียหายภายใน
บริษัทฯ หรือต�อบุคคลที่เก่ียวข องกับบริษัทฯ 

5. รักษาและร�วมสร างสรรค9ให เกิดความสามัคคีเป%นนํ้าหน่ึงใจเดียวกันในหมู�พนักงาน 
ช�วยเหลือ เก้ือกูลซึ่งกันและกัน ในทางที่ชอบ เพื่อประโยชน9ต�อบริษัทฯ โดยรวม 

6. พึงปฏิบัติต�อผู ร�วมงานด วยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธ9อันดี ไม�ปsดบังข อมูลท่ี
จําเป%นในการปฏิบัติงานของผู ร�วมงานและปรับตัวให สามารถทํางานร�วมกับบุคคลอ่ืนได  รวมทั้งให เกียรติผู อ่ืน
โดยไม�นําผลงานของผู อ่ืนมาแอบอ างเป%นผลงานของตน 

7. มีความมุ�งมั่นที่จะเป%นคนดี คนเก�ง โดยการพัฒนาตนเองไปในทางท่ีเป%นประโยชน9ต�อ
ตนเองและบริษัทฯ อยู�เสมอ 

8. ศึกษาหาความรู และประสบการณ9 เพื่อเสริมสร างความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน
และปรับตัวให ทันกับเทคโนโลยีใหม�อยู�ตลอดเวลา 

9. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ละเว นจากอบายมุขท้ังปวง โดยไม�ประพฤติตนในทางท่ีอาจ
ทําให เสื่อมเสียชื่อเสียงต�อตนเอง และบริษัทฯ 

10. แจ งผู บังคับบัญชาตามลําดับช้ัน หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบเห็นการกระทํา
ใด ๆ ที่ส�อว�าเป%นการทุจริต หรือประพฤติมิชอบภายในองค9กรของบริษัทฯ 

11. ช�วยดําเนินการใด ๆ ท่ีจะรักษาสภาพแวดล อมและบรรยากาศในการทํางานรวมท้ังการ
พัฒนาองค9กรไปสู�ความเป%นเลิศ 

12. หลีกเลี่ยงการให  หรือรับสิ่งของ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน9ใดๆ จากคู�ค าหรือ ผู มี
ส�วนเก่ียวข องกับธุรกิจของบริษัทฯ เว นแต�เป%นไปตามระเบียบ และคําสั่งของบริษัทฯ เท�านั้น 

  9.2.3 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

            บริษัทฯ มีการบริหารงานบุคคลเพื่อการสรรหา คัดเลือก พัฒนา ส�งเสริม และรักษาไว ซึ่ง
พนักงานท่ีมีความรู ความสามารถและมีคุณภาพ โดยถือว�าเป%นทรัพยากรท่ีสําคัญที่สุดขององค9กร รวมถึง      
การส�งเสริมให เกิดภาพลักษณ9อันดีภายในหน�วยงาน ท้ังน้ี เพื่อให การดําเนินงานบรรลุเปwาหมายอย�างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในระยะยาว จึงได กําหนดแนวทางในการปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลไว ดังน้ี 

1. พนักงานจะได รับการปฏิบัติอย�างเป%นธรรม และสมศักดิ์ศรีในฐานะท่ีเป%นส�วนหนึ่งขององค9กร 
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2. การคัดเลือกบุคคลเพื่อว�าจ างให ดํารงตําแหน�งต�างๆ จะกระทําด วยความเป%นธรรมโดย
คํานึงถึงคุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ9 สภาพร�างกายและข อกําหนดอ่ืนที่จําเป%นแก�พนักงานใน
ตําแหน�งนั้นๆ 

3. บริษัทฯ จะพิจารณากําหนดค�าตอบแทนแก�พนักงานอย�างเป%นธรรม ตามความเหมาะสม
กับสภาพและลักษณะ  ของงาน และผลการปฏิบัติงานตามความรู ความสามารถของพนักงานแต�ละคน 

4. บริษัทฯ จะจัดให มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป%นรายบุคคลเป%นประจํา
ทุกป_ โดยให ผู บังคับบัญชาตามสายงานเป%นผู ประเมินตามระเบียบและวิธีปฏิบัติท่ีบริษัทฯ กําหนดไว  

5. บริษัทฯ จะดูแลสวัสดิภาพของพนักงาน และรักษาสภาพการทํางานให เป%นไปโดย
ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะที่ดี 

6. บริษัทฯ เปsดโอกาสและส�งเสริมให พนักงานแสดงความคิดเห็นของตนเองได โดยให 
พนักงานมีส�วนร�วมในการปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทํางานของตนเองและของบริษัทฯ           
ให ดียิ่งข้ึน 

7. บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการฝ�กอบรมและสัมมนาซ่ึงถือเป%นส�วนสําคัญในการพัฒนา
พนักงานให มีความรู ความสามารถและมีคุณภาพยิ่งข้ึน 
        บริษัทฯ กําหนดนโยบายน้ีข้ึนเพื่อให พนักงานยึดถือและปฏิบัติตามเพื่อให เกิดความเป%น
ระเบียบเรียบร อย มีความสามัคคี มีสัมพันธภาพและความเข าใจอันดีซึ่งกันและกันโดยคํานึงถึงความปลอดภัย
และความเจริญก าวหน าของพนักงานทุกคน บริษัทฯ ถือว�าผู บังคับบัญชาในแต�ละสายงานเป%นส�วนที่สําคัญยิ่ง
ซึ่งจะต องรับผิดชอบการบริหารงานและการบริหารบุคคลตลอดจนการส�งเสริมความสัมพันธ9อันดีของพนักงาน
กับบริษัทฯ และพนักงานทุกคนมีส�วนร�วมในการรักษาไว ซึ่งความสัมพันธ9อันดีดังกล�าวด วย 

9.2.4 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการทางการบัญชีและการเงิน 
         บริษัทฯ กําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับรายการทางบัญชีและการเงิน โดยให มีการบันทึกรายการ

อย�างถูกต อง ครบถ วน และสามารถตรวจสอบได  ให เป%นไปตามข อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เก่ียวข อง 
โดยพนักงานทุกคนต องยึดหลักความซื่อสัตย9และมีจริยธรรมในการปฏิบัติหน าที่ ดังต�อไปน้ี 

1. ความถูกต องของการบันทึกรายการ 
(ก) การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอย�างของบริษัทฯ จะต องถูกต อง ครบถ วน สามารถ

ตรวจสอบได  โดยไม�มีข อจํากัดหรือข อยกเว นใด ๆ ท้ังสิ้น 
(ข) การลงรายการบัญชีและการบันทึกทางธุรกิจจะต องเป%นไปตามความเป%นจริง ไม�มี

การบิดเบือนหรือสร างรายการเท็จ ไม�ว�าจะด วยวัตถุประสงค9ใด ๆ ก็ตาม 
(ค) พนักงานทุกคนทุกระดับต องดําเนินการทางธุรกิจให สอดคล องกัน และเป%นไปตาม

ระเบียบ และข อกําหนดต�าง ๆ ของบริษัทฯ รวมท้ังมีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจท่ี
ครบถ วนถูกต อง โดยให ข อมูลที่เพียงพอ และทันเวลาเพื่อให พนักงานท่ีมีหน าที่เก่ียวกับการบันทึก และจัดทํา
รายการทางบัญชี และการเงินทุกประเภทของบริษัทฯ สามารถลงบัญชีได  โดยมีรายละเอียดท่ีถูกต องครบถ วน 
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2. รายงานทางการบัญชีและการเงิน 
(ก) พนักงานทุกคนต องไม�กระทําการบิดเบือนข อมูล หรือสร างรายการเท็จไม�ว�าจะเป%น

ข อมูลทางด านบัญชีและการเงิน หรือข อมูลทางด านการปฏิบัติงานต�าง ๆ ของบริษัทฯ 
(ข) พนักงานทุกคนต องตระหนักว�าความถูกต องครบถ วนของรายงานทางบัญชีและ

การเงินเป%นความรับผิดชอบร�วมกันของกรรมการ ผู บริหาร และพนักงาน 
(ค) พนักงานทุกคนท่ีมีหน าท่ีรับผิดชอบในการจัดเตรียม และ/หรือให ข อมูลรายละเอียด

ประกอบรายการทางบัญชีและการเงินอย�างถูกต อง ครบถ วนตามความเป%นจริง 

9.2.5 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายกํากับดูแลกิจการให ทุกหน�วยงานทํางานอย�างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล เป%นไปตามวัตถุประสงค9และเปwาหมายของบริษัทฯ โดยมีการดูแลรักษาและใช 
ทรัพย9สินอย�างประหยัดและเหมาะสม มีการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและรัดกุมอย�าง
ต�อเนื่อง โดยแต�ละหน�วยงานต องจัดให มีระบบการทํางานที่เป%นมาตรฐานและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ
เพื่อควบคุมให ความเส่ียงอยู�ในระดับท่ีเหมาะสมไม�ส�งผลกระทบต�อการดําเนินงานที่มีนัยสําคัญของบริษัทฯมี
การสื่อสารและพัฒนาให พนักงานในหน�วยงานมีความรู สึกร�วมในอันที่จะปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติงานที่ดีและ
เหมาะสม รวมถึงกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข อง พร อมที่จะให ประเมินและตรวจสอบได ตลอดเวลา โดยมี
แนวทางในการปฏิบัติดังต�อไปน้ี 

1. จัดให มีสภาพแวดล อมของการควบคุมที่เพียงพอ (CONTROL ENVIRONMENT) โดย
กําหนดให เป%นหน าท่ีและความรับผิดชอบของผู บริหารทุกระดับที่จะต องดูแลและตรวจสอบระบบการทํางาน
ภายในหน�วยงานของตนให มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและถูกต องตามระเบียบในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
โดยมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและสามารถตรวจสอบได โดยทุกหน�วยงานจะต องจัดทําคู�มือ
กําหนดระเบียบการปฏิบัติงานในหน�วยงานของตนไว  เป%นบรรทัดฐาน 

2. จัดให มีกระบวนการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ (Risk Assessment) โดยให 
แต�ละหน�วยงานมีการประเมินความเสี่ยงในงานท่ีตนเองรับผิดชอบ และหาทางควบคุมด วยการลดผลกระทบ
หรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล�าวโดยบริษัทฯมุ�งหวังให พนักงานทุกคนทุกระดับมีส�วนร�วมในการ
ประเมินและบริหารควบคุมความเสี่ยงโดยทั่วกัน เพื่อช�วยกันปwองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน 

3. จัดให มีกิจกรรมการควบคุมที่เพียงพอ (Control Activities) ในทุกหน าที่และทุกระดับ 
ตามระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได  โดยแต�ละหน�วยงานจะต องจัดให มีระบบการทํางานที่เป%นมาตรฐาน
และมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเพื่อควบคุมให ความเสี่ยงอยู�ในระดับท่ีเหมาะสม ไม�ส�งผลกระทบต�อ       
การดําเนินงานที่มีนัยสําคัญของบริษัทฯ 

4. จัดให มีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications) ท่ี
เพียงพอ เชื่อถือได และ ทันเวลา โดยปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให มีประสิทธิภาพและมี
การรักษาความปลอดภัยของข อมูลอย�างเพียงพอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทํางานและ         
การบริหารงาน ให มีความน�าเชื่อถือ และมีการใช ข อมูลดังกล�าวในการส่ือสารให ทั่วถึงท้ังภายในและภายนอก
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องค9กร รวมท้ังมีการส่ือสารและพัฒนาให พนักงานในหน�วยงานมีความรู สึกร�วมในการปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติ
ที่เหมาะสม ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข อง 

5. จัดให มี ระบบการติดตามและการประเมินผลอย� าง เพียงพอ (Monitoring and 
Evaluation) โดยกําหนดให เป%นหน าท่ีความรับผิดชอบของผู บริหารทุกระดับที่จะต องดูแล และตรวจสอบ
ระบบการทํางานภายในหน�วยงานของตนให มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และถูกต องตามระเบียบของ          
การปฏิบัติงานแล ว  ซึ่งสํานักงานตรวจสอบจะเป%นผู สนับสนุนผู บริหารทุกหน�วยงานในการจัดให มีระบบการ
ควบคุมภายใน และดําเนินการตรวจสอบเป%นระยะๆตามความเหมาะสมเพื่อให แน�ใจว�าทุกหน�วยงานมีระบบ
การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนดอย�างต�อเนื่องโดย
สม่ําเสมอซึ่งจะนําไปสู�การปรับปรุงระบบงานต�าง ๆ ขององค9กรโดยรวมให มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมาก
ยิ่งข้ึนด วย 

6. แนวทางการตรวจสอบประเมินผลจะเน นไปในลักษณะที่สร างสรรค9และปรับปรุง
ระบบงานให ดีข้ึน รายงานท่ีสํานักงานตรวจสอบจัดทําข้ึนและหน�วยงานที่เป%นเจ าของระบบงานมีความเห็น
สอดคล องด วยกันแล วจะนําไปพิจารณาในคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให ความเห็นชอบก�อนท่ีจะนําไปปฏิบัติ
ต�อไป   หากปรากฏว�ามีระบบงานในหน�วยงานใดที่ต องปรับปรุงแก ไขให มีประสิทธิภาพหรือรัดกุมมากยิ่งข้ึนถือ
เป%นหน าที่ของทุกหน�วยงานท่ีเก่ียวข องต องรีบดําเนินการปรับปรุงแก ไขทันที โดยบริษัทฯ จะถือว�าหน าท่ี
ดังกล�าว เป%นส�วนหนึ่งของงานท่ีหน�วยงานนั้นๆ ต องรับผิดชอบและถือเป%นส�วนหนึ่งในการประเมินผลงาน
ประจําป_ของพนักงานท่ีเก่ียวข องด วย 

9.2.6 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถือเป%นป̂จจัยสําคัญที่ช�วยส�งเสริมการดําเนินธุรกิจ
และเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทํางาน บริษัทฯ จึงกําหนดให เป%นความรับผิดชอบร�วมกันของ
พนักงานทุกคน ที่จะต องใช ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใต ข อบังคับของกฎหมาย ระเบียบ
คําสั่งและมาตรฐานท่ีบริษัทฯ กําหนด ดังต�อไปนี้ 

1. บริษัทฯ ได จัดให มีการบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยออกระเบียบ 
คําสั่งบริษัทฯ เพื่อให พนักงานบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ว�าด วยการใช งานคอมพิวเตอร9ดังกล�าว  

2. พนักงานบริษัทฯ ทุกคนมีหน าที่และยึดปฏิบัติ ดังต�อไปน้ี 
(ก) ต องปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายว�าด วยการใช งานคอมพิวเตอร9 ระเบียบ 

และคําสั่งของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวกับการใช งานระบบสารสนเทศต�าง ๆ 
(ข) ต องไม�ละเมิดลิขสิทธิ์ซอร9ฟแวร9หรือทรัพย9สินทางป^ญญาของบุคคลอ่ืน 
(ค) ห ามนําโปรแกรมที่เป%นของบริษัทฯ ไปใช งานส�วนตัว หรือนําไปให ผู อ่ืนที่ไม�ใช�

พนักงานบริษัทฯ ใช เพื่อผลประโยชน9ทางการค า หรือทําซ้ํา เผยแพร� ทําการเปลี่ยนแปลงแก ไขทุกอย�างทุก
ประการ โดยไม�ได รับอนุญาต 

(ง) ห ามใช ระบบอีเมล9ของบริษัทฯ ของตนเองและของผู อ่ืน ส�งหรือส�งต�อข อมูลหรือ
ข อความที่มีผลร ายต�อความมั่นคงของประเทศชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย9 ข อความส�วนตัว ข อความ
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ที่มีเน้ือหาชวนให งมงาย ไม�สร างสรรค9 จดหมายลูกโซ� เร่ืองข�มขู� ข อมูลท่ีมีไวรัสคอมพิวเตอร9 ออกไปภายนอก
หรือภายในบริษัทฯ  และห ามปลอมแปลงข อความในอีเมล9ของบริษัทฯ โดยไม�มีข อยกเว นแต�อย�างใดทั้งส้ิน 

(จ) ห ามใช ระบบอีเมล9ของบริษัทฯเผยแพร�ข�าวสารหรือข อมูลต�าง ๆ ของบริษัทฯ ให กับ
บุคคลภายนอก ยกเว นผู ที่มีหน าที่เก่ียวกับการประชาสัมพันธ9ท่ีได รับอนุญาตแล วเท�านั้น 

(ฉ) ห าม Download ไฟล9ทุกประเภทโดยไม�ได รับอนุญาต และไม�ใช งานเครือข�าย
ภายในเพื่อความบันเทิงต�างๆ เพื่อไม�ทําให ประสิทธิภาพในการรับ-ส�งข อมูลของผู อ่ืนลดลง 

(ช) ต องไม�ใช เครือข�ายคอมพิวเตอร9 โดยมีวัตถุประสงค9เพื่อการกระทําผิดกฎหมาย     
ขัดต�อความสงบเรียบร อย ศีลธรรม การพาณิชย9 เปsดเผยข อมูลท่ีเป%นความลับ และแสดงความคิดเห็นส�วนตัว 

(ซ) การใช เครื่องคอมพิวเตอร9 หรืออุปกรณ9สื่อสารส�วนตัวที่ต องการเชื่อมต�อเข าระบบ
เครือข�ายของบริษัทฯ จะต องได รับอนุมัติจากประธานเจ าหน าที่บริหารก�อน 

(ฌ) การใช งานเคร่ืองคอมพิวเตอร9ในบริษัทฯ หรือการนํา Notebook ไปใช งานภายนอก
บริษัทฯ จะต องตั้งเคร่ืองให มีการใส�รหัสผ�าน ใช งานทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน โดยรหัสผ�าน
จะต องเก็บเป%นความลับ และควรมีการเปลี่ยนแปลงอย�างสม่ําเสมอเป%นระยะๆ อย�างน อยทุก 3 เดือน 

(ญ) ต องไม�ติดตั้งโปรแกรมท่ีสามารถตรวจสอบ หรือดักจับข อมูลบนเครือข�ายท้ังสิ้นเว น
แต�จะได รับอนุญาตจากประธานเจ าหน าที่บริหารเป%นกรณีพิเศษเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและหรือระเบียบท่ี
เก่ียวข องเท�าน้ัน 

(ฎ) ต องดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร9 และอุปกรณ9ท่ีรับผิดชอบให อยู�ในสภาพดี และมี
การใช งานอย�างเหมาะสม 

3. บริษัทฯ จะเข าตรวจสอบ ค นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช ระบบสารสนเทศ
ของพนักงาน หากพบข อสงสัยว�าพนักงานใช งานในทางที่ไม�เหมาะสม หรืออาจก�อให เกิดความเสียหายต�อ
บริษัทฯ เพื่อปwองกันความปลอดภัยของระบบสารสนเทศของบริษัทฯ 

4. หากบริษัทฯ พบว�าพนักงานมีการละเมิดหรือไม�ปฏิบัติตามระเบียบ คําสั่งของบริษัทฯ ท่ี
กําหนดไว พนักงานท่ีฝcาฝ�นจะได รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือได รับโทษตามกฎหมาย ตามความ
เหมาะสมแล วแต�กรณี 

9.2.7 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ�าง 

   บริษัทฯ กําหนดให มีหน�วยงานจัดซ้ือเป%นผู ดําเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ างต�าง ๆ เพื่อให 
เป%นไปตามความประสงค9ของทุกหน�วยงานและเพื่อได คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด จึงได กําหนดข้ันตอน
และแนวปฏิบัติ ดังต�อไปนี้ 

1. การจัดซื้อจัดจ างทุกรายการให เน นประโยชน9และคุณภาพท่ีดีต�อบริษัทฯ เป%นสําคัญ โดย
จะต องได รับพัสดุสิ่งของตรงตามความต องการท้ังคุณภาพ ราคา จํานวน เวลาในการให บริการ ความรวดเร็วและ
คํานึงถึงนโยบายด านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล อมของบริษัทฯ ด วย 

2. พนักงานผู ดําเนินการจัดซื้อจัดจ างจะต องมีการวางแผนงานล�วงหน าท่ีดี เพื่อหลีกเลี่ยง    
การจัดซื้อจัดจ างแบบเร�งด�วนโดยไม�มีเหตุผลอันสมควร 
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3. บริษัทฯ จะไม�เอาเปรียบคู�ค า โดยจะต องคํานึงถึงประโยชน9และความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน
ในด านชื่อเสียง ภาพลักษณ9 และภาพพจน9ของบริษัทฯ ต�อสายตาของบุคคลภายนอกด วย 

4. พนักงานท่ีดําเนินการจะต องให ข อมูลท่ีถูกต อง ชัดเจน ครบถ วน แก�คู�ค าด วยวิธีการท่ี
เปsดเผย และให โอกาสแก�คู�ค าอย�างเท�าเทียมกัน 

5. พนักงานที่ดําเนินการควรรับฟ^งความคิดเห็น ข อเสนอแนะใด ๆ ที่คู�ค าร องเรียนหรือแนะนํา
เพื่อปรับปรุงแก ไขป^ญหาที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงานให มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

6. พนักงานที่ดําเนินการต องรักษาข อมูลต�าง ๆ ที่ได รับจากผู เสนอราคา หรือผู เข าร�วมประกวด
ราคาแต�ละรายไว เป%นความลับและไม�เปsดเผยให รายอ่ืนทราบ 

7. การเชิญคู�ค าเพื่อเสนอราคาจะต องให เกิดการแข�งขันท่ีเป%นธรรมกับผู ค าทุกรายอย�างเท�าเทียมกัน 
8. เจรจาต�อรองบนพื้นฐานของความสัมพันธ9ในเชิงธุรกิจอย�างเป%นธรรมท้ังสองฝcาย โดย

เปsดเผย และมีหลักฐานที่อ างอิงได  
9. รักษาความสัมพันธ9กับคู�ค า ในเชิงธุรกิจด วยความเสมอภาค ไม�เรียกร อง รับทรัพย9สินหรือ

ผลประโยชน9อ่ืนใดทั้งโดยตรงและโดยอ อมจากคู�ค า โดยไม�มีข อยกเว นใด ๆ ทั้งสิ้น 
10. ผู บริหารและหรือผู มี อํานาจในการจัดซ้ือจัดจ างต องใช ดุลพินิจในการให คําปรึกษา 

คําแนะนําและรับฟ^งความคิดเห็นของผู ปฏิบัติงานด วยความเป%นกลางและเป%นธรรม 
11. ผู บริหารและหรือผู มีอํานาจในการจัดซื้อจัดจ างต องควบคุม ตรวจสอบ และดูแล ให มี      

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณในเร่ืองนี้ อย�างเคร�งครัด หากพบว�ามีการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณต องดําเนิน        
การสอบสวนและพิจารณาลงโทษทางวินัยตามข้ันตอนที่กําหนดไว โดยเคร�งครัด 

12. สนับสนุนให มีการจัดซื้อจัดจ างจากผู ประกอบการท่ีเป%นคนไทย และหรือบริษัทในเครือ 
ของบริษัทฯ โดยคํานึงถึงคุณภาพและผลประโยชน9ท่ีได รับเป%นสําคัญ 

13. จัดซ้ือจัดจ างอย�างมีระบบ และถูกต องตามหลักวิชาการโดยมีการควบคุมที่รัดกุมและ
ปรับเปลี่ยนวิธีการให สอดคล องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจการค าตลอดเวลา 

9.2.8 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย ชีวอนามัย และส่ิงแวดล�อม 

บริษัทมีความมุ�งมั่นที่จะปwองกันอุบัติเหตุและมลภาวะด านสิ่งแวดล อมโดยปฏิบัติตาม
กฎหมายและข อกําหนดที่เก่ียวข องเพื่อให พนักงานมีความปลอดภัยและอยู�ในสิ่งแวดล อมที่ดี พร อมทั้งปรับปรุง       
ด านความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล อมอย�างต�อเน่ือง 

   นโยบาย 5 ส  
   กิจกรรม 5 ส เป%นหน าที่ส�วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน โดยพนักงานทุกคนทุกระดับมีส�วนร�วม 
ในการดําเนินกิจกรรมและผู บังคับบัญชามีหน าท่ีกํากับ ดูแล ส�งเสริม แนะนํา ให มีการดําเนินการอย�างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปรับปรุงอย�างต�อเน่ือง ทั้งนี้ เพื่อส�งเสริมให มีสภาพแวดล อมที่ดี มีความ
ปลอดภัย ตลอดจนสร างจิตสํานึกพื้นฐานของการเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

   บริษัทฯ กําหนดแนวทางปฏิบัติด านความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล อมไว  ดังน้ี 
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1. ผู บริหารและพนักงานทุกคนต องดําเนินงานโดยมีระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย             
ชีวอนามัย และสิ่งแวดล อม เพื่อช�วยในการเสริมสร างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดคุณค�าสูงสุดแก�งานของ
บริษัทฯ 

2. ผู บริหาร และพนักงาน ต องยึดถือและปฏิบัติงานให เป%นไปตามกฎหมาย นโยบาย 
ข อกําหนดและมาตรฐานทางด านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล อมที่เก่ียวข องอย�างเคร�งครัด 

3. บริษัทฯ จะดําเนินการทุกวิถีทาง เพื่อควบคุมและปwองกันความสูญเสียในรูปแบบต�าง ๆ อัน
เน่ืองมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บ หรือการเจ็บปcวยจากการทํางาน การสูญหาย หรือเสียหายในทรัพย9สิน 
การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไม�ถูกวิธี และความผิดพลาดต�าง ๆ ที่เกิดข้ึน ตลอดจนการ
รักษาสภาพแวดล อมในการทํางานที่ปลอดภัยต�อพนักงาน ทั้งนี้ ให ถือเป%นหน าที่ความรับผิดชอบของผู บริหารและ
พนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ โดยปฏิบัติตามข้ันตอนและระเบียบคําสั่งที่กําหนดไว โดยเคร�งครัด 

4. บริษัทฯ จะจัดให มีแผนควบคุมและปwองกันเหตุฉุกเฉินในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ มีแผนจัดการ
เหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตขององค9กรเพื่อเตรียมพร อมต�อการจัดการเหตุฉุกเฉินต�าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึน และมีการ
เตรียมพร อมต�อเหตุวิกฤตอ่ืน ๆ ท่ีอาจทําให การดําเนินธุรกิจหยุดชะงัก เสื่อมเสียชื่อเสียง และภาพลักษณ9ของ
องค9กร 

5. บริษัทฯ จะจัดให มีการประชาสัมพันธ9และสื่อสาร เพื่อสร างความรู  ความเข าใจและเผยแพร�
ข อมูลแก�พนักงาน ตลอดจนผู มีส�วนได เสียท่ีเก่ียวข อง เพื่อให ทราบและเข าใจนโยบาย กฎระเบียบ ข้ันตอนวิธี
ปฏิบัติ และข อควรระวังต�าง ๆ ทางด านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล อม ตลอดจนนําไป
ยึดถือปฏิบัติได อย�างถูกต อง โดยไม�ก�อให เกิดอันตรายต�อสุขภาพ ทรัพย9สิน และสิ่งแวดล อม 

6. บริษัทฯ จะส�งเสริมและปลูกฝ^งจิตสํานึกทางด านคุณภาพ ความปลอดภัย ชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล อม ให เป%นวิถีดําเนินชีวิตประจําวันของพนักงาน 

7. บริษัทฯ จะอบรมพนักงานและเพิ่มบทบาทหน าท่ีความรับผิดชอบของหัวหน างานใน    
การควบคุมการปฏิบัติงานให มีระบบความปลอดภัยที่ดีและถือปฏิบัติอย�างสม่ําเสมอตลอดเวลา 

8. บริษัทฯ จะปรับปรุงค�ามาตรฐานด านความปลอดภัยและสิ่งแวดล อมให ได ตาม
มาตรฐานสากล เพื่อคุณภาพชีวิตคนทํางาน และเพื่อสิ่งแวดล อมที่ดี 

9. บริษัทฯ จะเข าไปมีส�วนร�วมในการรับผิดชอบต�อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย   
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล อมอย�างจริงจังและต�อเนื่องในการใช ทรัพยากรธรรมชาติให เกิดประโยชน9สูงสุดโดย
ตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดล อมและความปลอดภัยของผู มีส�วนได เสียที่เก่ียวข องตลอดจนส�งเสริม
กิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 

9.2.9 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานเหตุการณ ทุจริตหรือการปฏิบัติที่ฝMาฝNนกฎหมาย 

   บริษัทฯ กําหนดมาตรการและข้ันตอนให ผู บริหารบริษัทฯ ต องรายงานต�อคณะกรรมการ
บริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ทันทีในกรณีที่เกิดเหตุการณ9ทุจริตหรือสงสัยว�ามีเหตุการณ9ทุจริตหรือมี
การปฏิบัติท่ีฝcาฝ�นกฎหมาย หรือมีการกระทําที่ผิดปกติอ่ืนซึ่งอาจกระทบต�อชื่อเสียงและฐานะการเงินของ
บริษัทฯ อย�างมีนัยสําคัญ อันได แก� 
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1. รายการที่เกิดความขัดแย งทางผลประโยชน9 
2. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร�องที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน 
3. การฝcาฝ�นกฎหมายว�าด วยหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9 ข อกําหนดของ ก.ล.ต. และ   

         ต.ล.ท. ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
   ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะได รีบแก ไขข อบกพร�องหรือผลกระทบท่ีเกิดข้ึนโดยทันที รวมทั้ง
หามาตรการปwองกันมิให เกิดเหตุการณ9ดังกล�าวข้ึนอีก 
  การปฏิบัติตามกฎหมาย 

1. พนักงานทุกคนทุกระดับจะต องปฏิบัติตามระเบียบและข อกําหนดตามกฎหมายท่ี
เก่ียวข องเพื่อให การจัดทําและการบันทึกรายการทางบัญชีและการเงินของบริษัทฯ เป%นไปอย�างถูกต องครบถ วน
และสมบูรณ9  

2. พนักงานทุกคนทุกระดับจะต องยึดหลัก ความซื่อสัตย9สุจริต ปราศจากอคติและมีความ
ซื่อตรงในการบันทึกและจัดเก็บข อมูล ซึ่งหมายรวมถึงการไม�ยุ�งเก่ียวกับกิจกรรมท่ีผิดกฎหมายหรือผิดจริยธรรมด วย 
 

9.2.10 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปPองกันการใช�ข�อมูลภายใน 

บริษัทฯ ได กําหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการปwองกันการใช ข อมูลภายในของ
บริษัทฯที่ยังไม�ได เปsดเผยต�อสาธารณชนไปใช เพื่อประโยชน9ส�วนตนและบุคคลอ่ืน ดังนี้ 

1. บริษัทฯ ได แจ งให กรรมการ และผู บริหารทราบถึงภาระหน าที่ในการรายงานการถือครอง
หลักทรัพย9ในบริษัทฯ ของตนเอง คู�สมรส บุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะและบุคคลท่ีถือหลักทรัพย9แทนตลอดจน
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย9ต�อสํานักงาน ก.ล.ต.และแจ งให ทราบถึงบทลงโทษตาม
กฎหมายว�าด วยหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9 

2. “ผู บริหาร” หมายถึง ผู บริหารตามบทนิยามข างท ายนี้และให หมายความรวมถึงผู ดํารง
ตําแหน�งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป%นระดับผู จัดการฝcายข้ึนไปหรือเทียบเท�า 

3. ห ามไม�ให กรรมการ ผู บริหาร ผู จัดการและพนักงานท่ีได รับทราบข อมูลภายในของบริษัทฯ 
เปsดเผยข อมูลภายในดังกล�าวแก�บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไม�มีหน าท่ีเก่ียวข องและห ามไม�ให ซื้อขาย
หลักทรัพย9ของบริษัทฯ ในช�วง หนึ่งเดือนก�อนงบการเงินของบริษัทฯ จะเผยแพร�ต�อสาธารณชน 

4. ห ามมิให กรรมการ ผู บริหาร ผู จัดการและพนักงานใช ข อมูลภายในของบริษัทฯ ท่ียังไม�ได 
เปsดเผยสาธารณชนอันเป%นสาระสําคัญต�อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย9ของบริษัทฯ ไปใช เพื่อแสวงหา
ประโยชน9ส�วนตน และ/หรือเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย9ของบริษัทฯ หากฝcาฝ�นข อกําหนดดังกล�าวข างต น 
บริษัทฯ จะดําเนินการตามกฎหมายและลงโทษแก�ผู กระทําความผิดอย�างเด็ดขาดตามเหตุและผลของเร่ืองท่ี
เกิดข้ึนเป%นแต�ละรายแต�ละกรณี ๆ ไป 

5. ในกรณีที่กรรมการ ผู บริหาร ผู จัดการฝcาย หรือพนักงานของบริษัทฯกระทําผิดอันเป%น
ความผิดอาญาตามกฎหมายว�าด วยหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9 บริษัทฯ จะดําเนินการลงโทษอย�างรุนแรง
อย�างใดอย�างหน่ึงหรือหลายอย�างรวมกันดังน้ี 

(ก)  ตัดเงินเดือนหรือค�าตอบแทน 
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(ข)  ให ออก ไล�ออก หรือปลดออกจากการเป%นผู บริหาร ผู จัดการฝcายหรือพนักงานโดยถือ
ว�าจงใจก�อให เกิดความเสียหายแก�บริษัทฯ หากเป%นกรรมการ ให เสนอต�อที่ประชุมผู ถือหุ นของบริษัทฯ 

(ค) แจ งการกระทําความผิดต�อตลาดหลักทรัพย9แห�งประเทศไทย และ/หรือสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9 

(ง) แจ งความดําเนินคดีต�อตํารวจหรือพนักงานสอบสวน 
(จ) ดําเนินการอ่ืนใดตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู ถือหุ นของบริษัทฯ 

   บริษัทฯ คาดหมายให  กรรมการ ผู บริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ รายงาน
โดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยจะขัดกับหลักการนําข อมูลภายในของบริษัทฯไปใช เพื่อประโยชน9ส�วนตน 
ต�อผู บังคับบัญชา โดยให ถือเป%นหน าที่ของผู บังคับบัญชาในการสอดส�องดูแลและให คําแนะนําผู ใต บังคับบัญชาใน
การนําข อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช  เพื่อให มีการปฏิบัติตามหลักการที่กําหนดอย�างถูกต อง 

9.2.11 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับ 

บริษัทฯได กําหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการรักษาความลับทางการค าที่มี
สาระสําคัญต�อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ไม�สามารถเปsดเผยข อมูลต�อสาธารณชนได  ดังน้ี 

การรักษาความลับของบริษัทฯ  
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ผู บริหาร ลูกจ างของบริษัทฯจะต องรักษาความลับของข อมูลและ

เอกสารที่ไม�สามารถเปsดเผย และ/หรือเป%นความลับทางการค ารวมท้ังสูตรการประดิษฐ9คิดค นต�าง ๆ ซึ่งถือเป%น
สิทธิของบริษัทฯ แต�เพียงผู เดียว 

2. ผู ที่ดํารงตําแหน�งกรรมการบริษัทฯ ผู บริหาร พนักงาน ลูกจ างของบริษัทฯจะต องไม�เปsดเผย
ข อมูลและเอกสารที่เป%นความลับ หรือความลับทางการค าน้ัน ๆ อีกเป%นเวลา 2 ป_ เมื่อพ นจากหน าท่ีไปแล ว 

3. ผู บริหารและพนักงานบริษัทฯ ต องทราบถึงข้ันตอน และวิธีการรักษาความปลอดภัยของ
ข อมูลและจะต องปฏิบัติตามโดยเคร�งครัด เพื่อปwองกันไม�ให ข อมูลอันเป%นความลับถูกเปsดเผยโดยไม�เจตนา 
 

การกําหนดชั้นความลับของข อมูล 
1. ข อมูลลับทางการค าของบริษัทฯ ต องได รับการปกปsดมิให ร่ัวไหล โดยกําหนดตาม

ความสําคัญของข อมูล เช�น ข อมูลที่เปsดเผยได  ข อมูลปกปsด ข อมูลลับ ข อมูลลับมาก เป%นต น 
2. การใช ข อมูลภายในร�วมกันต องอยู�ในกรอบของหน าที่และความรับผิดชอบที่ได รับ

มอบหมายเท�าน้ัน 
การให ข อมูลข�าวสารแก�บุคคลภายนอก 
1. กรรมการหรือผู บริหารที่บริษัทฯ มอบหมายจะเป%นผู ให ความเห็นชอบในข อมูลที่จะ

เปsดเผยออกสู�สาธารณชนเท�านั้น 
2. การเปsดเผยข อมูลเก่ียวกับผู ร�วมทุนอ่ืนๆ จะต องได รับความเห็นชอบจากผู ร�วมทุนด วย 
3. เพื่อปฏิบัติตามข อกําหนดของ ต.ล.ท. และ/หรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข องว�าด วยการ

เปsดเผยข อมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จึงได กําหนดให ผู ที่ต องการข อมูลข�าวสารจากบริษัทฯ 
ติดต�อขอรับข อมูลได ที่เลขานุการบริษัทฯ  
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การแสดงความเห็นต�อบุคคลภายนอก 
   โดยปกติผู บริหารและหรือพนักงานของบริษัทฯ ต องไม�เปsดเผยหรือแสดงความเห็นต�อ
บุคคลภายนอก ขอให ผู บริหารและหรือพนักงานถามตนเองก�อนว�าท�านมีหน าท่ีในการตอบคําถามเหล�านั้น
หรือไม� หากไม�มีหน าที่ ก็ขอให ปฏิเสธการแสดงความเห็นต�าง ๆ ด วยความสุภาพและแนะนําให ไปสอบถามจาก
หน�วยงานที่กําหนดข างต นโดยตรงต�อไป 

 9.3   คณะกรรมการชุดย�อย    

  9.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
   องค9ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 
   คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประกอบด วยกรรมการอิสระจํานวนอย�าง
น อย 3 คน มีวาระการดํารงตําแหน�ง 3 ป_ เม่ือกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหน�งหรือมีเหตุท่ี     
ไม�สามารถอยู�ได จนครบวาระ ทําให สมาชิกมีน อยกว�าจํานวนที่กําหนด คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุม         
ผู ถือหุ นจะต องแต�งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม�ให ครบถ วนในทันทีหรืออย�างช าภายใน 3 เดือนนับแต�วันท่ี
จํานวนสมาชิกไม�ครบถ วน เพื่อให เกิดความต�อเนื่องในการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบต องมี
องค9ประกอบและคุณสมบัติดังต�อไปนี้ 

1. ได รับแต�งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู ถือหุ นของบริษัทฯให เป%นกรรมการ
ตรวจสอบในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบเพื่อขออนุมัติการแต�งต้ังน้ัน บริษัทฯ จะต องเปsดเผย
รายชื่อ ประวัติ คุณสมบัติและความเป%นอิสระ ซึ่งจะต องระบุไว ในหนังสือเชิญประชุมท่ีเสนอแต�งตั้งกรรมการ
ตรวจสอบด วย 

2. เป%นกรรมการอิสระและไม�เป%นกรรมการต�อไปนี้ 
� ไม�เป%นกรรมการท่ีได รับมอบหมายจากคณะกรรมการให ตัดสินใจในการดําเนิน

กิจการของบริษัท บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม บริษัทย�อยลําดับเดียวกัน 
ผู ถือหุ นรายใหญ� หรือผู มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี   
ความขัดแย งยกเว นการตัดสินใจในรูปแบบขององค9คณะ (Collective 
Decision) 

� ไม�เป%นกรรมการของบริษัทใหญ� บริษัทย�อย หรือบริษัทย�อยลําดับเดียวกัน 
เฉพาะที่เป%นบริษัทจดทะเบียน 

3. มีหน าที่ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไว ในประกาศตลาดหลักทรัพย9แห�งประเทศไทยว�า
ด วยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ    

4. มีความรู และประสบการณ9เพียงพอที่จะสามารถทําหน าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ 
ทั้งนี้ต องมีกรรมการตรวจสอบอย�างน อยหนึ่งคนที่มีความรู และประสบการณ9เพียงพอท่ีจะสามารถทําหน าที่ใน
การสอบทานความน�าเชื่อถือของงบการเงิน และควรได รับการอบรมและเสริมสร างความรู อย�างต�อเนื่องและ
สม่ําเสมอในเรื่องท่ีเก่ียวข องกับการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให ทันต�อการเปลี่ยนแปลงท่ี
อาจจะเกิดข้ึนและเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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5. คณะกรรมการตรวจสอบเป%นผู แต�งต้ังเลขานุการและผู ช�วยเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อให มีหน าที่ในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตลอดจนเป%นผู ประสานงานให มีการรายงานต�อคณะกรรมการบริษัทฯ เป%นระยะ ๆ ด วย  

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด วยกรรมการจํานวนทั้งส้ิน 3 ท�าน ดังน้ี 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหน�ง 
1. นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายวิรัช อภิเมธีธํารง* กรรมการตรวจสอบ 

3. นายสาธิต ชาญเชาวน9กุล กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ : *เป%นกรรมการท่ีมีความรู และประสบการณ9ท่ีเพียงพอท่ีจะสามารถทําหน าท่ีในการสอบทานความน�าเชื่อถือของ 
งบการเงินได โดยนายวิรัช อภิเมธีธํารง เป%นผู สอบบัญชีรับอนุญาตรวมท้ังเป%นประธานกรรมการ บริษัท สํานักงานสอบบัญชี 
ดร.วิรัช แอนด9 แอสโซซิเอทส9 จํากัด และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาบัญชี และการศึกษาระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจและการเงิน  

   โดยมี นายศุภชัย  แก วเฟ��อง เป%นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

    ขอบเขตอํานาจหน าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน าท่ีที่สําคัญตามที่ได รับมอบหมายจากที่ประชุมผู ถือหุ น  

และ/หรือคณะกรรมการบริษัทดังต�อไปนี้  
(1) สอบทานให บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย�างถูกต องและมีการเปsดเผยข อมูลที่เพียงพอ 
(2) สอบทานให บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการ

ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความ
เป%นอิสระของหน�วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให ความเห็นชอบในการพิจารณาแต�งตั้ง โยกย าย เลิกจ าง
หัวหน าหน�วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน�วยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานให บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว�าด วยหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9รวมทั้ง 
ข อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย9แห�งประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวข องกับธุรกิจ
ของบริษัท 

(4) สอบทานให บริษัทปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการต�อต านการ
ทุจริตคอร9รัปชั่นของบริษัท 

(5) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต�งต้ังผู สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค�าตอบแทนของ
ผู สอบบัญชีรวมท้ังการเสนอแต�งต้ังผู สอบบัญชีรายเดิมให กลับเข ามาใหม�หรือเสนอเลิกจ างผู สอบบัญชีรายเดิม 
โดยคํานึงถึงความน�าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบ
บัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ9ของบุคลากรที่ได รับมอบหมายให ทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมท้ังเข า
ร�วมประชุมกับผู สอบบัญชีโดยไม�มีฝcายจัดการเข าร�วมประชุมด วย อย�างน อยป_ละ 1 คร้ัง  

(6) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย งทางผลประโยชน9และ
รายการได มาหรือจําหน�ายไปซึ่งสินทรัพย9ให เป%นไปตามกฎหมายและข อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต.      
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และ/หรือตลาดหลักทรัพย9แห�งประเทศไทย ทั้งน้ีเพื่อให มั่นใจว�ารายการดังกล�าวสมเหตุสมผลและเป%น
ประโยชน9สูงสุดต�อบริษัท 

(7) สอบทานให บริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียง (Risk Management) ที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี 

(8) สอบทานและให ความเห็นชอบต�อแผนงานตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงานของ
หน�วยงานตรวจสอบภายในให มีประสิทธิภาพประสิทธิผลครอบคลุมทั่วท้ังองค9กรของบริษัทและบริษัทในเครือ
หรือบริษัทในกลุ�มเดียวกัน 

(9) สอบทานและดําเนินการให ฝcายบริหารหรือฝcายจัดการจัดให มีระบบหรือขบวนการรับ
เรื่องร องเรียนหรือร องทุกข9รวมทั้งการปรับปรุงแก ไขและการกํากับดูแลเรื่องการร องเรียนหรือร องทุกข9ให มี
ความเหมาะสมเป%นแต�ละเร่ืองแต�ละกรณี ๆ ไป 

(10)  ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป%นประจําทุกป_ รวมทั้งรายงาน
ผลการประเมินให คณะกรรมการบริษัทรับทราบและพิจารณาอย�างน อยป_ละ 1 คร้ัง 

(11)   จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบป_ท่ีผ�านมาโดยเปsดเผยไว ในแบบ
แสดงรายการข อมูลประจําป_ (แบบ 56-1) และรายงานประจําป_ (แบบ 56-2) ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล�าวลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต องประกอบด วยข อมูลอย�างน อย ดังต�อไปนี้ 

(ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกต อง ครบถ วนและเป%นท่ีเชื่อถือได ของรายงานทางการเงิน
ของบริษัท 

(ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว�าด วยหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9       

ข อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย9แห�งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เก่ียวข องกับธุรกิจ
ของบริษัท 

(ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู สอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย งทาง

ผลประโยชน9และรายการได มาหรือจําหน�ายไปซึ่งสินทรัพย9ตามที่กฎหมายกําหนด 
(ฉ) จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข าร�วมประชุมของ

กรรมการตรวจสอบแต�ละคนในแต�ละป_ 
(ช) ความเห็นหรือข อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได รับจากการปฏิบัติตาม   

กฎบัตร (charter) ที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดข้ึน 
(ซ) รายงานอ่ืนที่เห็นว�าผู ถือหุ นและผู ลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใต ขอบเขตหน าที่และ

ความรับผิดชอบท่ีได รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
(12)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด วยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบเป%นแต�ละเรื่องแต�ละกรณี ๆ ไป 
(13)  รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให คณะกรรมการบริษัททราบเป%น    

ระยะ ๆ อย�างน อยไตรมาสละ 1 คร้ัง  

103



 

 ในการปฏิบัติหน าที่ตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต�อ
คณะกรรมการบริษัทโดยตรงและคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัท
ต�อบุคคลภายนอก 
 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ให บริษัทแจ งมติการ
เปลี่ยนแปลงหน าท่ีและจัดทํารายชื่อและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย9แห�งประเทศไทยกําหนดและนําส�งต�อตลาดหลักทรัพย9แห�งประเทศ
ไทยภายใน 3 วันนับแต�วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล�าว ทั้งนี้ตามข อกําหนดของตลาดหลักทรัพย9แห�งประเทศ
ไทยว�าด วยการรายงานผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส9 

2.ในการปฏิบัติหน าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข อสงสัยว�ามีรายการหรือการ
กระทําดังต�อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย�างมีนัยสําคัญต�อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต�อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุงแก ไขภายในเวลาท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(1) รายการท่ีเกิดความขัดแย งทางผลประโยชน9 
(2) การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร�องที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน 
(3) การฝcาผืนกฎหมายว�าด วยหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9 ข อกําหนดของตลาด

หลักทรัพย9แห�งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข องกับธุรกิจของบริษัท 
 หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู บริหารไม�ดําเนินการให มีการปรับปรุงแก ไขภายใน
เวลาตามวรรคหน่ึง กรรมการตรวจสอบคนใดคนหน่ึงอาจรายงานว�ามีรายการหรือการกระทําตามวรรคหนึ่งต�อ
สํานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย9แห�งประเทศไทยได  

3.เพื่อให การปฏิบัติหน าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุเปwาหมาย ให คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีอํานาจดังต�อไปนี้  

(1) อํานาจในส�วนที่เก่ียวข องกับฝcายจัดการ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญให ฝcายจัดการ ผู จัดการ/หัวหน าหน�วยงานหรือ

พนักงานของบริษัทที่เก่ียวข องมาร�วมประชุม ชี้แจง ให ความเห็น หรือส�งเอกสารตามท่ีเห็นว�าเก่ียวข องและ
จําเป%นได ทุกประการ 

(2) อํานาจในส�วนที่เก่ียวข องกับผู ตรวจสอบภายใน 
(ก) กําหนดให มีการประสานความเข าใจให อยู�ในแนวทางเดียวกันระหว�างผู สอบบัญชี 

คณะกรรมการบริษัท และหน�วยงานตรวจสอบภายใน 
(ข) ให ความเห็นชอบในการแต�งตั้ง ถอดถอน โยกย าย เลิกจ างและพิจารณาความดี

ความชอบหัวหน าหน�วยงานตรวจสอบภายใน 
(ค) ให หลักประกันในความเป%นอิสระของผู ตรวจสอบภายใน 
(ง) ให การปฏิบัติงานของหน�วยงานตรวจสอบภายในอยู�ภายใต การกํากับและควบคุม

โดยตรงของคณะกรรมการตรวจสอบ (การปฏิบัติงานของหน�วยงานตรวจสอบภายใน จะต องมีผู คอยดูแลและ
ควบคุมการปฏิบัติงาน ซึ่งในแต�ละป_หน�วยงานตรวจสอบภายในจะต องทําแผนงานตรวจสอบว�าจะทําอะไรบ าง 
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แล วนําเสนอต�อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ออนุมัติหรือขอความเห็นชอบ ส�วนการออกคําสั่งให หน�วยงาน
ตรวจสอบภายในไปปฏิบัติหน าท่ีตามแผนงานตรวจสอบดังกล�าว ต องอยู�ภายใต การกํากับดูแลของฝcายจัดการ
หรือประธานเจ าหน าท่ีบริหาร เพราะการรายงานผลการตรวจสอบท่ีจําเป%นจะต องได รับการแก ไขทันที เพื่อท่ี
ฝcายจัดการหรือประธานเจ าหน าที่บริหารจะได ออกคําสั่งแก ไขได ทันกับเหตุการณ9ที่เกิดข้ึน) 

(3) อํานาจในส�วนที่เก่ียวข องกับผู สอบบัญชี 
(ก) สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู สอบบัญชี 
(ข) เสนอรายชื่อผู สอบบัญชีแก�คณะกรรมการบริษัท พร อมทั้งผลตอบแทนในการสอบ

บัญชีประจําป_เพื่อขอรับการแต�งตั้งจากท่ีประชุมใหญ�ผู ถือหุ นรวมทั้งเป%นผู สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู สอบบัญชีเพื่อเสนอแต�งตั้งผู สอบบัญชีรายเดิมกลับเข ามาใหม�หรือเสนอเลิกจ างผู สอบบัญชีรายเดิม 

(ค) กําหนดอัตราค�าจ างในงานบริการ และงานที่ปรึกษาอ่ืนที่ผู สอบบัญชีเป%นผู ให บริการ 
(ง) เมื่อได รับแจ งข อเท็จจริงจากผู สอบบัญชีเก่ียวกับพฤติการณ9อันควรสงสัยว�าประธาน

เจ าหน าท่ีบริหารหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานได กระทําความผิด ให คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานผลการตรวจสอบเบ้ืองต นให แก�สํานักงาน ก. ล. ต. และผู สอบบัญชีรับทราบภายใน 30 วันนับแต�วันท่ี
ได รับแจ งจากผู สอบบัญชี 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม�ดําเนินการตามที่ผู สอบบัญชีแจ งในวรรคก�อน ให 
ผู สอบบัญชีแจ งให สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ    

(4) อํานาจในส�วนอ่ืน ๆ  
 คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจตรวจสอบผู ท่ีเก่ียวข องและเร่ืองที่เก่ียวข องภายใน

ขอบเขตอํานาจหน าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอํานาจในการว�าจ างผู เชี่ยวชาญ
เฉพาะด านมาให คําปรึกษาหารือและให ความเห็นได ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นสมควรและ
เหมาะสม ท้ังน้ีให หน�วยงานต�าง ๆ ปฏิบัติตามบทบาทและหน าที่ในส�วนที่เก่ียวข องกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามเอกสารที่แนบท ายกฎบัตร ซึ่งถือเป%นส�วนหนึ่งของกฎบัตรน้ี  
 

   9.3.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  องค9ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ประกอบด วย ผู บริหาร
จากทุกหน�วยงานของบริษัทฯ ต้ังแต�รับผู จัดการฝcายข้ึนไปอย�างน อยหน�วยงานละหนึ่งคน โดยต องมี
องค9ประกอบและคุณสมบัติ ดังต�อไปนี้ 

1. เป%นผู ท่ีมีความรู ความสามารถ ประสบการณ9 ตลอดจนมีความรู  ความเข าใจถึงคุณสมบัติ 
หน าท่ี และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2. กรรมการบริหารความเสี่ยงต องสามารถอุทิศเวลาอย�างเพียงพอในการดําเนินงานและ
ควรได รับการอบรมและเสริมสร างความรู อย�างต�อเน่ืองและสม่ําเสมอในเรื่องที่เก่ียวข องต�อการดําเนินงานของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  เพื่อให ทันต�อการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดข้ึนและเพิ่มประสิทธิภาพของ  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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3. กรรมการบริหารความเสี่ยงรวมท้ังประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดํารง
ตําแหน�งคราวละ 1 (หนึ่ง) ป_ กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ นจากตําแหน�งตามวาระอาจจะได รับการแต�งตั้ง
ใหม�ได อีกนอกจากพ นจากตําแหน�งตามวาระแล ว กรรมการบริหารความเส่ียงจะพ นจากตําแหน�งเมื่อ 

(1) ตาย 
(2) พ นสภาพจากการเป%นพนักงานของบริษัท 
(3) คณะกรรมการบริษัทลงมติให ออกหรือถูกถอดถอน 
(4) ลาออก 

 ในกรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงลาออกก�อนครบวาระการดํารงตําแหน�ง กรรมการบริหาร
ความเสี่ยงจะต องแจ งต�อบริษัทล�วงหน า 1 (หนึ่ง) เดือนพร อมด วยเหตุผลเพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได 
พิจารณาแต�งตั้งกรรมการอ่ืนที่มีคุณสมบัติครบถ วนทดแทนบุคคลที่ลาออก  

4. ให คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต�งต้ังบุคคลที่เหมาะสม
เป%นเลขานุการและผู ช�วยเลชานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได   ตามแต�จะเห็นสมควรโดยมีหน าท่ี  
ความรับผิดชอบต�อการเตรียมความพร อม สําหรับการจัดประชุม เตรียมวาระการประชุม เอกสารประกอบการ
ประชุม และจัดส�งให แก�กรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนทราบก�อนการประชุมเป%นเวลาไม�น อยกว�า 7 วัน 
เพื่อให กรรมการบริหารความเสี่ยงได สอบทานข อมูลอย�างละเอียด หรือขอข อมูลเพิ่มเติมก�อนการประชุม และ
มีหน าที่จัดส�งรายงานการประชุมให แก�กรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนภายใน 7 วันหลังจากการประชุม   
แต�ละคร้ัง การรับรองรายงานการประชุมจะดําเนินการในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง       
คร้ังต�อไป นอกจากน้ีเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังมีหน าที่จัดเตรียมข อมูล สําหรับรายงานต�อ
คณะกรรมการรตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทด วย 

5.  เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม�มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต�อย�างใด  
ยกเว น กรณีท่ีเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป%นกรรมการบริหารความเสี่ยงด วย จึงมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในฐานะกรรมการบริหารความเสียงเท�าน้ัน 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งซึ่งได รับการแต�งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด วย 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหน�ง 
จํานวนคร้ังท่ีเข�าร�วมประชุม 

ในป0 2560 
1. นายสาธิต ชาญเชาวน9กุล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 

2. นายสมชาย โล�ห9วิสุทธ์ิ กรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 

3. นายมงคล สุนนานนท9 กรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 

4. นางสาวกัญญพัชร จินันท9เดช กรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 

5. นางสมฤดี สุวรรณรูป กรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 

    โดยมี นายศุภชัย  แก วเฟ��อง เป%นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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    อํานาจหน าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน าที่ท่ีสําคัญตามที่ได รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทดังต�อไปนี้ 

(1) กําหนดนโยบายและกรอบการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงให 
คําแนะนําแก�คณะกรรมการ และฝcายจัดการในเร่ืองการบริหารความเสี่ยงระดับองค9กร ท้ังน้ีต องครอบคลุม
ความเส่ียงทั้ง 4 ประเภท ได แก� ความเสี่ยงด านกลยุทธ9 (Strategic Risks : S), ความเสี่ยงด านการดําเนินงาน 
(Operational Risks : O), ความเสี่ยงด านการเงิน (Financial Risks : F), ความเสี่ยงด านกฎระเบียบต�าง ๆ 
(Compliance Risk : C) 

(2) กํากับดูแลและสนับสนุนให มีการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค9กร (Enterprise 
Wide Risk Management) โดยมุ�งเน นเพิ่มการให ความสําคัญและคํานึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness)   
ในแต�ละป̂จจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการใช ทรัพยากร และกระบวนการต�าง ๆ อย�างเหมาะสม 

(3) ศึกษา วิเคราะห9 และประเมินความเสี่ยง แนวโน ม ท่ีเกิดและอาจเกิดข้ึน ซึ่งมีผลกระทบ
ต�อบริษัทท้ังภายในและภายนอก  

(4) นําเสนอแผนงานและรายงานที่เก่ียวกับความเพียงพอของการดําเนินการตามแผนงาน และ
ระบบการควบคุมความเสี่ยงต�อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท อย�างน อยไตรมาสละ  1 คร้ัง 

(5) ทําหน าท่ีเป%นศูนย9รวมในการกํากับดูแลความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญต�าง ๆ  
(6) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
(7) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจปรึกษาผู เชี่ยวชาญอิสระได  ในกรณีท่ีจําเป%นด วย

ค�าใช จ�ายของบริษัทฯโดยต องได รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก�อนดําเนินการ  
(8) กําหนดให มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอย�างน อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

นอกจากนี้ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง หรือกรรมการบริหารความเสี่ยงเกินกว�าก่ึงหนึ่ง อาจเรียก
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมได ตามท่ีจะเห็นสมควรและเหมาะสม 

(9) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต�ละคร้ังจะต องมีกรรมการบริหารความ
เสี่ยงมาประชุมด วยตนเองเกินกว�าก่ึงหนึ่ง จึงจะถือว�าครบเป%นองค9ประชุมท่ีจะพิจารณาเร่ืองต�าง ๆ ได                     
ถ าประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม�อยู�ในที่ประชุม ให กรรมการบริหารความเส่ียงท่ีมาประชุมเลือก
กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป%นประธาน 

(10) การออกเสียงลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให ถือเสียงข างมากเป%น
มติของที่ประชุมโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม�มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด  ทั้งน้ีให บันทึกความเห็นของ
กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เห็นชอบและมีความเห็นแย งในรายงานการประชุมในเร่ืองท่ีลงมติน้ัน ๆ ด วย 

(11) กรรมการบริหารความเสี่ยงผู ใดมีส�วนได เสียเป%นการส�วนตัวในเรื่องใด หรือมีส�วนได เสีย
ใด ๆ ในเรื่องพิจารณาจะเข าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน ๆ ไม�ได  

(12) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอํานาจเชิญผู ที่เก่ียวข อง หรือผู ท่ีเห็นสมควรเข าร�วม
ประชุมหรือขอให ชี้แจงในเรื่องที่เก่ียวข องได  

   9.3.3 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน 
   คณะกรรมการบริษัทฯ ได มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2558 เมื่อ
วันที่ 17 ธันวาคม 2558 อนุมัติแต�งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน(“กสต.”)โดยให มี
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องค9ประกอบ  คุณสมบัติ รวมถึงหน าท่ีและความรับผิดชอบตามที่ระบุไว ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค�าตอบแทน โดยให เร่ิมปฏิบัติหน าที่ตั้งแต�วันที่ 1 มกราคม 2559 เป%นต นไป 

ในรอบป_ 2560 คณะกรรมการ กสต.มีการประชุมรวม  ครั้ง ซึ่งมีข อมูลการเข าร�วมประชุมของกรรมการ 
กสต. แต�ละท�าน ดังนี้ 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหน�ง 
จํานวนคร้ังท่ีเข�าร�วมประชุม/  

จํานวนคร้ังท่ีประชุม 

นายไกรสีห9 ศิริรังษี ประธานกรรมการ กสต. 2/2 

นายสาธิต  ชาญเชาวน9กุล กรรมการ กสต. 2/2 

นายสมชาย โล�ห9วิสุทธ์ิ กรรมการ กสต. 2/2 

นายสีหศักด์ิ อารีราชการัณย9 กรรมการ กสต. 2/2 

โดยมี นางสมฤดี  สุวรรณรูป  เป%นเลขานุการ คณะกรรมการ กสต. 

   องค9ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน 
     ตามที่ตลาดหลักทรัพย9แห�งประเทศไทยได เสนอในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับ  
บริษัทจดทะเบียนว�านอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ต องจัดให มีตามข อกําหนด คณะกรรมการบริษัท     
จดทะเบียนควรพิจารณาจัดให มีคณะกรรมการชุดย�อย เพื่อการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ 
พิจารณาแต�งตั้งคณะอนุกรรมการข้ึนใหม� 1 ชุด คือ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน 
    มีองค9ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนตามท่ีระบุไว 
ในกฎบัตร ดังนี้ 

1. คณะกรรมการ กสต. มีจํานวนอย�างน อย 3 (สาม) คน และอย�างน อยต องมีกรรมการ
อิสระที่ไม�ได เป%นพนักงานและหรือผู บริหารบริษัทจํานวนอย�างน อย 1 คน  

2. เมื่อกรรมการ กสต. ครบวาระการดํารงตําแหน�งหรือมีเหตุอ่ืนใดที่ทําให ไม�สามารถอยู�ได 
จนครบวาระ และมีผลให จํานวนสมาชิกน อยกว�าจํานวนที่กําหนดคือ 3 (สาม) คน คณะกรรมการบริษัทฯ 
จะต องแต�งตั้งกรรมการ กสต. รายใหม�ให ครบถ วนในทันทีหรืออย�างช าภายใน 3 (สาม) เดือนนับแต�วันท่ี
จํานวนสมาชิกไม�ครบถ วน เพื่อให เกิดความต�อเนื่องในการดําเนินงานของคณะกรรมการ กสต. 

3. ที่ประชุมคณะกรรมการ กสต. เป%นผู พิจารณาคัดเลือกและแต�งตั้งกรรมการ กสต.      
คนหนึ่งให ดํารงตําแหน�งประธานกรรมการ กสต. 

4. ให คณะกรรมการ กสต.แต�งตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมให ดํารงตําแหน�งเป%นเลขานุการ
คณะกรรมการ กสต. และผู จัดการฝcายทรัพยากรบุคคลเป%นผู ช�วยเลขานุการคณะกรรมการ กสต. โดยตําแหน�ง
เพื่อให มีหน าที่ในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการ กสต. ตลอดจนเป%นผู ประสานงานให มีการรายงานต�อ 
คณะกรรมการบริษัทฯ และหรือหน�วยงานอ่ืนที่เก่ียวข อง (ถ ามี) 

5. เลขานุการและผู ช�วยเลขานุการคณะกรรมการ กสต. มีหน า ท่ีเข าร�วมประชุม
คณะกรรมการ กสต. แต�ไม�มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต�อย�างใดทั้งสิ้นในทุกกรณี 

6. กรรมการ กสต. ต องอุทิศเวลาอย�างเพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการ กสต. 
และควรได รับการอบรมและเสริมสร างความรู อย�างต�อเนื่องและสม่ําเสมอในเร่ืองท่ีเก่ียวข องกับการดําเนินงาน
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ของคณะกรรมการ กสต. เพื่อให ทันต�อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนอย�างต�อเนื่องและเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
ของคณะกรรมการ กสต. 

7. กรรมการ กสต. รวมทั้งประธานกรรมการ กสต. มีวาระการดํารงตําแหน�งคราวละ        
3 (สาม) ป_ กรรมการ กสต. ซึ่งพ นจากตําแหน�งตามวาระอาจจะได รับการแต�งตั้งใหม�อีกก็ได  

8. นอกจากพ นจากตําแหน�งตามวาระแล ว กรรมการ กสต. จะพ นจากตําแหน�งเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) พ นจากตําแหน�งกรรมการบริษัท 
(4) คณะกรรมการบริษัทฯ ลงมติให ออกหรือถูกถอดถอน 
(5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต องห ามตามกฎบัตรนี้ 

ในกรณีที่ตําแหน�งกรรมการ กสต. ว�างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 
คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต�งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ วนเป%นกรรมการ กสต. แทนโดยบุคคลท่ีเข าเป%น
กรรมการ กสต. แทนจะอยู�ในตําแหน�งได เท�ากับวาระท่ีเหลืออยู�ของกรรมการ กสต. ซึ่งตนดํารงตําแหน�งแทน 

อํานาจหน าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน 
   คณะกรรมการ กสต. มีอํานาจหน าที่และความรับผิดชอบท่ีสําคัญตามที่ได รับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการบริษัท ตามกฎบัตรดังน้ี 
1. อํานาจหน าท่ีและความรับผิดชอบในส�วนท่ีเก่ียวกับการสรรหากรรมการและผู บริหาร 

(1) พิจารณากําหนดกระบวนการสรรหาผู ท่ีจะดํารงตําแหน�งกรรมการบริษัททดแทน
กรรมการท่ีหมดวาระหรือตําแหน�งท่ีว�างลงเพื่อเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและนําเสนอที่ประชุม     
ผู ถือหุ นพิจารณาแต�งตั้ง 

(2) พิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อผู ท่ีเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหน�งอนุกรรมการ    
ชุดย�อยต�อคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีท่ีตําแหน�งดังกล�าวว�างลง 

(3) พิจารณาสรรหาตําแหน�งประธานเจ าหน าท่ีบริหาร หรือกรรมการผู จัดการและ
ผู อํานวยการในกรณีท่ีตําแหน�งดังกล�าวว�างลง เพื่อเสนอให  คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 

(4) เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทํางานของ คณะกรรมการบริษัทฯ ประธาน
เจ าหน าที่บริหารหรือกรรมการผู จัดการและผู บริหารระดับสูง รวมทั้งติดตามผลการประเมินเพื่อเสนอให  
คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณา 

(5) ประเมินความเป%นอิสระของกรรมการบริษัท ในการปฏิบัติหน าที่และเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุงแก ไขต�อ คณะกรรมการบริษัทฯ 

(6) พิจารณาโครงสร างและคุณสมบัติที่เหมาะสมของผู ท่ีจะดํารงตําแหน�งกรรมการ
บริษัทและอนุกรรมการชุดย�อย โดยคํานึงถึงความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ9 ความสามารถเฉพาะ
ด านที่เป%นประโยชน9ต�อบริษัท เพื่อเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาหรือปรับปรุงแก ไข 

(7) พิจารณาความเหมาะสมของการกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระและเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุงแก ไขต�อ คณะกรรมการบริษัทฯ 
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(8) พิจารณาแผนสืบทอดตําแหน�งและกําหนดกระบวนการสรรหาตําแหน�งประธาน
เจ าหน าท่ีบริหารและหรือผู บริหารระดับสูงเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณานําเสนอที่ประชุมผู ถือหุ น
อนุมัติการแต�งตั้งเป%นแต�ละรายแต�ละกรณีไป 

2. อํานาจหน าท่ีและความรับผิดชอบในส�วนท่ีเก่ียวกับการกําหนดค�าตอบแทน 
(1) เสนอแนวทางและวิธีการจ�ายค�าตอบแทนให แก� คณะกรรมการบริษัทฯ และ

คณะกรรมการชุดย�อยท่ี คณะกรรมการบริษัทฯ แต�งตั้งข้ึน 
(2) เสนอนโยบายการพิจารณาค�าตอบแทนให แก�ประธานเจ าหน าที่บริหารหรือ

กรรมการผู จัดการและผู บริหารระดับสูง ให สอดคล องกับผลการดําเนินงานของบริษัท และกําหนดวิธี
ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนจริง (KEY PERFORMANCE INDICATOR) ก�อนนําเสนอ คณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 

(3) พิจารณางบประมาณการข้ึนหรือการเปลี่ยนแปลงเงินเดือนค�าจ างและการกําหนด
เงินรางวัลประจําป_ของพนักงานท่ีต่ํากว�าระดับบริหาร ให สอดคล องกับผลการดําเนินงานของบริษัท และ
กําหนดวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนจริง (KEY PERFORMANCE INDICATOR) ก�อนเสนอ 
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 

(4) พิจารณาเสนอแนะโครงสร างเงินเดือนค�าจ าง ผลประโยชน9 และสวัสดิการอ่ืน ๆ ของ
กรรมการ ผู บริหาร และพนักงานของบริษัทท้ังที่เป%นตัวเงินและไม�ใช�ตัวเงิน 

(5) พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย9ใหม� (หรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ น) ให แก�
กรรมการและพนักงาน ก�อนนําเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 

3. อํานาจหน าท่ีและความรับผิดชอบทั่วไป 
(1) รายงานผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการ กสต. ให  คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

อย�างน อยป_ละ 1 คร้ัง 
(2) มีอํานาจว�าจ างที่ปรึกษาหรือผู เชี่ยวชาญเฉพาะด านมาให คําปรึกษาหารือและหรือให 

ความเห็นได ตามที่จะเห็นสมควรและเหมาะสม โดยบริษัทเป%นผู รับผิดชอบค�าใช จ�ายที่เกิดข้ึน 
(3) มีอํานาจเชิญผู บริหารและหรือผู ที่เก่ียวข องทุกระดับให เข าร�วมประชุมชี้แจงหรือให 

ส�งเอกสารท่ีเก่ียวข องได ทุกประการ 
(4) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ คณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมาย 
(5) จัดให มีการประชุมคณะกรรมการ กสต. ตามท่ีประธานกรรมการ กสต. เห็นสมควร

และเหมาะสม โดยให เลขานุการการนําส�งเอกสารประกอบการประชุมให คณะกรรมการ กสต. และผู เข าร�วม
ประชุมเป%นการล�วงหน าไม�น อยกว�า 7 (เจ็ด) วัน เพื่อให มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต�าง ๆ หรือเรียกขอข อมูล
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 

นอกจากนี้กรรมการ กสต. อาจเรียกประชุมคณะกรรมการ กสต. เพื่อพิจารณาเรื่องที่อยู�
ในขอบเขตอํานาจหน าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กสต. ได ตามที่จะเห็นสมควรและเหมาะสม 
โดยให เลขานุการดําเนินการเช�นเดียวกับวรรคก�อน 
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(6) กรรมการ กสต. ท่ีมีส�วนได เสียในเร่ืองใดที่พิจารณา ห ามแสดงความเห็นและออก
เสียงลงมติในเรื่องนั้น ๆ โดยให ระบุชื่อกรรมการ กสต. และเร่ืองท่ีมีส�วนได เสียไว ในเอกสารประกอบ         
การประชุมในเร่ืองน้ัน ๆ อย�างชัดเจน 

(7) ในการประชุมคณะกรรมการ กสต. แต�ละคร้ังจะต องมีกรรมการ กสต. มาประชุม
ด วยตนเองเกินกว�าก่ึงหน่ึง จึงจะถือว�าครบเป%นองค9ประชุมท่ีจะพิจารณาเร่ืองต�าง ๆ ได  

(8) การออกเสียงลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการ กสต. ให ถือเสียงข างมากเป%นมติของ
ที่ประชุมโดยประธานกรรมการ กสต. ไม�มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ให บันทีกความเห็นของกรรมการ กสต.        
ที่เห็นชอบและมีความเห็นแย งไว ในรายงานการประชุมในเร่ืองท่ีลงมติน้ัน ๆ ด วย 
 

   9.4  การสรรหากรรมการและผู�บริหารสูงสุด 
    การคัดเลือกบุคคลที่จะแต�งตั้งเป%นกรรมการของบริษัทฯ ในป_ 2560 จะกระทําผ�านการประชุม
ผู ถือหุ นโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป%นผู พิจารณาคัดเลือกจากประสบการณ9 ความรู  ความสามารถ และ
คุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยผ�านคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนมาก�อน จากนั้น ท่ีประชุม
ผู ถือหุ นจะทําการคัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ9และวิธีการท่ีกําหนดไว ในข อบังคับของบริษัทฯ  

   9.4.1 การแต�งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ  
   องค9ประกอบและการสรรหา แต�งตั้ง ถอดถอน หรือพ นจากตําแหน�งกรรมการของบริษัทฯ นั้น 
ได กําหนดไว ในข อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด วย กรรมการจํานวนไม�น อยกว�า 5 คน และกรรมการ  
ไม�น อยกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมดต องมีถ่ินท่ีอยู�ในราชอาณาจักร และต องมีคุณสมบัติตาม
กฎหมายกําหนด  

2. ให ที่ประชุมผู ถือหุ นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ9และวิธีการดังต�อไปน้ี 

(ก) ผู ถือหุ นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท�ากับจํานวนหุ นที่ตนถือ  
(ข) ผู ถือหุ นแต�ละคนจะใช คะแนนเสียงที่มีอยู�เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน   

เป%นกรรมการก็ได  ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป%นกรรมการจะแบ�ง
คะแนนเสียงให แก�ผู ใดมากน อยเพียงใดไม�ได  

(ค) บุคคลท่ีได รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป%นผู ได รับการเลือกตั้งเป%น
กรรมการเท�าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ี
บุคคลซึ่งได รับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท�ากันเกินจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ให ผู เป%นประธานเป%นผู ออกเสียง   
ชี้ขาด 

3. ในการประชุมผู ถือหุ นสามัญประจําป_ทุกคร้ัง ให กรรมการออกจากตําแหน�งจํานวนหน่ึงใน
สามของจํานวนกรรมการในขณะนั้น ถ าจํานวนกรรมการจะแบ�งออกให ตรงเป%นสามส�วนไม�ได  ก็ให ออกโดย
จํานวนใกล ท่ีสุดกับส�วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะต องออกจากตําแหน�งในป_แรกและป_ท่ีสองภายหลัง         
จดทะเบียนบริษัทน้ัน ให จับสลากกัน ส�วนป_หลัง ๆ ต�อไปให กรรมการคนที่อยู�ในตําแหน�งนานท่ีสุดน้ันเป%นผู 
ออกจากตําแหน�ง กรรมการที่จะออกตามวาระอาจถูกเลือกเข ามารับตําแหน�งใหม�ก็ได  
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4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน�งให ยื่นใบลาออกต�อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต�
วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ 

5. ในกรณีที่ตําแหน�งกรรมการว�างลงเพราะเหตุ อ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 
คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม�มีลักษณะต องห ามตามกฎหมายว�าด วยบริษัทมหาชน
จํากัด และ/หรือกฎหมายว�าด วยหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9เข าเป%นกรรมการแทนในการประชุมคราว
ถัดไป   เว นแต�วาระของกรรมการจะเหลือน อยกว�า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข าเป%นกรรมการแทนดังกล�าว จะอยู�ใน
ตําแหน�งกรรมการได เพียงแค�วาระที่ยังเหลืออยู�ของกรรมการที่ตนแทน  
  มติของคณะกรรมการต องประกอบด วยคะแนนเสียงไม�น อยกว�าสามในสี่ของจํานวนกรรมการ
ที่ยังเหลืออยู� 

6. ที่ประชุมผู ถือหุ นอาจลงมติให กรรมการคนใดออกจากตําแหน�งก�อนถึงคราวออกตามวาระ
ได ด วยคะแนนเสียงไม�น อยกว�าสามในสี่ของจํานวนผู ถือหุ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ นนับ
รวมกันได ไม�น อยกว�าก่ึงหนึ่งของจํานวนหุ นท่ีถือโดยผู ถือหุ นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

                    9.4.2 องค ประกอบและการแต�งตัง้กรรมการอิสระ 
   คณะกรรมการบริษัทฯ จะร�วมกันพิจารณาเบื้องต นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดํารง
ตําแหน�งเป%นกรรมการอิสระ  โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต องห ามของกรรมการตาม
พระราชบัญญัติมหาชนจํากัด กฎหมายว�าด วยหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9 ประกาศของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ   
จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ9การทํางาน และความเหมาะสมด านอ่ืนๆ 
ประกอบกัน จากน้ันจะนําเสนอต�อที่ประชุมผู ถือหุ นเพื่อพิจารณาแต�งตั้งเป%นกรรมการของบริษัทฯ ต�อไป ท้ังน้ี 
บริษัทฯ มีนโยบายในการแต�งตั้งกรรมการอิสระอย�างน อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด และต องมี
จํานวนไม�น อยกว�า 3 ท�าน 
   คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

(1) ถือหุ นไม�เกินร อยละ 1 (หน่ึง) ของจํานวนหุ นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ 
บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม ผู ถือหุ นรายใหญ� หรือผู มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให นับรวมการ  
ถือหุ นของผู ท่ีเก่ียวข องของกรรมการอิสระรายน้ัน ๆ ด วย 

(2) ไม�เป%นหรือเคยเป%นกรรมการที่มีส�วนร�วมบริหารงาน ลูกจ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได รับ
เงินเดือนประจํา หรือผู มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม บริษัทย�อยลําดับ
เดียวกัน หรือผู ถือหุ น รายใหญ� หรือของผู มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เว นแต�จะได พ นจากการมีลักษณะ
ดังกล�าวมาแล วไม�น อยกว�าสองป_ก�อนได รับการแต�งตั้ง ท้ังนี้ ลักษณะต องห ามดังกล�าวไม�รวมถึงกรณี     
กรรมการอิสระเคยเป%นข าราชการ หรือที่ปรึกษาของส�วนราชการซึ่งเป%นผู ถือหุ นรายใหญ�หรือผู มีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ 

(3) ไม�เป%นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ9ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย     
ในลักษณะท่ีเป%น บิดา มารดา คู�สมรส พี่น อง และบุตร รวมท้ังคู�สมรสของบุตร ของผู บริหาร ผู ถือหุ นรายใหญ�    
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ผู มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได รับการเสนอให เป%นผู บริหารหรือผู มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 
หรือบริษัทย�อย 

(4) ไม�มีหรือเคยมีความสัมพันธ9ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม     
ผู ถือหุ นรายใหญ�หรือผู มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเป%นการขัดขวางการใช วิจารณญาณ    
อย�างอิสระของตน รวมทั้งไม�เป%นหรือเคยเป%นผู ถือหุ นที่มีนัย หรือผู มีอํานาจควบคุม ของผู มีความสัมพันธ9ทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม ผู ถือหุ นรายใหญ� หรือผู มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ      
เว นแต�จะได พ นจากการมีลักษณะดังกล�าวมาแล วไม�น อยกว�าสองป_ ก�อนได รับการแต�งตั้ง 

ความสัมพันธ9ทางธุรกิจดังกล�าวข างต น รวมถึงการทํารายการทางการค าท่ีกระทําเป%นปกติ
เพื่อประกอบกิจการ การเช�าหรือให เช�าอสังหาริมทรัพย9 รายการเก่ียวกับสินทรัพย9หรือบริการหรือการให หรือ     
รับความช�วยเหลือทางการเงินด วยการรับหรือการให กู ยืม คํ้าประกัน การให สินทรัพย9เป%นหลักประกันหนี้สิน 
รวมถึงพฤติการณ9อ่ืนทํานองเดียวกัน ซึ่งเป%นผลให บริษัทฯ หรือคู�สัญญามีภาระหนี้ท่ีต องชําระต�ออีกฝcายหนึ่ง 
ตั้งแต�ร อยละ 3 (สาม)ของสินทรัพย9ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต� 20 (ยี่สิบ) ล านบาทข้ึนไป แล วแต�
จํานวนใดจะตํ่ากว�า  ทั้งน้ีการคํานวณภาระหนี้ดังกล�าวให เป%นไปตามวิธีการคํานวณมูลค�าของรายการที่เก่ียว
โยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย9แห�งประเทศไทยว�าด วยการเปsดเผยข อมูลและ             
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต�ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล�าว 
ให นับรวมภาระหน้ีที่เกิดข้ึนในระหว�างหน่ึงป_ ก�อนวันที่มีความสัมพันธ9ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

(5) ไม�เป%นหรือเคยเป%นผู สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม ผู ถือหุ น
รายใหญ� หรือผู มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม�เป%นผู ถือหุ นที่มีนัย ผู มีอํานาจควบคุม หรือหุ นส�วนของ
สํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม ผู ถือหุ นรายใหญ�หรือ      
ผู มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู� เว นแต�จะได พ นจากการมีลักษณะดังกล�าวมาแล วไม�น อยกว�าสองป_
ก�อนวันที่ได รับการแต�งตั้ง 

(6) ไม�เป%นหรือเคยเป%นผู ให บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให บริการเป%นท่ีปรึกษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได รับค�าบริการเกินกว�า 2 (สอง) ล านบาทต�อป_จากบริษัทฯ บริษัทใหญ� 
บริษัทย�อย บริษัทร�วม ผู ถือหุ นรายใหญ� หรือผู มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯและไม�เป%นผู ถือหุ นท่ีมีนัยผู มีอํานาจ
ควบคุม หรือหุ นส�วนของผู ให บริการทางวิชาชีพน้ันด วย เว นแต�จะได พ นจากการมีลักษณะดังกล�าวมาแล วไม�
น อยกว�าสองป_ก�อนวันท่ีได รับการแต�งตั้ง 

(7) ไม�เป%นกรรมการท่ีได รับการแต�งต้ังข้ึนเพื่อเป%นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู ถือหุ น
รายใหญ� หรือผู ถือหุ นซึ่งเป%นผู ที่เก่ียวข องกับผู ถือหุ นรายใหญ�ของบริษัทฯ 

(8) ไม�ประกอบกิจการที่มีสภาพอย�างเดียวกันและเป%นการแข�งขันที่มีนัยกับกิจการของ   
บริษัทฯ หรือบริษัทย�อย หรือไม�เป%นหุ นส�วนท่ีมีนัยในห างหุ นส�วน หรือเป%นกรรมการที่มีส�วนร�วมบริหารงาน 
ลูกจ าง พนักงาน ที่ปรึกษารับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ นเกินร อยละ 1 (หนึ่ง) ของจํานวนหุ นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทอ่ืนซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย�างเดียวกันและเป%นการแข�งขันที่มีนัยกับกิจการของ  
บริษัทฯ หรือบริษัทย�อย 
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(9) ไม�มีลักษณะอ่ืนใดที่ทําให ไม�สามารถให ความเห็นอย�างเป%นอิสระเก่ียวกับการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ  

   ภายหลังได รับการแต�งต้ังให เป%นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป%นไปตาม (1) ถึง (9) ข างต นแล ว 
กรรมการอิสระอาจได รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ 
บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม บริษัทย�อยลําดับเดียวกัน ผู ถือหุ นรายใหญ�หรือผู มีอํานาจควบคุมของ     
บริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค9คณะ (Collective decision) ได   

  ในกรณีที่บุคคลท่ีบริษัทฯ แต�งตั้งให ดํารงตําแหน�งกรรมการอิสระเป%นบุคคลที่มีหรือเคยมี
ความสัมพันธ9ทางธุรกิจหรือการให บริการทางวิชาชีพเกินมูลค�าที่กําหนดตามวรรคหนึ่งของ (4) หรือ (6) 
ข างต น จะได รับการผ�อนผันข อห ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ9ทางธุรกิจหรือการให บริการทางวิชาชีพเกิน
มูลค�าดังกล�าวก็ต�อเมื่อบริษัทฯ ได จัดให มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่แสดงว�าการแต�งตั้งบุคคล
ดังกล�าวไม�มีผลกระทบต�อการปฏิบัติหน าท่ีและการให ความเห็นท่ีเป%นอิสระ โดยจะต องจัดให มีการเปsดเผย
ข อมูลต�อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู ถือหุ นในวาระพิจารณาแต�งตั้งกรรมการอิสระด วย 

(ก) ลักษณะความสัมพันธ9ทางธุรกิจหรือการให บริการทางวิชาชีพที่ทําให บุคคลดังกล�าว
มีคุณสมบัติไม�เป%นไปตามหลักเกณฑ9ท่ีกําหนด 

(ข) เหตุผลและความจําเป%นท่ียังคงหรือแต�งตั้งให บุคคลดังกล�าวเป%นกรรมการอิสระ 
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการเสนอให มีการแต�งตั้งบุคคลดังกล�าว

เป%นกรรมการอิสระ 

   9.4.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการได กําหนดหลักเกณฑ9และจัดให มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของ

คณะกรรมการทั้งคณะเป%นประจําทุกป_ ๆ ละหนึ่งครั้ง โดยปรับเปลี่ยนหัวข อประเมินให เหมาะสมสอดคล องกับ
สถานการณ9ของบริษัทฯ ในแต�ละป_ซึ่งประกอบด วยสี่หัวข อใหญ�คือ โครงสร างของคณะกรรมการ การกําหนด
กลยุทธ9และทิศทางบริษัทฯ การติดตามและประเมินผลงานฝcายจัดการ และความรับผิดชอบตามหน าท่ีของ
คณะกรรมการ โดยไม�ได มุ�งที่จะประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู ใดผู หนึ่งเป%นรายบุคคล โดยแบบ
ประเมินผลดังกล�าวได กําหนดให ผู ทําการประเมินระบุจุดแข็ง จุดอ�อน และเรื่องท่ีต องปรับปรุงด วย โดยมี
วัตถุประสงค9ดังนี ้ 

(ก) เพื่อช�วยให มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ป^ญหาและอุปสรรคต�าง ๆ ในระหว�างป_ท่ี
ผ�านมา 

(ข) เพื่อให การทํางานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน เนื่องจาก
ได ทราบถึงความรับผิดชอบของตนได อย�างชัดเจน 

(ค) เพื่อช�วยในการปรับปรุงความสัมพันธ9ระหว�างคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝcายจัดการ 
(ง) คณะกรรมการร�วมกันพิจารณาผลการประเมินและกําหนดแนวทางปรับปรุงแก ไข

การทํางานของคณะกรรมการในป_ต�อ ๆ ไป 
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      9.4.4 แผนการสืบทอดงานและการพัฒนากรรมการและผู�บริหาร 

1.  คณะกรรมการต องดําเนินการเพื่อให เกิดความมั่นใจว�าบริษัทฯ มีระบบการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรหรือพนักงานที่จะเข ามารับหน าที่และความรับผิดชอบในตําแหน�งงานบริหารที่สําคัญใน     
ทุกระดับอย�างเหมาะสม  

2. บริษัทฯ มีผู บริหารอาวุโสระดับรองจากประธานเจ าท่ีบริหารที่จะปฏิบัติหน าที่แทนได 
หากประธานเจ าหน าที่บริหารไม�สามารถปฏิบัติหน าที่ได  

3. บริษัทฯ มีการพัฒนากรรมการและผู บริหาร ดังน้ี 
(ก) บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะส�งเสริมและอํานวยความสะดวก ให ความรู แก�กรรมการอย�าง

ต�อเน่ืองโดยส�งเข าอบรมหลักสูตรของสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
Thai Institute of Derectors Association (IOD) และหลักสูตรอ่ืนเพื่อให เข าใจ
บทบาทของกรรมการและให ความรู เก่ียวกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ควบคู�กันไป
ด วย 

(ข) บริษัทฯ ส�งเสริมการให ความรู แก�ผู บริหารและพนักงาน (เช�น เลขานุการบริษัทฯ 
เจ าหน าที่ตรวจสอบเจ าหน าท่ีบัญชี เป%นต น) อย�างต�อเนื่อง โดยส�งเข าอบรมหลักสูตร
ต�าง ๆ ที่เก่ียวข องกับการปฏิบัติงานอย�างสมํ่าเสมอเพื่อเพิ่มพูนความรู และเทคนิค
ใหม� ๆ อยู�ตลอดเวลา 

   9.4.5 การประชุมคณะกรรมการ 

      บริษัทฯ มีนโยบายให คณะกรรมการของบริษัทฯ ต องประชุมอย�างน อย 3 เดือนต�อคร้ัง และ
อาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเป%น โดยการประชุมแต�ละครั้งได มีการกําหนดวาระในการ
ประชุมอย�างชัดเจนและมีการส�งหนังสือนัดประชุมพร อมรายละเอียดล�วงหน า 7 วัน เพื่อให คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได มีเวลาศึกษาข อมูลอย�างเพียงพอก�อนเข าร�วมประชุม รวมท้ังได มีการจดบันทึกรายงานการประชุม
เป%นลายลักษณ9อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ�านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร อมให 
คณะกรรมการบริษัทฯ และผู ที่เก่ียวข องตรวจสอบได  

9.5 ค�าตอบแทนกรรมการและผู�บริหาร 
 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคแรก กําหนดว�า “ห ามมิให 
บริษัทฯ จ�ายเงินหรือทรัพย9สินอ่ืนใดให แก�กรรมการเว นแต�จ�ายเป%นค�าตอบแทนตามข อบังคับของบริษัทฯ”  
  ข อบังคับของบริษัทฯ ข อ 30  กําหนดว�า “กรรมการมีสิทธิได รับค�าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของ
เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน9ตอบแทนในลักษณะอ่ืนตามข อบังคับหรือ
ตามที่ที่ประชุมผู ถือหุ นพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเป%นจํานวนแน�นอนหรือวางเป%นหลักเกณฑ9 และจะกําหนดไว 
เป%นคราว ๆ ไป หรือจะให มีผลตลอดไปจนกว�าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได  และนอกจากนั้นกรรมการอาจได รับ
เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต�าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯด วย” จึงขอชี้แจงโครงสร างค�าตอบแทนกรรมการใน   
ป_ 2558 ท่ีผ�านมา ซึ่งประกอบด วยรายการต�อไปนี้ 
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    องค ประกอบของค�าตอบแทน 

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได รับค�าตอบแทนดังนี ้
(1.1) ค�าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ�ายเป%นจํานวนคงท่ีทุกเดือน โดยประธานกรรมการได รับเดือนละ 

45,000.- บาทและกรรมการได รับเดือนละ 30,000.- บาทต�อคน เริ่มใช ต้ังแต�ป_ 2556   
เป%นต นมา โดยมิได มีการเปลี่ยนแปลงแต�ประการใดจนถึงป̂จจุบันน้ี 

(1.2) คณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน 10 คน จะได รับบําเหน็จประจําป_ คิดเป%นเงินท้ังสิ้น 
2,250,000.-บาท ซึ่งจ�ายป_ละหน่ึงคร้ัง โดยใช หลักเกณฑ9เช�นเดียวกันกับป_ 2558 คือ 
ประธานกรรมการจะได รับ 1.5 ส�วนเป%นเงิน 321,426.- บาท, ประธาน และกรรมการ    
จะได รับคนละ 1 ส�วนเท�า ๆ กัน เป%นเงินคนละ 214,286.- บาท คณะกรรมการชุดย�อย
ได รับค�าตอบแทนเพิ่มเติมจากข อ (1) ดังนี้ 

(2) คณะกรรมการชุดย�อยได รับค�าตอบแทนเพิ่มเติมจากข อ (1) ดังน้ี 
(2.1)  คณะกรรมการตรวจสอบได รับค�าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ�ายเป%นจํานวนคงที่ทุกเดือนโดย

ประธานกรรมการตรวจสอบได รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได รับ
เดือนละ 10,000.- บาทต�อคน อัตราค�าตอบแทนดังกล�าวเร่ิมใช ตั้งแต�ป_ 2556 เป%นต นมา โดย
มิได มีการเปลี่ยนแปลงแต�ประการใดจนถึงป̂จจุบันน้ี  

      ท้ังน้ี บริษัทฯ มีการกําหนดค�าตอบแทนกรรมการและผู บริหารในระดับท่ีเหมาะสมและเป%นอัตราท่ี
เพียงพอสําหรับการรักษากรรมการและผู บริหารท่ีมีคุณภาพไว โดยไม�มีการจ�ายค�าตอบแทนที่มากเกินควร และ
อยู�ในระดับท่ีสามารถเทียบเคียงได กับบริษัทอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือในกลุ�มธุรกิจเดียวกัน ป^จจัยท่ีจะ
นํามาพิจารณาประกอบด วย ประสบการณ9 ภาระหน าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งน้ี       
ในส�วนของค�าตอบแทนของผู บริหาร จะเป%นไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดไว  
ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู บริหารแต�ละท�าน ประกอบกับผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ 

    9.6 การดูแลเรื่องการใช�ข�อมูลภายใน 

 1. กําหนดให ผู บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย9ของบริษัทฯและรายงานการเปลี่ยนแปลงการ
ถือครองหลัก ทรัพย9ของบริษัทฯ ต�อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9 (ก.ล.ต.) ตาม
มาตรา 59 แห�งพระราชบัญญัติหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9 พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ให รวมถึงบทบัญญัติกฎหมาย 
ที่จะมีการแก ไขเปลี่ยนแปลงในอนาคตด วย (ถ ามี) 

 คําว�า “ผู บริหาร” หมายถึง กรรมการ ผู จัดการหรือผู ดํารงตําแหน�งระดับบริหารส่ีรายแรกนับ
ต�อจากผู จัดการลงมา ผู ซ่ึงดํารงตําแหน�งเทียบเท�าผู บริหารรายที่ ส่ีทุกรายและให หมายความรวมถึง                
ผู ดํารงตําแหน�งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป%นระดับผู จัดการฝcายข้ึนไปหรือเทียบเท�าซึ่งมี
หน าท่ีต องจัดทําและส�งรายงานการถือครองหลักทรัพย9ของบริษัทฯท้ังในนามของตนเอง คู�สมรสและบุตรที่ยัง
ไม�บรรลุนิติภาวะต�อ ก.ล.ต. 

116



 

 2. ห ามไม�ให กรรมการ ผู บริหาร ผู จัดการและพนักงานที่ได รับทราบข อมูลภายในของบริษัทฯ
เปsดเผยข อมูลภายในดังกล�าวแก�บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไม�มีหน าที่เก่ียวข องและห ามไม�ให ซื้อขาย
หลักทรัพย9ของบริษัทฯ ในช�วง 1 เดือนก�อนงบการเงินของบริษัทฯจะเผยแพร�ต�อสาธารณชน 
 3. ห ามมิให กรรมการ ผู บริหาร ผู จัดการและพนักงานใช ข อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม�ได 
เปsดเผยต�อประชาชนอันเป%นสาระสําคัญต�อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย9ของบริษัทฯไปใช เพื่อแสวงหา
ประโยชน9ส�วนตนและหรือเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย9ของบริษัทฯ หากฝcาฝ�นข อกําหนดดังกล�าวข างต น บริษัทฯ
จะดําเนินการตามกฎหมายและลงโทษแก�ผู กระทําความผิดอย�างเด็ดขาดตามเหตุและผลของเร่ืองท่ีเกิดข้ึนเป%น
แต�ละรายแต�ละกรณี ๆ ไป 
 4. ในกรณีที่กรรมการ ผู บริหาร ผู จัดการและพนักงานกระทําผิดอันเป%นความผิดอาญาตาม
กฎหมายว�าด วยหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9 บริษัทฯ จะดําเนินการลงโทษสถานหนักอย�างใดอย�างหนึ่ง
หรือหลายอย�างรวมกัน ดังต�อไปนี้ 
 ก) ตัดเงินเดือนค�าจ างหรือค�าตอบแทนและผลประโยชน9อ่ืนใดท่ีได รับ 
 ข) ให ออก ไล�ออก หรือปลดออกจากการเป%นกรรมการ ผู บริหาร ผู จัดการหรือพนักงานโดย
ถือว�าจงใจก�อให เกิดความเสียหายแก�บริษัทฯ ถ าผู กระทําความผิดเป%นกรรมการบริษัทฯให นําเสนอที่ประชุม   
ผู ถือหุ นเป%นผู พิจารณาลงโทษ 
 ค) แจ งการกระทําความผิดต�อตลาดหลักทรัพย9แห�งประเทศไทย และ/หรือสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9 (ก.ล.ต.) 
 ง) แจ งความดําเนินคดีตามกฎหมาย 
 จ) ดําเนินการอ่ืนใดตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯหรือท่ีประชุมผู ถือหุ นของบริษัทฯ 
 

             9.7 ค�าตอบแทนของผู�สอบบัญชี 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได มีข อเสนอแนะให คณะกรรมการพิจารณานําเสนอที่ประชุมใหญ�

สามัญผู ถือหุ นประจําป_ 2560 อนุมัติการแต�งตั้ง นางสายฝน  อินทร9แก ว  ผู สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
4434 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย9 เลิศวิทย9วรเทพ ผู สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377 และ/หรือ                      
นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ9 ผู สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 แห�งบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
คนใดคนหน่ึงให เป%นผู สอบบัญชีของบริษัทประจําป_ 2560 โดยบริษัทได ชําระค�าตอบแทนผู สอบบัญชีดังนี้ 

 

รายการ 
(หน�วย : บาท) 

ค�าตอบแทนผู สอบบัญชีท่ีได ชําระแล ว 

ป_ 2559 ป_ 2560 

(1) ค�าสอบบัญชีประจําป_ 480,000 560,000 

(2) ค�าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส  
   ไตรมาสละ 125,000 บาท รวม 3 ไตรมาส 

375,000 375,000 

(3) ค�าตรวจสอบงบการเงินท่ีนําเสนอต�อ
คณะกรรมการส�งเสริมการลงทุน(BOI) 

100,000 100,000 

(4) รวมค�าตอบแทนผู สอบบัญชี 955,000 1,035,000 

        หมายเหตุ  ไม�มีค�าตอบแทนทีต่ องจ�ายในอนาคตอีก  
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  9.8 การปฏิบัติตาม Code of best practices ของตลาดหลักทรัพย แห�งประเทศไทย 
  บริษัทฯ กําหนดให กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามข อพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัท    
จดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย9แห�งประเทศไทย โดยคณะกรรมการ
ต องเข าใจและทราบถึงบทบาทหน าท่ีและความรับผิดชอบของตน และต องปฏิบัติหน าที่ให เป%นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค9 และข อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผู ถือหุ นด วยความซื่อสัตย9สุจริต และคํานึงถึง
ประโยชน9ของบริษัทฯ และผู ถือหุ นเป%นสําคัญ ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ เป%นผู กําหนดนโยบาย เปwาหมาย
การดําเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และกํากับดูแลให ฝcายจัดการดําเนินการให เป%นไป
ตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กําหนดไว อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน9สูงสุด
ของบริษัทฯ และผู ถือหุ นโดยรวม  

 นโยบายเก่ียวกับความขัดแย งทางผลประโยชน9  
 บริษัทฯ มีการกําหนดมาตรการปwองกันความขัดแย งทางผลประโยชน9ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทํา
รายการระหว�างกันของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย ง ว�าผู มีส�วนได เสียในเร่ืองใดจะไม�สามารถเข ามามี
ส�วนในการอนุมัติรายการดังกล�าว โดยในการกําหนดราคาหรือค�าตอบแทนจะต องเป%นไปตามปกติทางธุรกิจ
และเงื่อนไขการค าทั่วไป โดยคํานึงถึงผลประโยชน9ของบริษัทฯ เป%นสําคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะต อง
ดูแลให บริษัทฯ ปฏิบัติให เป%นไปตามกฎหมายว�าด วยหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9 และข อบังคับ ประกาศ 
คําสั่ง หรือข อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย9แห�งประเทศไทยที่เก่ียวข อง รวม
ตลอดถึงการปฏิบัติให เป%นไปตามข อกําหนดเก่ียวกับการเปsดเผยข อมูลการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน และการได มา
หรือจําหน�ายไปซึ่งทรัพย9สินที่สําคัญของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนักบัญชี
โดยเคร�งครัด  
  นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู เชี่ยวชาญอิสระ แล วแต�กรณี 
พิจารณาตรวจสอบและให ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทํา
รายการ และจะทําการเปsดเผยรายการระหว�างกันดังกล�าวตามหลักเกณฑ9และวิธีการท่ี ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย9 กําหนด รวมทั้งเปsดเผยไว ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดย
ผู สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบแสดงรายงานข อมูลประจําป_ (แบบ 56-1) และรายงานประจําป_ (แบบ 56-2)  

ระบบการควบคุมภายใน 
บริษัทฯ กําหนดนโยบายกํากับดูแลกิจการให ทุกหน�วยงานทํางานอย�างมีระบบและมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผล เป%นไปตามวัตถุประสงค9และเปwาหมายของบริษัทฯ โดยมีการดูแลรักษาและใช 
ทรัพย9สินอย�างประหยัดและเหมาะสม มีการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและรัดกุมอย�าง
ต�อเนื่อง โดยแต�ละหน�วยงานต องจัดให มีระบบการทํางานที่เป%นมาตรฐานและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ
เพื่อควบคุมให ความเสี่ยงอยู�ในระดับที่เหมาะสม ไม�ส�งผลกระทบต�อการดําเนินงานท่ีมีนัยสําคัญของบริษัทฯ มี
การสื่อสารและพัฒนาให พนักงานในหน�วยงานมีความรู สึกร�วมในอันที่จะปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติงานที่ดีและ
เหมาะสม รวมถึงกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข อง พร อมที่จะให ประเมินและตรวจสอบได ตลอดเวลา โดยมี
แนวทางในการปฏิบัติดังต�อไปน้ี 
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1. จัดให มีสภาพแวดล อมของการควบคุมท่ีเพียงพอ (CONTROL ENVIRONMENT) โดย
กําหนดให เป%นหน าท่ีและความรับผิดชอบของผู บริหารทุกระดับที่จะต องดูแลและตรวจสอบระบบการทํางาน
ภายในหน�วยงานของตนให มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและถูกต องตามระเบียบในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
โดยมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและสามารถตรวจสอบได โดยทุกหน�วยงานจะต องจัดทําคู�มือ
กําหนดระเบียบการปฏิบัติงานในหน�วยงานของตนไว  เป%นบรรทัดฐาน 

2. จัดให มีกระบวนการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ (RISK ASSESSMENT) 
โดยให แต�ละหน�วยงานมีการประเมินความเสี่ยงในงานที่ตนเองรับผิดชอบ และหาทางควบคุมด วยการลด
ผลกระทบหรือลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงดังกล�าวโดยบริษัทฯมุ�งหวังให พนักงานทุกคนทุกระดับมีส�วนร�วมใน
การประเมินและบริหารควบคุมความเสี่ยงโดยทั่วกัน เพื่อช�วยกันปwองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน 

3. จัดให มีกิจกรรมการควบคุมที่เพียงพอ (CONTROL ACTIVITIES) ในทุกหน าท่ีและทุก
ระดับ ตามระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได  โดยแต�ละหน�วยงานจะต องจัดให มีระบบการทํางานท่ีเป%น
มาตรฐานและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อควบคุมให ความเสี่ยงอยู�ในระดับท่ีเหมาะสม ไม�ส�งผลกระทบ
ต�อการดําเนินงานที่มีนัยสําคัญของบริษัทฯ 

4. จัดให มีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (INFORMATION AND COMMUNICATIONS) 
ที่เพียงพอ เชื่อถือได และ ทันเวลา โดยปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให มีประสิทธิภาพและมี
การรักษาความปลอดภัยของข อมูลอย�างเพียงพอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทํางานและการ
บริหารงาน ให มีความน�าเช่ือถือ และมีการใช ข อมูลดังกล�าวในการสื่อสารให ท่ัวถึงทั้งภายในและภายนอก
องค9กร รวมท้ังมีการส่ือสารและพัฒนาให พนักงานในหน�วยงานมีความรู สึกร�วมในการปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติ
ที่เหมาะสม ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข อง 

5. จัดให มีระบบการติดตามและการประเมินผลอย�างเพียงพอ (MONITORING AND 
EVALUATION) โดยกําหนดให เป%นหน าท่ีความรับผิดชอบของผู บริหารทุกระดับที่จะต องดูแล และตรวจสอบ
ระบบการทํางานภายในหน�วยงานของตนให มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และถูกต องตามระเบียบของการ
ปฏิบัติงานแล ว ซึ่งสํานักงานตรวจสอบจะเป%นผู สนับสนุนผู บริหารทุกหน�วยงานในการจัดให มีระบบการควบคุม
ภายใน และดําเนินการตรวจสอบเป%นระยะ ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อให แน�ใจว�าทุกหน�วยงานมีระบบการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปฏิบัติตามข้ันตอนที่กําหนดอย�างต�อเน่ืองโดยสม่ําเสมอ
ซึ่งจะนําไปสู�การปรับปรุงระบบงานต�าง ๆ ขององค9กรโดยรวมให มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนด วย 

6. แนวทางการตรวจสอบประเมินผลจะเน นไปในลักษณะที่สร างสรรค9และปรับปรุง
ระบบงานให ดีข้ึน รายงานท่ีสํานักงานตรวจสอบจัดทําข้ึนและหน�วยงานที่เป%นเจ าของระบบงานมีความเห็น
สอดคล องด วยกันแล วจะนําไปพิจารณาในคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให ความเห็นชอบก�อนที่จะนําไปปฏิบัติ
ต�อไป หากปรากฏว�ามีระบบงานในหน�วยงานใดที่ต องปรับปรุงแก ไขให มีประสิทธิภาพหรือรัดกุมมากยิ่งข้ึนถือ
เป%นหน าท่ีของทุกหน�วยงานที่เก่ียวข องต องรีบดําเนินการปรับปรุงแก ไขทันที โดยบริษัทฯ จะถือว�าหน าท่ี
ดังกล�าว เป%นส�วนหนึ่งของงานที่หน�วยงานน้ัน ๆ ต องรับผิดชอบและถือเป%นส�วนหนึ่งในการประเมินผลงาน
ประจําป_ของพนักงานท่ีเก่ียวข องด วย 
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10. ความรับผิดชอบต�อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
 
 

        10.1 นโยบายและภาพรวม
บริษัทฯ มุ�งมั่นบริหารงานและดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต�อสังคมและผู มีส�วนได 

ส�วนเสีย ได แก� ผู ถือหุ น ลูกค า คู�ค า พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข าง
ได ส�วนเสียตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
ส�วนร�วมในการปฏิบัติกิจกรรมต�าง ๆ ต�อชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานชุมชนและสังคมรอบข าง
อย�างยั่งยืน โดยกําหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติไว 

(1) ด านสิ่งแวดล อม 
บริษัทฯ มีเจตจํานงที่จะประก
- ติดตามและปฏิบัติตามกฎหมายและข อบังคับที่เก่ียวข องกับสิ่งแวดล อม
- พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบการจัดการของเสียจากโรงงานเพื่อกําจัด

มลภาวะที่มีผลกระทบต�อสิ่งแวดล อมสู�มาตรฐาน
-   สร างจิตสํานึกแก�พนักงานทุกระดับในความรับผิดชอบต�อการรักษาสิ่งแวดล อมท้ังภายใน

โรงงานและภายนอกโรงงาน
- จัดทําแผนปฏิบัติการดําเนินการและติดตามประเมินผลอย�างต�อเนื่อง
- ปรับปรุงบริเวณภายในและรอบโรงงานสู�โรงงานสีเขียว

 

 

 

(Corporate Social Responsibility: CSR) 

 
 

และภาพรวม 
มุ�งมั่นบริหารงานและดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต�อสังคมและผู มีส�วนได 
หุ น ลูกค า คู�ค า พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข าง โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติต�อผู มีส�วน

ได ส�วนเสียตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งรณรงค9และเสริมสร างการปลูกจิตสํานึกให พนักงานได มี
ๆ ต�อชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานชุมชนและสังคมรอบข าง

โดยกําหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติไว  4 ด าน ดังนี้ 

บริษัทฯ มีเจตจํานงท่ีจะประกอบกิจการด วยความรับผิดชอบต�อสิ่งแวดล อมด วยหลักการ ดังนี้
ติดตามและปฏิบัติตามกฎหมายและข อบังคับที่เก่ียวข องกับสิ่งแวดล อม 
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบการจัดการของเสียจากโรงงานเพื่อกําจัด
มลภาวะท่ีมีผลกระทบต�อสิ่งแวดล อมสู�มาตรฐาน ISO14000:2004 

สร างจิตสํานึกแก�พนักงานทุกระดับในความรับผิดชอบต�อการรักษาสิ่งแวดล อมท้ังภายใน
โรงงานและภายนอกโรงงาน 
จัดทําแผนปฏิบัติการดําเนินการและติดตามประเมินผลอย�างต�อเนื่อง 
ปรับปรุงบริเวณภายในและรอบโรงงานสู�โรงงานสีเขียว (Green Plant) 

มุ�งม่ันบริหารงานและดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต�อสังคมและผู มีส�วนได      
โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติต�อผู มีส�วน

รวมทั้งรณรงค9และเสริมสร างการปลูกจิตสํานึกให พนักงานได มี
ๆ ต�อชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานชุมชนและสังคมรอบข าง

อบกิจการด วยความรับผิดชอบต�อสิ่งแวดล อมด วยหลักการ ดังนี้ 

พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบการจัดการของเสียจากโรงงานเพื่อกําจัด

สร างจิตสํานึกแก�พนักงานทุกระดับในความรับผิดชอบต�อการรักษาสิ่งแวดล อมทั้งภายใน
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 (2) ด านความปลอดภัยและชีวอนามัย 
ความปลอดภัยและชีวอนามัยในการปฏิบัติหน าที่ของพนักงานเป%นความรับผิดชอบพื้นฐานของ
บริษัทฯ และเป%นป^จจัยสําคัญต�อความสําเร็จและเจริญเติบโตขององค9กร บริษัทฯ จึงได กําหนด
นโยบายและหลักการปฏิบัติไว  ดังนี้ 
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข อบังคับที่เก่ียวข องกับความปลอดภัยและชีวอนามัย 
-  จํากัดและควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานท่ีไม�ปลอดภัย 
- จัดทํามาตรการปwองกันและอุปกรณ9ปwองกันอันตรายในระหว�างปฏิบัติงานของพนักงาน 
-  อบรมพนักงานถึงการปwองกันอุบัติภัยและการแก ไขอุบัติภัยอย�างสมํ่าเสมอ 
-  จัดต้ังคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล อมทําหน าท่ีพิจารณากําหนด

แผนผฏิบัติการ และติดตามประเมินผล 
(3)  ด านการอนุรักษ9ทรัพยากร 

บริษัทฯ ให ความสําคัญต�อการใช ทรัพยากรอย�างมีประสิทธิภาพ โดยได กําหนดยุทธศาสตร9การ
จัดการทรัพยากรตามลําดับ ดังนี้ 
(ก) ด านการอนุรักษ9พลังงาน 

-  ใช ก�าซชีวภาพจากระบบบําบัดน้ําเสียทดแทนน้ํามันเตา 
-  ลดการใช พลังงานไฟฟwาด วยการใช อุปกรณ9ที่มีประสิทธิภาพสูงและอุปกรณ9ประหยัด

ไฟฟwา 
-  จัดทํา Energy Audit เพื่อการบริหารจัดการการใช ไฟฟwาให มีประสิทธิภาพสูงสุด 
-  อบรมพนักงานให เข าใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบต�อการประหยัดพลังงานทุก

ประเภทในโรงงาน 
(ข) ด านทรัพยากรนํ้าและการบําบัดน้ําเสีย 

-  ตรวจสอบระบบบําบัดน้ําดิบและอุปกรณ9ในระบบท�อส�งตามกําหนด เพื่อปwองกัน     
การสูญเสียของน้ําจากการรั่วไหลหรือชํารุดของอุปกรณ9 

-  นํานํ้าจากระบบบําบัดน้ําเสียกลับมาใช ในกระบวนการผลิตเอทานอล 
-  ตรวจสอบคุณภาพนํ้าอย�างสมํ่าเสมอเพื่อไม�ให เกิดผลกระทบต�อคุณภาพของเอทานอล

ท่ีผลิตได  
-  ไม�ระบายน้ําเสียที่บําบัดแล วสู�ภายนอกโรงงานตามมาตรการ Zero Discharge 
-  ส�งเสริมการใช น้ําด านอุปโภคและบริโภคอย�างประหยัด 

(ค) ด านการจัดการมลพิษทางอากาศ 
-  ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบผลิตก�าซชีวภาพเพื่อปwองกันการรั่วซึมของก�าซชีวภาพ

อย�างสมํ่าเสมอ 
-  ตรวจสอบระบบเผาไหม ของเชื้อเพลิงตามกําหนดเพื่อควบคุมคุณภาพของอากาศท่ี

ปล�อยจากปล�องให อยู�ในมาตรฐานท่ีกําหนดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
-  ตรวจวัดคุณภาพอากาศทุก 6 เดือน 
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 (4)  ด านสังคม 
บริษัทฯ ตระหนักดีว�า “สังคม” เป%นกลไกสําคัญท่ีจะช�วยส�งเสริมผลักดันให กิจการของบริษัทฯ 
คงอยู�และเติบโตอย�างม่ันคง โดยเร่ิมจากสังคมเล็ก ๆ ในองค9กร ได แก� พนักงานซ่ึงเป%นหัวใจ
สําคัญท่ีเสริมศักยภาพและความสามารถในการแข�งขันไปสู�สังคมระดับชุมชนและระดับประเทศ 
โดยมีกิจกรรมท่ีเป%นเปwาหมายในการดําเนินการในระดับสังคมต�าง ๆ ดังนี้ 
(ก)  ระดับองค9กร 

- พัฒนาทักษะของพนักงานทุกระดับและสร างองค9ความรู ภายในองค9กรสู�การบริหาร
ความสามารถ (Competence Management) 

- ส�งเสริมพนักงานให มีส�วนร�วมในการแสดงออกถึงความคิดเห็นต�อองค9กร 
-  ส�งเสริมพนักงานให มีส�วนร�วมในการพัฒนาชุมชน 

(ข)  ระดับชุมชน 
-  อนุรักษ9ทรัพยากรและสิ่งแวดล อม 
-  ส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
-  ส�งเสริมการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู ของเยาวชนในชุมชน 
-  ส�งเสริมการเรียนรู การใส�ใจในวัฒนธรรมคุณธรรมและธรรมะเพื่อเป%นรากฐานของการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน 
(ค)  ระดับประเทศ 

-  สนับสนุนกิจกรรมด านการอนุรักษ9สิ่งแวดล อม 
-  สนับสนุนพัฒนาการเรียนรู และการสร างจิตสํานึกและความรับผิดชอบต�อสังคมของ

เยาวชน 

   10.2 การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน 

          บริษัทฯ อยู�ระหว�างการจัดทําโครงการ การดําเนินธุรกิจท่ีร�วมพัฒนาและแสดงให เห็นความ
รับผิดชอบต�อสังคมโดยได เริ่มตั้งคณะทํางานและแต�งตั้งผู ทรงคุณวุฒิเป%นที่ปรึกษาโครงการแล วทั้งนี้มี
แผนงานที่จะจัดทํารายงานความยั่งยืนตามแนวทางการจัดทํารายงานด านการพัฒนาอย�างยั่งยืน เพื่อ
เผยแพร�ให ผู ท่ีเก่ียวข องได รับทราบถึงนโยบายและหลักการดําเนินงานของบริษัท ท่ีมุ�งเน นการทําธุรกิจ   
ด านพลังงานสะอาด เพื่อการเติบโตอย�างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน9ท่ีกําหนดไว ว�าบริษัทฯ “เป%นผู นําใน        
การพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล อมท่ีดีและสังคมที่มีคุณภาพ” 
          จากนโยบายในการดําเนินธุรกิจที่เน นพลังงานสะอาดดังกล�าว จึงเกิดการปลูกฝ^งเพื่อให เป%น
วัฒนธรรมองค9กรท่ีใส�ใจ และให ความสําคัญกับสิ่งแวดล อมท้ังภายในและภายนอกองค9กร ตลอดจนชุมชน
ที่อยู�โดยรอบและผู ท่ีเก่ียวข อง บริษัทให ความสําคัญเป%นอย�างยิ่งกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มีคุณธรรม   
การเปsดเผยข อมูลอย�างโปร�งใส และตรวจสอบได  อีกทั้งปฏิบัติให เป%นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ี
เก่ียวข องทุกประการ ในการน้ีเพื่อเป%นกลไกสนับสนุนให การดําเนินธุรกิจของบริษัทสามารถเติบโตและ
ดําเนินการไปได พร อมกันกับผู มีส�วนได เสียทั้งหลาย เพื่อให มีการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง ยั่งยืน และเป%น
ระบบ 
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   นอกจากนี้ บริษัทฯ ยึดม่ันในการประกอบกิจการที่เป%นมิตรต�อสิ่งแวดล อม ด วยการมุ�งเน นใน
เรื่องการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล อมอย�างต�อเนื่อง พร อมกับ
การประกอบกิจการด วยความรับผิดชอบต�อสังคมท้ังภายในและภายนอกองค9กรตลอดจนการสร าง
เครือข�าย สีเขียวเพื่อการพัฒนาอย�างยั่งยืนเพื่อให การดําเนินงานด านแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม   
บริษัทฯได กําหนดนโยบายการ โดยประกาศให พนักงานทุกคนและบุคคลท่ีปฏิบัติงานในนาม บริษัทฯ 
รับทราบและยึดถือปฏิบัติ หน�วยงานท่ีเก่ียวข องมีหน าท่ีในการสร าง และรักษาความสัมพันธ9ที่ดีกับกลุ�ม    
ผู มีส�วนได เสียทุกกลุ�ม และจัดให มีช�องทางในการสื่อสารและรับฟ^งความคิดเห็น  
   10.2.1 กลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

             ผู�ถือหุ�นและผู�ลงทุน 
              ผู ถือหุ นและผู ลงทุนของบริษัท หมายความถึง ผู ถือหุ นทุกราย กองทุน ผู ลงทุน และ
นักวิเคราะห9หลักทรัพย9 ตลอดจนผู ส�วนได เสียในผลประกอบการและการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย9
ของบริษัท  ซ่ึงบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอย�างซ่ือสัตย9สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และจะพัฒนากิจการให 
เจริญเติบโตก าวหน า มีผลประกอบการที่ดี เพื่อสร างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมให กับการลงทุนของผู ถือหุ น 
และผู ลงทุนอย�างต�อเนื่องและยั่งยืน โดยยึดหลักการการปฏิบัติต�อผู ถือหุ นอย�างเท�าเทียมกัน 

 ลูกค�า 
     บริษัทฯ มุ�งม่ันท่ีจะผลิตและจําหน�ายเอทานอลเพื่อเป%นเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพถูกต อง
ตามมาตรฐาน ตลอดจนคํานึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และตระหนักถึงความพึงพอใจ
ของลูกค าเป%นสําคัญ จึงได นํามาตรฐาน ISO 9001:2008 เข ามาใช ในองค9กร โดยได กําหนดนโยบาย
คุณภาพไว ว�า “สร างจิตสํานึกและการใส�ใจในการตอบสนองความต องการของลูกค าด วยความรับผิดชอบ 
รวดเร็วและจริงใจ” ด วยการคํานึงถึงความต�อเนื่องในการดําเนินธุรกิจ บริษัทจึงได กําหนดนโยบาย
คุณภาพว�า “พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตอย�างต�อเนื่อง” 

 คู�ค�า และ/หรือเจ�าหน้ี 
             บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสร างความสัมพันธ9ที่ดีทางธุรกิจกับคู�ค า และ/หรือเจ าหน้ี 
ดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเก้ือหนุนท่ีเป%นธรรมต�อท้ังสองฝcาย ให การปฏิบัติต�อคู�ค า และ/หรือ
เจ าหนี้อย�างเสมอภาค โดยคํานึงถึงประโยชน9สูงสุดของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงสถานการณ9ท่ีทําให เกิดความ
ขัดแย งทางผลประโยชน9 รวมท้ังปฏิบัติตามพันธสัญญาอย�างเคร�งครัด เพื่อบรรลุผลประโยชน9ร�วมกัน 

  คู�แข�งทางการค�า 
             บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบัติต�อคู�แข�งทางการค า โดยตั้งอยู�บนพื้นฐานของกติกา
การแข�งขันท่ียุติธรรม ไม�แสวงหาข อมูลท่ีเป%นความลับของคู�แข�งทางการค าด วยวิธีการที่ไม�สุจริต หรือไม�
เหมาะสม การแข�งขันย�อมต องดําเนินไปอย�างเป%นธรรมไม�บิดเบือนข อมูล หลอกลวงหรือใช วิธีอ่ืนใดท่ี     
ไม�ถูกต องตามครรลองของการแข�งขันที่ดี  
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 พนักงาน 
          บริษัทฯ นั้นให ความสําคัญกับพนักงาน รวมทั้งการมีสภาพการทํางานท่ีปลอดภัย
และ ถูกสุขอนามัย ใส�ใจในความปลอดภัยต�อพนักงาน ซ่ึงเป%นทรัพยากรท่ีสําคัญของบริษัทฯ ซ่ึงจะมีส�วน
ช�วยส�งเสริมและผลักดันให องค9กรบรรลุถึงเปwาหมายในการดําเนินธุรกิจ และเคารพในสิทธิมนุษยชน ดังนั้น
บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานให มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีสภาพการจ างท่ียุติธรรม ปลอดภัย มี
สวัสดิการท่ีเหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความก าวหน า ตลอดจนมุ�งม่ันที่จะดําเนินงานด านสิ่งแวดล อมให 
เป%นไปตามกฎระเบียบข อบังคับต�าง ๆ ปwองกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยต�าง ๆ จากการดําเนินงานซ่ึง
อาจจะเกิดผลกระทบต�อพนักงาน และสิ่งแวดล อม 

          รัฐบาลและหน�วยงานกํากับดูแล 
             บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสร างและพัฒนาความเจริญก าวหน าของประเทศ 
โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ9 ข อบังคับ และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข อง และเป%นไปตามครรลอง
ประเพณีธุรกิจทั่วไปโดยเคร�งครัด นอกจากนี้ยังให ความร�วมมืออย�างเต็มท่ีกับภาครัฐและหน�วยงานกํากับ
ดูแล ในการสร างความรู ความเข าใจที่ถูกต อง และพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน เพื่อให เป%น
พลังงานท่ียั่งยืนของประเทศในทุก ๆ รูปแบบ ทั้งด านการแลกเปลี่ยนข�าวสาร การเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกับผู ประกอบการจากต�างประเทศ การให ข อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 
การร�วมบรรยายเพื่อสร างความรู ความเข าใจท่ีถูกต อง เป%นต น  

         ชุมชนและสังคม 
            บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจได มีส�วนร�วมรับผิดชอบต�อชุมชนและสังคม พร อมจะเดินเคียง
ข างชุมชนและสังคม บริษัทได เร่ิมพัฒนาโครงการผลิตพลังงานทดแทนโดยการรับฟ^งความคิดเห็นและให 
ข อมูลที่ชัดเจนต�อชุมชน เปsดโอกาสให ประชาชนในบริเวณโดยรอบเข าร�วมทํางานในการพัฒนาโครงการ 
และเม่ือโครงการพัฒนาแล วเสร็จ บริษัทได รับสมัครผู มีความรู และสนใจในธุรกิจพลังงานทดแทน ซ่ึงส�วน
ใหญ�เป%นผู ที่มีที่อยู�อาศัยในบริเวณไม�ไกลจากโครงการ เข าปฏิบัติงานและดูแลในโครงการ จึงเกิดการ
เก้ือกูลกัน และเป%นสร างความรู สึกในการมีส�วนร�วมในการพัฒนาท องถ่ิน  
                        นอกจากนี้ บริษัทโดยให ความสําคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานต�าง  ๆ ที่เก่ียวกับ
ความปลอดภัย ความม่ันคง สุขอนามัย และสิ่งแวดล อมอย�างถูกต องเหมาะสม  และคํานึงถึงผลกระทบที่มี
ต�อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมบริษัทฯ  และชุมชนโดยรอบ มุ�งส�งเสริม ปลูกจิตสํานึก ทางด าน
คุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล อม รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก�เยาวชน กิจกรรม
สาธารณประโยชน9 การพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล อม ทํานุบํารุงศาสนาและอนุรักษ9ทรัพยากรธรรมชาติ 

          10.2.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของผู�มีส�วนได�เสีย 

                         บริษัทฯ ได กําหนดกรอบปฏิบัติ โดยแจ งให ทุกคนในองค9กรถือปฏิบัติและเผยแพร�ไว ใน
รายงานประจําป_ (แบบ 56-2) และบนเว็บไซต9ของบริษัทฯ เพื่อเป%นแนวปฏิบัติต�อสิทธิของผู มีส�วนได เสียทุก
กลุ�ม ไม�ว�าจะเป%นผู มีส�วนได เสียภายใน ได แก� พนักงาน และผู บริหารของบริษัทฯ หรือผู มีส�วนได เสียภายนอก 
เช�น ผู ถือหุ น ลูกค า คู�ค า คู�แข�ง เจ าหนี้ สังคมและสิ่งแวดล อม โดยไม�กระทําการใดๆท่ีเป%นการละเมิดสิทธิของ   
ผู มีส�วนได เสียเหล�านั้น 
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          โดยได กําหนดมาตรการหรือช�องทางในการมีส�วนร�วมของผู มีส�วนได เสีย โดยเปsดเผย
ข อมูลที่เก่ียวข องให ผู มีส�วนได เสียได รับทราบ และเปsดโอกาสให ผู มีส�วนได เสียแจ งเบาะแสหรือข อร องเรียนผ�าน
คณะกรรมการตรวจสอบโดยไม�ผ�านผู บริหารของบริษัทฯ ซ่ึงสามารถส�งทางไปรษณีย9 หรือทาง 
Address : suphachai@thaiagroenergy.com

ร องเรียนแต�อย�างใด เพื่อให คณะกรรมการตรวจสอบ ดําเนินการตรวจสอบข อมูลหรือข อเท็จจริงตามท่ีมีผู แจ ง
เบาะแสดังกล�าว แล วนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง เพื่อพิจารณาหามาตรการปwองกันและพิจารณา
ชดเชยค�าเสียหายให ผู ถูกละเมิดอย�างเหมาะสมตามเหตุผลของเรื่องเป%น

นอกจากน้ีบริษัทฯ ได กําหนดหลักเกณฑ9 เงื่อนไขและวิธีการรายงานการมีส�วนได เสีย
ของกรรมการ ผู บริหาร และบุคคลที่มีความเก่ียวข อง ให เป%นไปตามมาตรา 
หลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9(ฉบับที่
ส�งเสริมให พนักงานปฏิบัติตามนโยบายดังกล�าว เพื่อให ผู เก่ียวข องม่ันใจได ว�าบริษัทฯ คํานึงถึงป̂จจัย
ปลอดภัยและสิ่งแวดล อม และมีการพัฒนาอย�างต�อเน่ือง

10.3 การดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต�อความรับ

                         บริษัทไม�มีข อพิพาททางกฎหมาย หรือการถูกกล�าวหาว�า มีการดําเนินการท่ีมีผลกระทบ
ต�อสิ่งแวดล อมใด ๆ ที่อาจนําไปสู�การมีข อพิพาททางกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทตระหนักดีว�า ต องพึ่งพิงและเก้ือกูล
ชุมชนที่เป%นที่ต้ังของโรงงาน บริษัทจึงได มีการพัฒนาพื้นที่ชุมชนรอบ ๆ โครงการไปพร อม ๆ กับการพัฒนา
ธุรกิจ เช�น การสร าง ถนน ทางระบายน้ํา การสร างงานให กับชุมชน เป%นต น อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมร�วมกัน
ตามเทศกาลสําคัญต�าง ๆ ส�งผลให ความสัมพันธ9ระหว�าง

 
10.4 กิจกรรรมเพ่ือสังคม ป0 

    วันที่ 17 กุมภาพันธ9 2560 
ตัวแทนชาวบ านที่อยู�รอบ ๆ  โรงงาน มาร�วม
สังคมและสิ่งแวดล อมอย�างยั่งยืน” โดยในป_ 

 

 

 

ได กําหนดมาตรการหรือช�องทางในการมีส�วนร�วมของผู มีส�วนได เสีย โดยเปsดเผย
บทราบ และเปsดโอกาสให ผู มีส�วนได เสียแจ งเบาะแสหรือข อร องเรียนผ�าน

คณะกรรมการตรวจสอบโดยไม�ผ�านผู บริหารของบริษัทฯ ซ่ึงสามารถส�งทางไปรษณีย9 หรือทาง 
suphachai@thaiagroenergy.com ได โดยตรงโดยไม�ต องเปsดเผยชื่อผู แจ งเบาะแสหรือผู 

ร องเรียนแต�อย�างใด เพื่อให คณะกรรมการตรวจสอบ ดําเนินการตรวจสอบข อมูลหรือข อเท็จจริงตามที่มีผู แจ ง
เบาะแสดังกล�าว แล วนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง เพื่อพิจารณาหามาตรการปwองกันและพิจารณา

ถูกละเมิดอย�างเหมาะสมตามเหตุผลของเร่ืองเป%น กรณี ๆ ไป  

นอกจากนี้บริษัทฯ ได กําหนดหลักเกณฑ9 เง่ือนไขและวิธีการรายงานการมีส�วนได เสีย
ของกรรมการ ผู บริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวข อง ให เป%นไปตามมาตรา 89/14 แห�งพระราชบัญญัติ

ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 พร อมนโยบายด านความปลอดภัยและสิ่งแวดล อม และ
ส�งเสริมให พนักงานปฏิบัติตามนโยบายดังกล�าว เพื่อให ผู เก่ียวข องม่ันใจได ว�าบริษัทฯ คํานึงถึงป̂จจัย

และมีการพัฒนาอย�างต�อเน่ือง 
การดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต�อความรับผิดชอบต�อสังคม  

บริษัทไม�มีข อพิพาททางกฎหมาย หรือการถูกกล�าวหาว�า มีการดําเนินการท่ีมีผลกระทบ
ต�อสิ่งแวดล อมใด ๆ ท่ีอาจนําไปสู�การมีข อพิพาททางกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทตระหนักดีว�า ต องพึ่งพิงและเก้ือกูล

บริษัทจึงได มีการพัฒนาพื้นที่ชุมชนรอบ ๆ โครงการไปพร อม ๆ กับการพัฒนา
ธุรกิจ เช�น การสร าง ถนน ทางระบายน้ํา การสร างงานให กับชุมชน เป%นต น อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมร�วมกัน
ตามเทศกาลสําคัญต�าง ๆ ส�งผลให ความสัมพันธ9ระหว�างการดําเนินงานของบริษัทกับชุมชน เป%นไปด วย

กิจกรรรมเพื่อสังคม ป0 2560 

2560 ผู ใหญ�บ าน ผู นําชุมชน ผู อํานวยการโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพ 
ๆ  โรงงาน มาร�วมประชุมต้ังคณะกรรมการ “ความร�วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชน 

โดยในป_ 2560 มีโครงการที่ได ดําเนินการแล วเสร็จโดยมีรายละเอียดดังนี้

ได กําหนดมาตรการหรือช�องทางในการมีส�วนร�วมของผู มีส�วนได เสีย โดยเปsดเผย
บทราบ และเปsดโอกาสให ผู มีส�วนได เสียแจ งเบาะแสหรือข อร องเรียนผ�าน

คณะกรรมการตรวจสอบโดยไม�ผ�านผู บริหารของบริษัทฯ ซ่ึงสามารถส�งทางไปรษณีย9 หรือทาง E-Mail 

ได โดยตรงโดยไม�ต องเปsดเผยชื่อผู แจ งเบาะแสหรือผู 
ร องเรียนแต�อย�างใด เพื่อให คณะกรรมการตรวจสอบ ดําเนินการตรวจสอบข อมูลหรือข อเท็จจริงตามที่มีผู แจ ง
เบาะแสดังกล�าว แล วนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง เพื่อพิจารณาหามาตรการปwองกันและพิจารณา

นอกจากน้ีบริษัทฯ ได กําหนดหลักเกณฑ9 เง่ือนไขและวิธีการรายงานการมีส�วนได เสีย
แห�งพระราชบัญญัติ

ความปลอดภัยและสิ่งแวดล อม และ
ส�งเสริมให พนักงานปฏิบัติตามนโยบายดังกล�าว เพื่อให ผู เก่ียวข องม่ันใจได ว�าบริษัทฯ คํานึงถึงป^จจัยด านความ

บริษัทไม�มีข อพิพาททางกฎหมาย หรือการถูกกล�าวหาว�า มีการดําเนินการที่มีผลกระทบ
ต�อสิ่งแวดล อมใด ๆ ที่อาจนําไปสู�การมีข อพิพาททางกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทตระหนักดีว�า ต องพึ่งพิงและเก้ือกูล

บริษัทจึงได มีการพัฒนาพื้นที่ชุมชนรอบ ๆ โครงการไปพร อม ๆ กับการพัฒนา
ธุรกิจ เช�น การสร าง ถนน ทางระบายน้ํา การสร างงานให กับชุมชน เป%นต น อีกท้ังยังมีการจัดกิจกรรมร�วมกัน

บริษัทกับชุมชน เป%นไปด วยดี 

ผู ใหญ�บ าน ผู นําชุมชน ผู อํานวยการโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพ และ
ความร�วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชน 

มีรายละเอียดดังน้ี  
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วันท่ี 30 พฤษภาคม 2560 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร9ยี่ จํากัด 
200,000.- บาท  แก�วัดดงอู�ทองเพื่อให ทางวัดนําไปใช ในการก�อสร างห องน้ํา

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี 1 กันยายน 2560 
บ านวังน้ําโจน งบประมาณ 150,000.- บาท 

 

(1) โครงการสร างทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(2) โครงการสร างห องสุขา สําหรับผู ใช บริการ ผู สูงอายุ ผู พิการ 

(3) โครงการสร างห องนํ้าวัดดงอู�ทอง  

(4)โครงการปรับปรุงหอกระจายข�าวไร สาย  

(5)โครงการตู นํ้าหยอดเหรียญ 

(6)โครงการปรับปรุงห องเรียน โรงเรียนบ านแจงงาม 

(7)โครงการปรับปรุงศูนย9หอประชุมหมู�บ าน 

(8) โครงการลงหินคลุกบริเวณลานวัดดงเชือก

(9) โครงการซ้ือโต�ะกลม  

(10) โครงการต�อเติมอาคารโรงพยาบาลส�งเสริมสขุภาพตําบล 

(11)โครงการเบ็ดเตล็ด  

รวมท้ังสิ้น  

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร9ยี่ จํากัด (มหาชน) ได มอบเงินสนับสนุน จํานวน 
บาท  แก�วัดดงอู�ทองเพื่อให ทางวัดนําไปใช ในการก�อสร างห องนํ้า-ห องสุขา  

 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร9ยี่ จํากัด (มหาชน) ต�อเติมอาคาร รพ
บาท  

โครงการ จํานวนเงิน

โครงการสร างทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

โครงการสร างห องสุขา สําหรับผู ใช บริการ ผู สูงอายุ ผู พิการ  

 

โครงการปรับปรุงห องเรียน โรงเรียนบ านแจงงาม  

โครงการปรับปรุงศูนย9หอประชุมหมู�บ าน  

โครงการลงหินคลุกบริเวณลานวัดดงเชือก 

โครงการต�อเติมอาคารโรงพยาบาลส�งเสริมสขุภาพตําบล  

ได มอบเงินสนับสนุน จํานวน 

ต�อเติมอาคาร รพ.สต.               

จํานวนเงิน (บาท) 

200,000 

200,000 

200,000 

120,000 

80,000 

50,000 

200,000 

80,000 

69,300 

150,000 

194,640 

1,543,940 
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         วันที่ 24 มิถุนายน 2560 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร9ยี่ จํากัด 
ขนาดกว าง 3 เมตร ยาว 110 เมตร หนา  
อ.ด�านช าง จ.สุพรรณบุรี  ค�าก�อสร างเป%นเงิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  วันที่  17  สิงหาคม  2560 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร9ยี่  จํากัด 
ผู สูงอายุและผู พิการ ซ่ึง บริษัทฯ ได สนับสนุนงบประมาณการก�อสร างเป%นเงิน  
มะค�าโมง  ตําบลหนองมะค�าโมง  อําเภอด�านช าง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
  วันท่ี 13 มกราคม 2560 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอ

แก�เด็กนักเรียน โรงเรียนบ านสระเตย อําเภอหนองหญ าไซ อําเภอด�านช าง
 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร9ยี่ จํากัด (มหาชน) ส�งมอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เมตร หนา  0.15 เมตร หมู�ท่ี 10 บ านวังนํ้าโจน (ชุมชนเกาะกระชาย) ต

ค�าก�อสร างเป%นเงิน 200,000.- บาท   

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร9ยี่  จํากัด (มหาชน) มอบห องสุขาสําหรับผู ใช บริการ 
และผู พิการ ซ่ึง บริษัทฯ ได สนับสนุนงบประมาณการก�อสร างเป%นเงิน  200,000.- บาท ให  รพสต

มะค�าโมง  ตําบลหนองมะค�าโมง  อําเภอด�านช าง จังหวัดสุพรรณบุรี  

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร9ยี่จํากัด (มหาชน) ได จัดกิจกรรมและมอบของขวัญให 
ด็กนักเรียน โรงเรียนบ านสระเตย อําเภอหนองหญ าไซ อําเภอด�านช าง จังหวัดสุพรรณบุรีเน่ืองในวันเด็กแห�งชาติ

ส�งมอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ต.หนองมะค�าโมง 

ขาสําหรับผู ใช บริการ 
บาท ให  รพสต.หนอง

ได จัดกิจกรรมและมอบของขวัญให      
จังหวัดสุพรรณบุรีเนื่องในวันเด็กแห�งชาติ 
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วันที่  6-10 กุมภาพันธ9  2560  บริษัท
ฝ�กอบรมตามโครงการหมู�บ านอาสาพัฒนาและปwองกันตนเอง ของ กอ
หมู�ที่ 3 บ านวังน้ําโจน ตาํบลแจงงาม อําเภอหนองหญ าไซ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
วันท่ี 7 กันยายน 2560  พนักงาน บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร9ยี่ จํากัด 

กาชาดอําเภอด�านช าง จังหวัดสุพรรณบุรี  ณ หอประชุมอําเภอด�านช าง
 

 
 
 

 

 

 

 

 

วันท่ี 3 สิงหาคม 2560 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร9ยี่ จํากัด 
ผู ประสบเหตุอุทกภัยภาคอีสาน  

 
 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร9ยี่ จํากัด (มหาชน) เข าร�วมสนับสนุน ในการ
ฝ�กอบรมตามโครงการหมู�บ านอาสาพัฒนาและปwองกันตนเอง ของ กอ.รมน. จังหวัดสุพรรณบุรี ให กับชาวบ าน

บ านวังน้ําโจน ตําบลแจงงาม อําเภอหนองหญ าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี  

พนักงาน บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร9ยี่ จํากัด (มหาชน) ร�วมบริจาคโลหิต กับก่ิง
กาชาดอําเภอด�านช าง จังหวัดสุพรรณบุรี  ณ หอประชุมอําเภอด�านช าง 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร9ยี่ จํากัด (มหาชน) ได มอบสิ่งของบริจาคช�วยเหลือ

เข าร�วมสนับสนุน ในการ   
จังหวัดสุพรรณบุรี ให กับชาวบ าน           

ร�วมบริจาคโลหิต กับก่ิง

ได มอบส่ิงของบริจาคช�วยเหลือ                  
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10.5 การปPองกันการมีส�วนร�วมเกี่ยวข�องกับการคอร รัปชั่น  

   บริษัทฯ มีความมุ�งม่ันในการต�อต านการทุจริตคอร9รัปชั่นทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทฯ 
จึงได กําหนดนโยบายว�าด วยการต�อต านการทุจริตคอร9รัปชั่น เพื่อปลูกจิตสํานึกให กรรมการ ผู บริหารและ
พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร9รัปชั่น สร างค�านิยมที่ถูกต อง และเพิ่ม  
ความเชื่อม่ันต�อผู มีส�วนได เสียทุกฝcาย เพื่อพัฒนาองค9กรให มีความยั่งยืนในระยะยาว 
   บริษัทฯ มีข อห ามมิให กรรมการ ผู บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ดําเนินการ
หรือยอมรับการทุจริตคอร9รัปชั่นในทุกรูปแบบท้ังทางตรงและทางอ อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจทั้งในประเทศ
และต�างประเทศ และทุกหน�วยงานที่เก่ียวข อง โดยจัดให มีการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย
การต�อต านทุจริตคอร9รัปชั่นอย�างสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและข อกําหนดในการดําเนินการ
ต�าง ๆ เพื่อให สอดคล องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบข อบังคับและบทบัญญัติของกฎหมายต�าง ๆ   
ที่เก่ียวข อง โดยให ปฏิบัติดังต�อไปนี้ 

1. กรรมการ ผู บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับต องปฏิบัติตามนโยบายการ
ต�อต านทุจริตคอร9รัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยไม�เข าไปเก่ียวข องกับเร่ืองทุจริตคอร9รัปชั่นไม�ว�าโดย
ทางตรงหรือทางอ อม 

2. พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับไม�พึงละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการกระทําที่เข าข�าย
การทุจริตคอร9รัปชั่นท่ีเก่ียวข องกับบริษัทฯ ต องแจ งให ผู บังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และให ความ
ร�วมมือในการตรวจสอบข อเท็จจริงต�าง ๆ หากมีข อสงสัยให ปรึกษาหารือผู บังคับบัญชา หรือบุคคลที่บริษัทฯ 
กําหนดให ทําหน าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจผ�านช�องทางต�าง ๆ ท่ีกําหนดไว  

3. บริษัทฯ จะให ความเป%นธรรมและคุ มครองพนักงานที่แจ งเร่ืองการทุจริตคอร9รัปชั่นท่ี
เก่ียวข องกับบริษัทฯ โดยใช มาตรการคุ มครองผู ร องเรียน หรือผู ที่ให ความร�วมมือในการรายงานการทุจริต
คอร9รัปชั่นตามที่บริษัทฯ กําหนดไว ในข อกําหนดและแนวทางปฏิบัติในการแจ งเบาะแสหรือข อร องเรียนของ    
ผู มีส�วนได เสีย 

4. ผู ท่ีกระทําทุจริตคอร9รัปชั่นเป%นการกระทําผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจซ่ึงจะต องได รับการ
พิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กําหนดไว  นอกจากนี้ อาจจะได รับโทษตามกฎหมายหากการ
กระทําน้ันผิดกฎหมาย 

5. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร�ให ความรู  และทําความเข าใจกับบุคคล
อ่ืนท่ีต องปฏิบัติหน าที่ เก่ียวข องกับบริษัทฯ ในเร่ืองที่ต องปฏิบัติให เป%นไปตามนโยบายว�าด วยการต�อต านทุจริต
คอร9รัปชั่น 

6. เพื่อให บริษัทฯ สามารถดําเนินการตามนโยบายว�าด วยการต�อต านการทุจริตคอร9รัปชั่น 
บริษัทฯ ได มีแนวทางดําเนินการต�าง ๆ โดยสรุปได ดังนี้ 

7. กําหนดนโยบายการต�อต านทุจริตคอร9รัปชั่นให ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงาน
บุคคลตั้งแต�การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตําแหน�ง การฝ�กอบรม การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพนักงาน และการให ผลตอบแทน โดยกําหนดให ผู บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทําความเข าใจกับ

129



 

พนักงานเพื่อใช ในกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยู�ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให เป%นไปอย�างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลด วย 

8. การดําเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการทุจริตคอร9รัปชั่น กรรมการ ผู บริหารและ
พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนทุกระดับจะต องปฏิบัติด วยความระมัดระวังโดยเฉพาะในเรื่องดังต�อไปนี้ 

    1. ไม�เสนอให ค�าตอบแทน จ�ายสินบน เรียกร อง ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคลอ่ืนหรือ
หน�วยงานอ่ืน ในทุกรูปแบบ ไม�ว�าจะเป%นการดําเนินการโดยทางตรงหรือทางอ อมเพื่อให มีการตอบแทน        
การปฏิบัติที่เอ้ือประโยชน9ต�อกัน หรือหวังผลประโยชน9เก่ียวกับงานของบริษัทฯ 

    2. การรับหรือให เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนต องเป%นไปอย�างโปร�งใสและถูกต องตาม
กฎหมาย โดยต องม่ันใจว�าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม�ได ถูกนําไปใช เพื่อเป%นข ออ างในการติดสินบน 

    3. ห ามรับหรือให สินบนในการดําเนินธุรกิจทุกชนิด การดําเนินงานของบริษัทฯ        
การติดต�องานกับภาครัฐจะต องเป%นไปอย�างโปร�งใส ซ่ือสัตย9สุจริต และต องดําเนินการให เป%นไปตามท่ีกฎหมาย
กําหนดโดย เคร�งครัด 

 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
    11.1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท ได แต�งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีความเป%นอิสระไม�เก่ียวข องกับ
ผู บริหารเพื่อพิจารณาประเด็นท่ีเป%นสาระสําคัญ ทั้งยังได ร�วมประชุมกับผู สอบบัญชี ผู ตรวจสอบภายใน และ
รวมท้ังเชิญผู บริหารที่เก่ียวข องเข าร�วมประชุมด วย เพื่อให ข อมูลและชี้แจงเพิ่มเติมตามควรโดยให ความสําคัญ
กับนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ในรอบป_ 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 7 ครั้ง ซ่ึงมีข อมูลการเข าร�วมประชุม
ของกรรมการตรวจสอบแต�ละท�าน ดังน้ี 

 
 

ชื่อ-นามสกุล 
 

ตําแหน�ง 
จํานวนคร้ังท่ีเข�าร�วมประชุม 

ในป0 2560 

1. นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม ประธานกรรมการตรวจสอบ 7/7 

2. นายวิรัช อภิเมธีธํารง* กรรมการตรวจสอบ 7/7 

3. นายสาธิต ชาญเชาวน9กุล กรรมการตรวจสอบ 7/7 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบได รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต�อคณะกรรมการบริษัทฯ เป%นประจํา
โดยมีผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่เป%นสาระสําคัญ ดังนี้ 

1) สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ เป%นรายไตรมาสและงวดประจําป_ 2560 ซ่ึงเห็นว�ามีความ
ถูกต องเชื่อถือได  และเป%นงบการเงินท่ีจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไปและมีการเปsดเผยข อมูล
อย�างเพียงพอและเหมาะสมแล ว 
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2)  พิจารณาแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบภายในสําหรับป_ 2560 ให ครอบคลุมถึงความ
เสี่ยงท่ีสําคัญตลอดจนแนวปฏิบัติในการต�อต านทุจริตคอร9รัปช่ัน และความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ โดยได แนะนําให ฝcายบริหารปรับปรุงแก ไขระบบงานและข อบกพร�องต�าง ๆ ให มีความรัดกุมและ
เหมาะสมมากยิ่งข้ึน 

3)  สอบทานและให ความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีให เป%นไป
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติในการต�อต านทุจริตคอร9รัปชั่น ในรอบ
ป_ 2560 โดยเน นความถูกต องครบถ วนของข อมูลท่ีเปsดเผยต�อผู มีส�วนได เสียทุกฝcายอย�างเป%นธรรมและเท�า
เทียมกันสามารถอ างอิงและตรวจสอบได อย�างโปร�งใส   

4)   สอบทานการทํารายการได มาและจําหน�ายไปซ่ึงสินทรัพย9 รวมทั้งรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือ
รายการท่ีอาจมีความขัดแย งทางผลประโยชน9ที่เกิดข้ึนในป_ 2560 แล วเห็นว�าเป%นรายการที่มีราคาและเงื่อนไข
ทางการค าตามปกติธุรกิจโดยทั่วไป  

5)   สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงและแนวปฏิบัติในการต�อต านทุจริตคอร9รัปชั่น ในรอบป_ 
2560 โดยได แนะนําให ฝcายบริหารปรับปรุงแก ไขระบบงานและข อบกพร�องต�าง ๆ ให มีความรัดกุมและ
เหมาะสมมากยิ่งข้ึน 

6) สอบทานความคืบหน าเก่ียวกับคดีความต�าง ๆ ในรอบป_ 2560 โดยได แนะนําให ฝcายบริหาร
ติดตามความคืบหน าของคดีอย�างใกล ชิดดําเนินการด วยความรัดกุมและเหมาะสม 

7) สอบทานการกระบวนบริหารงานของฝcายบริหารเก่ียวกับการแจ งเบาะแส ซ่ึงในป_ 2560 ไม�มี 
ผู ร องเรียนผ�านช�องทางการแจ งเบาะแสท่ีกําหนดไว  

8) ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งแบบรายคณะและ
รายบุคคลในรอบป_ 2560 โดยให ระบุจุดแข็ง จุดอ�อนและเร่ืองท่ีต องปรับปรุงแก ไขไว ด วย โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบได ร�วมกันพิจารณาผลการประเมินและกําหนดแนวทางปรับปรุงแก ไขการทํางานให มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนในป_ต�อไป 

9) พิจารณาคัดเลือกผู สอบบัญชีและกําหนดค�าตอบแทนของผู สอบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน   
อีวาย จํากัด เป%นผู สอบบัญชีของบริษัทประจําป_ 2561 นําเสนอต�อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอชื่อต�อ     
ที่ประชุมใหญ�สามัญผู ถือหุ นประจําป_ 2561 แต�งตั้งเป%นผู สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป_ 2561 

10) ได พิจารณาแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบภายในประจําป_ 2561 ตลอดจนอัตรากําลังคน
และการพัฒนาคุณภาพพนักงานของหน�วยงานตรวจสอบภายในเพื่อให มีความเพียงพอ เหมาะสมสอดคล องและ
สามารถรองรับปริมาณงานตามหน าท่ีและความรับผิดชอบได อย�างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลท่ีดี 
         ในรอบป_ 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป%นอิสระในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได รับ
มอบหมาย โดยคณะกรรมการและผู บริหารของบริษัทได ให ความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดี มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ให ความสําคัญกับป^จจัยความเสี่ยงท่ีอาจส�งผลกระทบต�อบริษัท
มีการปฏิบัติตามข อกฎหมายที่เก่ียวข อง มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่ถูกต องและเชื่อถือได เป%นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปsดเผยข อมูลและการดําเนินงานอย�างโปร�งใส มีระบบการควบคุม
ภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอ และไม�พบข อบกพร�องที่เป%นสาระสําคัญแต�อย�างใด 
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  11.2 การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

   คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวันที่ 22 มกราคม 2561 ได มีมติเห็นชอบ
ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในซ่ึงฝcายตรวจสอบภายในได ทําการประเมินตามหลักเณฑ9
ที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9 (ก.ล.ต.) กําหนดและสอดคล องกับกรอบ การควบคุม
ภายใน (COSO2013) ซ่ึงประกอบด วย 5 องค9ประกอบและ 17 หลักการ ประกอบด วย 

1. องค9กรแสดงถึงความยึดม่ันในคุณค�าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม 
2. คณะกรรมการมีความเป%นอิสระจากฝcายบริหาร และทําหน าที่กํากับดูแล (Oversight) 

และพัฒนาการดําเนินการด านการควบคุมภายใน  
3. ฝcายบริหารได จัดให มีโครงสร างสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสั่งการและ

ความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให องค9กรบรรลุวัตถุประสงค9 ภายใต การกํากับดูแล 
(oversight) ของคณะกรรมการ 

4. องค9กรแสดงถึงความมุ�งม่ันในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ 
5. องค9กรกําหนดให บุคลากรมีหน าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให บรรลุ

ตามวัตถุประสงค9ขององค9กร 
6. องค9กรกําหนดวัตถุประสงค9ไว อย�างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให สามารถระบุและประเมิน   

ความเสี่ยงต�าง ๆ  ที่เก่ียวข องกับการบรรลุวัตถุประสงค9ขององค9กร 
7. องค9กรระบุและวิเคราะห9ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต�อการบรรลุวัตถุประสงค9ไว 

อย�างครอบคลุมทั่วท้ังองค9กร 
8. องค9กรได พิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงท่ีจะบรรลุ

วัตถุประสงค9ขององค9กร 
9. องค9กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต�อระบบการควบคุม

ภายใน 
10. องค9กรมีมาตรการควบคุมที่ช�วยลดความเสี่ยงที่จะไม�บรรลุวัตถุประสงค9ขององค9กรให อยู�

ในระดับที่ยอมรับได  
11. องค9กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช�วย

สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค9 
12. องค9กรจัดให มีกิจกรรมการควบคุมผ�านทางนโยบาย ซ่ึงได กําหนดสิ่งที่คาดหวังและ

ข้ันตอนการปฏิบัติ เพื่อให นโยบายที่กําหนดไว นั้นสามารถนําไปสู�การปฏิบัติได  
13. องค9กรข อมูลท่ีเก่ียวข องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให การควบคุมภายในสามารถ

ดําเนินไปได ตามที่กําหนดไว  
14. องค9กรสื่อสารข อมูลภายในองค9กร ซ่ึงรวมถึงวัตถุประสงค9และความรับผิดชอบต�อการ

ควบคุมภายในที่จําเป%นต�อการสนับสนุนให การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได ตามท่ี
วางไว  
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15. องค9กรได สื่อสารกับหน�วยงานภายนอก เก่ียวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต�อการควบคุม
ภายใน 

16. องค9กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให ม่ันใจได ว�าการควบคุมภายใน
ยังดําเนินไปอย�างครบถ วน เหมาะสม 

17. องค9กรประเมินและสื่อสารข อบกพร�องของการควบคุมภายในอย�างทันเวลาต�อบุคคล   
ที่รับผิดชอบซ่ึงรวมถึงผู บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

   คณะกรรมการมีความเห็นว�าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทําธุรกรรมกับผู ถือหุ นใหญ� 
กรรมการ ผู บริหาร หรือผู ที่เก่ียวข องของบุคคลดังกล�าว อย�างเพียงพอแล ว สําหรับการควบคุมภายในห วข ออ่ืน 
คณะกรมการบริษัทฯ เห็นว�าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมแล วเช�นกัน 

  11.3 การดําเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
  บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหน าท่ีสอบทานให บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให 
เป%นไปตามกฎหมายว�าด วยหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9 ข อกําหนดของตลาดหลักทรัพย9และกฎหมายท่ี
เก่ียวข องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร�วมกันอย�างน อยทุก
ไตรมาส เพื่อพิจารณาและดําเนินการให มีรายงานทางการเงินที่ถูกต องและมีการเปsดเผยข อมูลอย�างครบถ วน
และเพียงพอ รวมถึงการพิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย งทางผลประโยชน9ให 
เป%นไปตามกฎหมายและข อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย9แห�งประเทศไทย ซ่ึงในการ
ประชุมจะมีผู สอบบัญชีเข าร�วมประชุมเพื่อให ข อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ 
  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีฝcายตรวจสอบ เพื่อทําหน าท่ีตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
และรายงานต�อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส  โดยคณะกรรมการตรวจสอบได ให ความเห็นชอบในการ
แต�งตั้ง นายศุภชัย แก วเฟ��อง ดํารงตําแหน�งผู จัดการฝcายตรวจสอบภายใน โดยเห็นว�ามีคุณวุฒิการศึกษา 
ประสบการณ9และการอบรมท่ีเหมาะสมเพียงพอที่จะปฏิบัติหน าท่ีดังกล�าวได อย�างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
(ประวัติและข อมูลรายละเอียดของผู จัดการฝcายตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ3) 
   คณะกรรมการตรวจสอบมีหน าท่ีพิจารณาความเป%นอิสระของฝcายตรวจสอบภายในตลอดจนให 
ความเห็นขอบในการแต�งตั้ง ถอดถอนและโยกย ายผู ดํารงตําแหน�งผู จัดการฝcายตรวจสอบภายในที่รับผิดชอบ
เก่ียวกับการตรวจสอบภายในบริษัทฯ รวมทั้งส�งเสริมให ผู ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน าท่ีตามมาตรฐานสากล                         
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of 
Internal Auditing, IIA) 
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12. รายการระหว�างกัน 

   12.1 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหว�างกัน 

หากบริษัทฯ มีความจํา เป%นต องทํารายการระหว�างกันกับบุคคลท่ีอาจ มีความขัดแย ง 
คณะกรรมการจะคํานึงถึงประโยชน9สูงสุดของบริษัทฯ เป%นสําคัญในการเข าทํารายการกับบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแย งดังกล�าว โดยบริษัทฯ จะให คณะกรรมการตรวจสอบเป%นผู ให ความเห็นเก่ียวกับความจําเป%น ความ
สมเหตุสมผล และความเหมาะสมของการเข าทํารายการดังกล�าว โดยพิจารณาเง่ือนไขต�าง ๆ ให เป%นไปตาม
ลักษณะการดําเนินการค าปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด 
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม�มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว�างกันที่อาจเกิดข้ึน บริษัทฯ 
จะให ผู ท่ีมีความรู ความชํานาญพิเศษ เช�น ผู สอบบัญชี ผู ประเมินราคาคทรัพย9สิน สํานักงานกฎหมาย เป%นต น 
ที่เป%นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย งเป%นผู ให ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว�างกันดังกล�าว 
เพื่อนําไปใช ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ            
ผู ถือหุ นตามแต�กรณี 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกําหนดมาตรการไม�ให ผู บริหาร หรือผู ท่ีอาจมีความขัดแย งทาง
ผลประโยชน9 หรือผู มีส�วนได เสียสามารถเข ามามีส�วนร�วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส�วนได เสียท้ังโดย
ทางตรงและทางอ อม และคณะกรรมการบริษัทฯ จะต องดูแลให บริษัทฯ ปฏิบัติให เป%นไปตามกฎหมายว�าด วย
หลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9 และข อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือข อกําหนดของตลาดหลักทรัพย9แห�ง
ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข อกําหนดเก่ียวกับการเปsดเผยข อมูลการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน 
และการได มาหรือจําหน�ายไปซ่ึงทรัพย9สินท่ีสําคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย�อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐาน
บัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู สอบบัญชีรับอนุญาตแห�งประเทศไทย และจะทําการเปsดเผยรายการ
ระหว�างกันไว ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู สอบบัญชีของบริษัทฯ 
แบบแสดงรายการข อมูลประจําป_ (แบบ 56-1) และรายงานประจําป_ (แบบ 56-2) ตามที่กฎหมายหลักทรัพย9
และตลาดหลักทรัพย9กําหนด 

 

12.2 นโยบายหรือแนวโน�มการทํารายการระหว�างกันในอนาคต 

ภายหลังจากที่บริษัทฯ เข าเป%นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย9แล ว บริษัทฯ จะไม�มีการใช 
วงเงินสินเชื่อร�วมกับ บริษัท ลานนา รีซอร9สเซส จํากัด (มหาชน) อีก เนื่องจากธนาคารพาณิชย9ที่ให วงเงิน
สินเชื่อดังกล�าวแก�บริษัทฯ มีเงื่อนไขว�าหากบริษัทฯ ได รับอนุญาตให เป%นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย9
เรียบร อยแล ว ธนาคารพาณิชย9ดังกล�าวจะพิจารณาให การสนับสนุนทางการเงินแก�บริษัทฯ ภายในวงเงินที่เป%น
วงเงินสินเชื่อท่ีใช ร�วมกับ บริษัท ลานนา รีซอร9สเซส จํากัด (มหาชน)  ดังกล�าว อย�างไรก็ตาม หากในอนาคต
บริษัทฯ มีความจําเป%นต องทํารายการระหว�างกับกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย งทางผลประโยชน9 บริษัทฯ 
จะต องดําเนินการให เป%นไปตามมาตรการและข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหว�างกันตามท่ีบริษัทฯ 
กําหนด และกรรมการที่มีส�วนได เสียจะไม�สามารถมีส�วนร�วมในการอนุมัติรายการดังกล�าว เพื่อให การตัดสินใจ
เข าทํารายการดังกล�าวไม�ก�อให เกิดความขัดแย งทางผลประโยชน9และเป%นประโยชน9สูงสุดแก�ผู ถือหุ นทุกราย 
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ส�วนที่ 3 
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

13. ข�อมูลทางการเงินที่สําคัญ  
  13.1 งบการเงิน    

   13.1.1 สรุปรายงานการสอบบญัช ี
    งบการเงินของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่ จํากัด (มหาชน) ตรวจสอบโดยผู$สอบบัญชี       
รับอนุญาต บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ่งสามารถสรุปรายงานการสอบบัญชีได$ดังนี้ 

   รายงานของผู�สอบบัญชีรับอนุญาต 
   ผู$สอบบัญชีได$ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่ จํากัด (มหาชน) ซึ่ง
ประกอบด$วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558, 2559, 2560 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ             
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส;วนของผู$ถือหุ$นและงบกระแสเงินสดสําหรับป=สิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

  ความรับผิดชอบของผู�บริหารและผู�มีหน�าที่ในการกํากับดูแลต�องบการเงิน 

ผู$บริหารมีหน$าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล;านี้โดยถูกต$องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู$บริหารพิจารณาว;าจําเปAน
เพื่อให$สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข$อมูลที่ขัดต;อข$อเท็จจริงอันเปAนสาระสําคัญไม;ว;าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข$อผิดพลาด 

ผู$บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯ ในการดําเนินงานต;อเน่ือง การ
เปDดเผยเรื่องท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานต;อเนื่องในกรณีท่ีมีเร่ืองดังกล;าว และการใช$เกณฑ�การบัญชีสําหรับ
กิจการที่ดําเนินงานต;อเนื่องเว$นแต;ผู$บริหารมีความต้ังใจที่จะเลิกบริษัทฯ หรือหยุดดําเนินงานหรือไม;สามารถ
ดําเนินงานต;อเนื่องอีกต;อไปได$ 

ผู$มีหน$าที่ในการกํากับดูแลมีหน$าที่ในการสอดส;องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงาน
ทางการเงินของบริษัทฯ 

   ความรับผิดชอบของผู�สอบบญัชีต�องบการเงิน 

การตรวจสอบของผู$สอบบัญชีมีวัตถุประสงค�เพื่อให$ได$ความเชื่อมั่นอย;างสมเหตุสมผลว;า                
งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข$อมูลท่ีขัดต;อข$อเท็จจริงอันเปAนสาระสําคัญหรือไม; ไม;ว;าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข$อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู$สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของผู$สอบบัญชีอยู;ด$วย ความเชื่อมั่น
อย;างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต;ไม;ได$เปAนการรับประกันว;าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข$อมูลท่ีขัดต;อข$อเท็จจริงอันเปAนสาระสําคัญที่มีอยู;ได$เสมอไป 
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ข$อมูลที่ขัดต;อข$อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข$อผิดพลาดและถือว;ามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณ�อย;าง
สมเหตุสมผลได$ว;ารายการที่ขัดต;อข$อเท็จจริงแต;ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต;อการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจของผู$ใช$งบการเงินจากการใช$งบการเงินเหล;านี้ 

ในการตรวจสอบของผู$สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี ผู$สอบบัญชีใช$ดุลยพินิจและการ
สังเกตและสงสัยเยี่ยงผู$ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และผู$สอบบัญชีได$ปฏิบัติงานดังต;อไปนี้ด$วย 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข$อมูลที่ขัดต;อข$อเท็จจริงอันเปAนสาระสําคัญใน
งบการเงิน ไม;ว;าจะเกิดจากการทุจริตหรือข$อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต;อความเส่ียงเหล;านั้น และได$หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปAนเกณฑ�ในการ
แสดงความเห็นของผู$สอบบัญชี ความเสี่ยงท่ีไม;พบข$อมูลท่ีขัดต;อข$อเท็จจริงอันเปAนสาระสําคัญซึ่งเปAนผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกว;าความเสี่ยงที่เกิดจากข$อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู$ร;วมคิด          
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว$นการแสดงข$อมูล การแสดงข$อมูลที่ไม;ตรงตามข$อเท็จจริงหรือ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเข$าใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวข$องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบให$เหมาะสมกับสถานการณ� แต;ไม;ใช;เพื่อวัตถุประสงค�ในการแสดงความเห็นต;อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู$บริหารใช$และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปDดเผยข$อมูลท่ีเก่ียวข$องที่ผู$บริหารจัดทํา 

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช$เกณฑ�การบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินงานต;อเนื่อง
ของผู$บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได$รับว;ามีความไม;แน;นอนที่มีสาระสําคัญที่เก่ียวกับ
เหตุการณ�หรือสถานการณ�ท่ีอาจเปAนเหตุให$เกิดข$อสงสัยอย;างมีนัยสําคัญต;อความสามารถของบริษัทฯ ในการ
ดําเนินงานต;อเนื่องหรือไม; หากผู$สอบบัญชีได$ข$อสรุปว;ามีความไม;แน;นอนที่มีสาระสําคัญ ผู$สอบบัญชีจะต$องให$
ข$อสังเกตไว$ในรายงานของผู$สอบบัญชีถึงการเปDดเผยข$อมูลที่เก่ียวข$องในงบการเงิน หรือหากเห็นว;าการเปDดเผย
ดังกล;าวไม;เพียงพอ ผู$สอบบัญชีจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข$อสรุปของผู$สอบบัญชีข้ึนอยู;กับหลักฐาน
การสอบบัญชีท่ีได$รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู$สอบบัญชี อย;างไรก็ตาม เหตุการณ�หรือสถานการณ�ในอนาคต
อาจเปAนเหตุให$บริษัทฯ ต$องหยุดการดําเนินงานต;อเน่ืองได$ 

• ประเมินการนําเสนอ โครงสร$างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปDดเผยข$อมูลท่ี
เก่ียวข$อง ตลอดจนประเมินว;างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกต$องตามท่ีควรหรือไม;  

ผู$สอบบัญชีได$สื่อสารกับผู$มีหน$าที่ในการกํากับดูแลในเร่ืองต;าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและ
ช;วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได$วางแผนไว$ ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข$อบกพร;อง
ที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากผู$สอบบัญชีได$พบในระหว;างการตรวจสอบของผู$สอบบัญชี 
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ผู�สอบบัญชีได�ให�คํารับรองแก�ผู�มีหน�า ท่ีในการกํากับดูแลว�าผู�สอบบัญชีได�ปฏิบัติตาม
ข�อกําหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข�องกับความเป&นอิสระและได�สื่อสารกับผู�มีหน�าที่ในการกํากับดูแลเก่ียวกับ
ความสัมพันธ+ท้ังหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซึ่งผู�สอบบัญชีเชื่อว�ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว�ากระทบต�อ
ความเป&นอิสระของผู�สอบบัญชีและมาตรการที่ผู�สอบบัญชีใช�เพื่อป1องกันไม�ให�ผู�สอบบัญชีขาดความเป&นอิสระ
จากเรื่องท้ังหลายที่สื่อสารกับผู�มีหน�าที่ในการกํากับดูแล ผู�สอบบัญชีได�พิจารณาเร่ืองต�าง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดใน
การตรวจสอบงบการเงินในงวดป4จจุบันและกําหนดเป&นเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ผู�สอบบัญชีได�อธิบายเรื่อง
เหล�านี้ไว�ในรายงานของผู�สอบบัญชี เว�นแต�กฎหมายหรือข�อบังคับห�ามไม�ให�เป6ดเผยเร่ืองดังกล�าวต�อสาธารณะ 
หรือในสถานการณ+ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ผู�สอบบัญชีพิจารณาว�าไม�ควรสื่อสารเร่ืองดังกล�าวในรายงานของผู�สอบบัญชี
เพราะการกระทําดังกล�าวสามารถคาดการณ+ได�อย�างสมเหตุสมผลว�าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว�า
ผลประโยชน+ท่ีผู�มีส�วนได�เสียสาธารณะจะได�จากการสื่อสารดังกล�าว 

  13.1.2 ความเห็น 

   ผู�สอบบัญชีเห็นว�างบการเงินข�างต�นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปAสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร+ยี่ จํากัด (มหาชน) 
โดยถูกต�องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

  13.2 ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 
ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงินป� 2558-2560 

รายการ 
ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560 

ล&านบาท ร&อยละ ล&านบาท ร&อยละ ล&านบาท ร&อยละ 
สินทรัพย+ 
สินทรัพย	หมุนเวียน 

     
 

 

  เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด 9.10 0.28 37.05 1.15 35.31 1.25 
  เงินลงทุนชั่วคราว – กองทุนเป6ด 0.78 0.02 0.96 0.03 1.02 0.03 
  ลูกหน้ีการค�าและลูกหน้ีอื่น 201.71 6.22 165.55 5.13 212.81 7.52 
  สินค�าคงเหลือ 137.61 4.25 126.11 3.91 122.90 4.34 
  เงินจ�ายล�วงหน�าค�าซ้ือสินค�า 578.13 17.84 543.60 16.85 38.42 1.36 
  สินทรัพย+ภาษีเงินได�ของงวดป4จจุบัน - - - - 9.56 0.34 
  สินทรัพย+หมุนเวียนอื่น 20.64 0.64 31.99 1.00 4.53 0.16 

รวมสินทรัพย	หมุนเวียน 947.97 29.25 905.26 28.07 424.55 15.00 

สินทรัพย	ไม�หมุนเวียน       
  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ+ 2,286.82 70.55 2,314.39 71.76 2,398.32 84.74 
  สินทรัพย+ไม�มีตัวตน 2.96 0.09 2.35 0.07 1.87 0.07 
  สินทรัพย+ภาษีเงินได�รอตัดบัญชี 2.81 0.09 2.48 0.08 3.46 0.12 
  สินทรัพย+ไม�หมุนเวียนอื่น 0.72 0.02 0.70 0.02 2.09 0.07 

รวมสินทรัพย	ไม�หมุนเวียน 2,293.31 70.75 2,319.92 71.93 2,405.74 85.00 
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รายการ 
ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560 

ล&านบาท ร&อยละ ล&านบาท ร&อยละ ล&านบาท ร&อยละ 

  หนี้สนิและส.วนของผู&ถือหุ&น 

หน้ีสินหมุนเวียน 
  เงินกู�ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
  เจ�าหน้ีการค�าและเจ�าหน้ีอื่น 
  ภาษีเงินได�ค�างจ�าย 

 
 

964.93 
67.91 
2.50 

 
 

29.77 
2.10 
0.08 

 
 

986.64 
182.33 

1.16 

 
 

30.59 
5.65 
0.04 

 
 

899.07 
159.81 

- 

 
 

31.77 
5.65 

- 

  ส�วนของหน้ีสินตามสัญญาเช�าการเงิน   
        ท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปA 

 
1.45 

 
0.04 

 
2.80 

 
0.09 

 
3.25 

 
0.11 

  ส�วนของเงินกู�ยืมระยะยาวท่ีครบ 
        กําหนดชําระภายใน 1 ปA 

 
180.00 

 
5.55 

 
180.00 

 
5.58 

 
117.76 

 
4.16 

  สํารองผลประโยชน+ระยะสั้นของพนักงาน 2.76 0.08 2.55 0.08 4.09 0.14 
  หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 15.27 0.47 14.91 0.46 13.55 0.48 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,234.82 38.09 1,370.39 42.49 1,197.53 42.31 

หน้ีสินไม�หมุนเวียน       
  หน้ีสินตามสัญญาเช�าการเงิน – สุทธิจาก 
       ส�วนท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปA 

 
4.09 

 
0.13 

 
3.96 

 
0.12 

 
2.58 

 
0.09 

  เงินกู�ยืมระยะยาว – สุทธิจากส�วนท่ีถึง 
       กําหนดชําระภายใน 1 ปA 

 
297.76 

 
9.19 

 
117.76 

 
3.65 

 
- 

 
- 

  สํารองผลประโยชน+ระยะยาวของพนักงาน 1.07 0.03 1.43 0.05 2.27 0.08 

รวมหน้ีสินไม�หมุนเวียน 302.92 9.35 123.15 3.82 4.85 0.17 

รวมหน้ีสิน 1,537.74 47.44 1,493.54 46.31 1,202.38 42.48 

ส.วนของผู&ถือหุ&น 
ทุนเรือนหุ�น 

      

  ทุนจดทะเบียน 1,000.00 30.85 1,000.00 31.01 1,000.00 35.33 
  ทุนท่ีออกและเรียกชําระแล�ว 1,000.00 30.85 1,000.00 31.01 1,000.00 35.33 
ส�วนเกินมูลค�าหุ�นสามญั 188.79 5.82 188.79 5.85 188.79 6.67 
ส�วนทุนจากการจ�ายโดยใช�หุ�นเป&นเกณฑ+ 0.56 0.02 0.56 0.02 0.56 0.02 
กําไรสะสม       
  จัดสรรแล�ว - สํารองตามกฎหมาย 100.00 3.09 100.00 3.10 100.00 3.53 
  จัดสรรแล�ว - สํารองท่ัวไป - - - - 192.00 6.79 
  ยังไม�ได�จดัสรร  414.19 12.78 442.29 13.71 146.56 5.18 

รวมส�วนของผู�ถอืหุ�น 1,703.54 52.56 1,731.64 53.69 1,627.91 57.52 

รวมหน้ีสินและส�วนของผู�ถือหุ�น 3,241.28 100.00 3,225.18 100.00 2,830.29 100.00 
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ตารางสรปุงบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จป� 2558-2560 

รายการ 
ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560 

ล&านบาท ร&อยละ ล&านบาท ร&อยละ ล&านบาท ร&อยละ 

รายได&       

รายได�จากการขาย 2,600.32 99.91 2,415.07 99.86 2,470.52 99.91 
รายได�อื่น 2.25 0.09 3.28 0.14 2.24 0.09 

รวมรายได� 2,602.57 100.00 2,418.35 100.00 2,472.76 100.00 

ต&นทุนและค.าใช&จ.าย       
ต�นทุนขาย 2,244.29 86.23 2,111.84 87.33 2,219.67 89.76 
ค�าใช�จ�ายในการขาย 9.93 0.38 9.52 0.39 7.15 0.29 
ค�าใช�จ�ายในการบริหาร 38.30 1.47 68.16 2.82 91.41 3.70 
ขาดทุนจากเหตุการณ+อุทกภัย - - - - 73.32 2.97 

รวมค�าใช�จ�าย 2,292.52 88.09 2,189.52 90.54 2,391.55 96.72 

กําไร (ขาดทุน) ก�อนหักค�าใช�จ�ายทางการเงิน 310.05 11.91 228.83 9.46 81.21 3.28 

ค�าใช�จ�ายทางการเงิน 50.06 1.92 37.79 1.56 32.85 1.33 

กําไรก�อนค�าใช�จ�ายภาษีเงินได� 259.99 9.99 191.04 7.90 48.36 1.95 

ภาษีเงินได� (15.72) (0.60) (12.94) (0.54) 0.50 0.02 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 244.27 9.39 178.10 7.36 48.86 1.97 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิต�อหุ�น  
(Fully Diluted) (บาท) 

0.24  0.18  0.05  

กําไร (ขาดทุน) สุทธิต�อหุ�น 
(Weighted Average) (บาท) 

0.24  0.18  0.05  

มูลค�าท่ีตราไว� (บาท) 1.00  1.00  1.00  
 

ตารางสรุปงบกําไรสะสมป� 2558-2560 
(หน.วย : ล&านบาท) 

รายการ ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560 

กําไร (ขาดทุน) สะสมยังไม�ได�จัดสรรยกมา 319.82 414.19 442.29 
กําไรสําหรับปA 244.27 178.10 48.86 
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปA 0.10 - (2.59) 

กําไรสําหรับการจัดสรร 564.19 592.29 488.56 
หัก  เงินป4นผลจ�าย (150.00) (150.00) (150.00) 
      สํารองตามกฎหมาย - - - 
      สํารองท่ัวไป - - (192.00) 

กําไร (ขาดทุน) สะสมยังไม�ได�จัดสรรยกไป 414.19 442.29 146.56 
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ตารางสรุปงบกระแสเงินสดป� 2558-2560 
                (หน.วย : ล&านบาท)    

รายการ ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมการดาํเนินงาน    
กําไร (ขาดทุน) ก�อนภาษี 259.99 191.04 48.36 
รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) เป&นเงินสดรับ (จ�าย) จาก 
   กจิกรรมดําเนินงาน 

   

   ค�าเสื่อมราคาและค�าตดัจําหน�าย 121.92 125.47 146.58 
   การปรับลดสินค�าคงเหลอืเป&นมลูค�าสุทธิท่ีจะได�รับ - - 0.55 
   ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน�ายท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ+ (0.56) (0.52) - 
   ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน�ายเงินลงทุนชั่วคราว (0.34) (0.19) (0.06) 
   ขาดทุน (กําไร) จากการตดัจําหน�ายเคร่ืองจักรและอุปกรณ+และ 
      สินทรัพย+ไม�มีตัวตน 

 
0.29 

 
0.58 

 
0.23 

   สํารองผลประโยชน+ระยะยาวของพนักงาน 0.42 1.28 0.39 
   ค�าเผื่อการด�อยค�าของเงินจ�ายล�วงหน�าค�ามันเส�น  
   รายได�ดอกเบ้ีย 

- 
(0.17) 

6.87 
(0.16) 

- 
(0.17) 

   ค�าใช�จ�ายดอกเบ้ีย 49.86 37.62 32.64 

กําไรจากการดําเนินงานก�อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย+และหน้ีสนิ 
   ดําเนินงาน 

 
431.41 

 
361.99 

 
228.52 

สินทรัพย+ดําเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง     
   ลูกหน้ีการค�าและลูกหน้ีอื่น (11.58) 36.17 (47.27) 
   สินค�าคงเหลอื (24.14) 11.50 2.65 
   เงินจ�ายล�วงหน�าค�าซือ้สินค�า 51.10 27.65 505.18 
   สินทรัพย+หมุนเวียนอื่น 15.65 (11.35) 27.47 
   สินทรัพย+ไม�หมุนเวียนอื่น (0.22) 0.02 (1.38) 
หน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)    
   เจ�าหน้ีการค�าและเจ�าหน้ีอื่น (56.79) 87.14 (29.00) 
   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 3.20 (1.36) (0.54) 
   สํารองผลประโยชน+ระยะยาวของพนักงาน - (1.13) (1.25) 

เงินสดจาก (ใช�ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 408.63 510.63 684.38 

   ดอกเบ้ียรับ 0.17 0.15 0.17 
   จ�ายดอกเบ้ีย (49.50) (36.10) (33.04) 
   จ�ายภาษีเงินได� (3.10) (13.94) (10.55) 

เงินสดสุทธิจาก (ใช&ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน 356.20 460.74 640.96 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน    
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอปุกรณ+ (43.08) (122.10) (221.63) 
ซ้ือเงินลงทุนชั่วคราว (692.00) (565.00) (150.00) 
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รายการ ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560 
ซ้ือสินทรัพย+ไม�มตีัวตน (1.72) (0.18) (0.16) 
เงินสดรับจากการจําหน�ายเงินลงทุนชั่วคราว 692.00 565.00 150.00 
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 4.87 - - 
เงินสดรับจากการจําหน�ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ+ 0.56 0.52 - 

เงินสดสุทธิจาก (ใช&ไปใน) กจิกรรมลงทุน (39.37) (121.76) (221.79) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน    
เงินกู�ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 1.79 21.70 (87.57) 
ชําระคืนเงินกู�ยืมระยะยาว (180.00) (180.00) (180.00) 
เงินสดจ�ายชําระหน้ีสินตามสญัญาเช�าการเงิน (1.78) (2.73) (3.34) 
เงินสดจ�ายเงินป4นผล (150.00) (150.00) (150.00) 

เงินสดสุทธิจาก (ใช&ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (329.99) (311.03) (420.91) 

เงินสดและรายการเทียบเท.าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (13.16) 27.95 (1.74) 
เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสดต�นปA 22.26 9.10 37.05 

เงินสดและรายการเทียบเท.าเงินสดปลายป� 9.10 37.05 35.31 
 

ตารางสรปุอัตราส.วนทางการเงินที่สําคัญป� 2558-2560 

รายการ หน.วยวดั ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560 

อัตราส.วนสภาพคล.อง       

อัตราส�วนสภาพคล�อง   เท�า 0.77 0.66 0.35 
อัตราส�วนสภาพคล�องหมุนเร็ว   เท�า 0.17 0.15 0.21 
อัตราส�วนสภาพคล�องกระแสเงินสด   เท�า 0.28 0.35 0.50 
อัตราส�วนหมุนเวียนลูกหน้ีการค�า  เท�า 13.11 13.15 13.06 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย  วัน 27.46 27.37 27.57 
อัตราส�วนหมุนเวียนสินค�าสําเร็จรูป  เท�า 174.91 171.38 173.94 
ระยะเวลาขายสินค�าสําเร็จรูปเฉลี่ย   วัน 2.06 2.10 2.07 
อัตราส�วนหมุนเวียนเจ�าหน้ี  เท�า 25.27 20.73 17.47 
ระยะเวลาชําระหน้ี   วัน 14.25 17.37 20.61 
Cash Cycle   วัน 15.27 12.11 9.03 

อัตราส.วนแสดงความสามารถในการทํากําไร      

อัตรากําไรขั้นต�น    % 13.69 12.56 10.15 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน   % 11.84 9.34 3.20 
อัตรากําไรอื่น    % 0.09 0.14 0.09 
อัตรากําไรสุทธ ิ   % 9.39 7.36 1.98 
อัตราผลตอบแทนผู�ถอืหุ�น 
 

% 14.75 10.37 2.91 
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รายการ หน.วยวดั ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560 
อัตราส.วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน     
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย+  % 7.37 5.51 1.61 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย+ถาวร   % 15.72 13.20 8.29 
อัตราการหมุนของสินทรัพย+  เท�า 0.79 0.75 0.82 

อัตราส.วนวิเคราะห+นโยบายทางการเงิน     
อัตราส�วนหน้ีสินต�อส�วนของผู�ถือหุ�น  เท�า 0.90 0.86 0.74 
อัตราส�วนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย  เท�า 8.43 13.53 20.50 
อัตราส�วนความสามารถชําระภาระผูกพัน-Cash basis เท�า 1.11 1.13 1.24 
อัตราการจ�ายเงินป4นผล  % 61.41 84.22 307.02 
 

14. การวิเคราะห+และคําอธิบายของฝCายจัดการ       

    14.1 ผลการดําเนินงานในภาพรวม 

   บริษัทฯ มีรายได�ในปA 2560 จํานวน 2,472.76 ล�านบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปAก�อน
ร�อยละ 2.25 เน่ืองจากราคาขายเอทานอลเพิ่มข้ึนจากปAก�อนร�อยละ 10.48 ในขณะที่กําไรสุทธิในปA 2560 
จํานวน 48.86 ล�านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปAก�อนร�อยละ 72.57 เนื่องจากราคาวัตถุดิบกากนํ้าตาลท่ี
ปรับสูงข้ึนมาก สาเหตุจากปริมาณกากนํ้าตาลฤดูกาลผลิต 2559/2560 ลดลงถึงร�อยละ 10 เมื่อเทียบกับ
ฤดูกาลผลิต 2558/2559 ซึ่งเป&นผลมาจากสภาพป4ญหาภัยแล�งรุนแรงที่เกิดข้ึนในช�วงต�นปAส�งผลให�ตออ�อยและ
อ�อยปลูกได�รับความเสียหายเป&นจํานวนมาก และในเดือนตุลาคมเกิดฝนตกหนักในบริเวณบ�อกักเก็บน้ํากากส�า
ซึ่งผ�านการบําบัดแล�วและบริเวณใกล�เคียงรอบโรงงานทําให�คันบ�อกักเก็บนํ้ากากส�าบางส�วนชํารุดพังทลายและ
ไหลเข�าสู�พื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรข�างเคียง เป&นผลให�บริษัทฯ ต�องหยุดการผลิตในเดือนตุลาคมและ
พฤศจิกายน เพื่อซ�อมแซมคันบ�อท่ีชํารุด ขณะเดียวกันบริษัทฯ ได�ดําเนินการฟjkนฟูและจ�ายชดเชยความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนแก�ทรัพย+สินชาวบ�านท่ีได�รับผลกระทบ 

  14.2 การวิเคราะห+ผลการดําเนินงาน 

 
รายละเอียด 

ป� 2560 ป� 2559 เพ่ิมขึ้น/(ลดลง) 

ล&านบาท % ล&านบาท % ล&านบาท % 

รายได�จากการขาย 2,470.52 99.91 2,415.07 99.86 55.45 2.30 
รายได�อ่ืน 2.24 0.09 3.28 0.14 (1.04) (31.71) 

รวมท้ังสิ้น 2,472.76 100.00 2,418.35 100.00 54.41 2.25 
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รายได& 

บริษัทฯ มีรายได�ในปA 2560 รวมท้ังส้ิน 2,472.76 ล�านบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปA
ก�อน 54.41 ล�านบาท คิดเป&นร�อยละ 2.25 เนื่องจาก 

1 มีรายได�จากการขายเอทานอล 2,470.52 ล�านบาท คิดเป&นร�อยละ 99.91 ของรายได�รวม 
เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปAก�อน 55.45 ล�านบาท คิดเป&นร�อยละ 2.30 เน่ืองจากราคาขายเอทานอลเพิ่มข้ึน
ตามที่ชี้แจงข�างต�นแล�ว 

2 มีรายได�อ่ืน 2.24 ล�านบาท คิดเป&นร�อยละ 0.09 ของรายได�รวม ลดลงจากงวดเดียวกัน
ของปAก�อน 1.04 ล�านบาท คิดเป&นร�อยละ 31.71 เนื่องจากรายได�จากการจําหน�ายทรัพย+สินและ Fusel Oil 
ลดลง 

รายละเอียด 
ป� 2560 ป� 2559 เพิ่มขึ้น/(ลดลง) 

ล&านบาท % ยอดขาย ล&านบาท % ยอดขาย ล&านบาท % 

ต�นทุนขาย 2,219.67 89.85 2,111.84 87.44 107.83 5.11 
ค�าใช�จ�ายขายและบริหาร 98.56 3.99 77.68 3.22 20.88 26.88 
ขาดทุนจากเหตุการณ+อุทกภัย 73.32 2.97 - - 73.32 100.00 
ค�าใช�จ�ายการเงิน 32.85 1.33 37.79 1.56 (4.94) (13.07) 
ค�าใช�จ�ายภาษีเงินได� (0.50) (0.02) 12.94 0.54 (13.44) (103.86) 

รวมท้ังสิ้น 2,423.90 98.11 2,240.25 92.76 183.65 8.20 
 

ค.าใช&จ.าย 

บริษัทฯ มีค�าใช�จ�ายในปA 2560 รวมทั้งสิ้น 2,423.90 ล�านบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปA
ก�อน 183.65 ล�านบาท คิดเป&นร�อยละ 8.20 เนื่องจาก 

1 ต�นทุนขายเอทานอลเพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปAก�อน 107.83 ล�านบาท คิดเป&นร�อยละ 
5.11 เน่ืองจากราคาวัตถุดิบสูงกว�าปAก�อน  

2 ค�าใช�จ�ายขายและบริหารเพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปAก�อน 20.88 ล�านบาท คิดเป&นร�อยละ 
26.88 เนื่องจากรับโอนต�นทุนผลิตในช�วงที่หยุดการผลิตชั่วคราว 

3 ขาดทุนจากเหตุการณ+อุทกภัยเพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปAก�อน 73.32 ล�านบาท 
เนื่องจากจ�ายเงินชดเชยค�าเสียหายให�แก�ผู�รับผลกระทบจากบ�อเก็บกักน้ํากากส�าบางส�วนชํารุดพังทลายตามท่ี
ชี้แจงข�างต�น 

4 ค�าใช�จ�ายการเงินลดลงจากงวดเดียวกันของปAก�อน 4.94 ล�านบาท คิดเป&นร�อยละ 13.07 
เนื่องจากมีการจ�ายคืนเงินกู�ยืมระยะสั้นและเงินกู�ยืมระยะยาว 

5 กําไรจากธุรกิจเอทานอลสําหรับสายการผลิตที่ 2 ไม�ต�องเสียภาษีเงินได�นิติบุคคลเพราะ
ได�รับการส�งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส�งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 แต�มีภาษีเงินได�นิติบุคคลสําหรับ
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สายการผลิตที่ 1 ท่ีหมดอายุการส�งเสริมการลงทุนมีผลประกอบการลดลง จึงทําให�ภาษีเงินได�ลดลงจากงวด
เดียวกันของปAก�อน 13.44 ล�านบาท คิดเป&นร�อยละ 103.86 

รายละเอียด 
ป� 2560 ป� 2559 

ล&านบาท % ล&านบาท % 

รายได�จากการขาย 2,470.52 100.00 2,415.07 100.00 
หัก  ต�นทุนขาย 2,219.67 89.85 2,111.84 87.44 

กําไรขั้นต&น 250.85 10.15 303.23 12.56 
 

กําไรขั้นต&น 

บริษัทฯ มีกําไรข้ันต�นในปA 2560 จํานวน 250.85 ล�านบาท คิดเป&นร�อยละ 10.15 ของรายได�
จากการขาย ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันของปAก�อนท่ีมีกําไรข้ันต�น 303.23 ล�านบาท คิดเป&นร�อยละ 12.56 ของ
รายได�จากการขาย เนื่องจากต�นทุนขายเอทานอลเพิ่มข้ึนตามที่ชี้แจงข�างต�นแล�ว 

รายละเอียด 
(หน.วย : ล&านบาท) 

ป� 2560 ป� 2559* 
เพ่ิมขึ้น/
(ลดลง) 

% 

EBITDA  
EBITDA MARGIN (%) 

227.79 
9.21 

354.30 
14.65 

(126.51) 
(5.44) 

(35.71) 
- 

 

EBITDA และ EBITDA MARGIN 

บริษัทฯ มี EBITDA (กําไรก�อนหักค�าใช�จ�ายการเงิน ภาษีเงินได�นิติบุคคล ค�าเสื่อมราคาและ 
ค�าเส่ือมสิ้น) ในปA 2560 เท�ากับ 227.79 ล�านบาท ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันของปAก�อนร�อยละ 35.71 และมี 
EBITDA MARGIN คิดเป&นร�อยละ 9.21 ของรายได�รวม ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันของปAก�อนท่ีร�อยละ 5.44 (*ปA
2559: เดิม EBITDA เท�ากับ 353.62 ล�านบาท และ EBITDA MARGIN คิดเป&นร�อยละ 14.62 โดยใช�เฉพาะ
ดอกเบี้ยจ�ายเพียงอย�างเดียวที่รวมอยู�ในค�าใช�จ�ายการเงิน ในขณะที่ปA 2560 ใช�ค�าใช�จ�ายการเงินในการคํานวณ) 
ตามที่ชี้แจงข�างต�นแล�ว 

รายละเอียด 
(หน.วย : ล&านบาท) 

ป� 2560 ป� 2559 
เพ่ิมขึ้น/
(ลดลง) 

% 

กําไรสุทธิ 48.86 178.10 (129.24) (72.57) 
กําไรสุทธิต�อหุ�น (บาท) 0.05 0.18 (0.13) (72.22) 
NET PROFIT MARGIN (%) 1.97 7.36 (5.39) - 

หมายเหตุ : มูลค�าจดทะเบียนหุ�นละ 1 บาท 
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กําไรสุทธิ  

บริษัทฯ มีกําไรสุทธิในปA 2560 จํานวน 48.86 ล�านบาท คิดเป&นกําไรสุทธิหุ�นละ 0.05 บาท 
ลดลงจากงวดเดียวกันของปAก�อนร�อยละ 72.57 เน่ืองจากเหตุการณ+อุทกภัยตามที่ชี้แจงข�างต�น และมีอัตรากําไร
สุทธิ (NET PROFIT MARGIN) คิดเป&นร�อยละ 1.97 ของรายได�รวม ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันของปAก�อนท่ี                 
ร�อยละ 5.39 

รายละเอียด 
หน.วย : ล&านบาท 

ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2560 

ณ วันท่ี 31
ธันวาคม 2559 

เพ่ิมขึ้น/
(ลดลง) 

 
% 

สินทรัพย+รวม 

หน้ีสินรวม 

ส�วนของผู�ถือหุ�นรวม 

2,830.29 

1,202.38 

1,627.91 

3,225.18 

1,493.54 

1,731.64 

(394.89) 

(291.16) 

(103.73) 

(12.24) 

(19.49) 

(5.99) 

มูลค�าหุ�นตามบัญชี-บาทต�อหุ�น 1.63 1.73 (0.10) (5.78) 

หมายเหตุ : มูลค�าจดทะเบียนหุ�นละ 1 บาท 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 
สินทรัพย+ 
บริษัทฯ มีสินทรัพย+รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลงจากวันสิ้นปA 2559 จํานวน 

394.89 ล�านบาท ลดลงร�อยละ 12.24 ประกอบด�วย 
1 สินทรัพย+หมุนเวียนลดลงจากวันสิ้นปA 2559 จํานวน 480.71 ล�านบาท ลดลงร�อยละ 

53.10 เนื่องจาก  (ก) มีเงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสดลดลง 1.74 ล�านบาท หรือร�อยละ 4.70 (ข) มีเงิน
ลงทุนชั่วคราวเพิ่มข้ึน 0.06 ล�านบาท หรือร�อยละ 6.25 (ค) มีลูกหน้ีการค�าและลูกหนี้อ่ืนเพิ่มข้ึน 47.26 ล�าน
บาท หรือร�อยละ 28.55 (ง) มีสินค�าคงเหลือซึ่งส�วนใหญ�เป&นวัตถุดิบกากน้ําตาลที่ซื้อสํารองไว�สําหรับปA 2561 
ลดลง 3.21 ล�านบาท หรือร�อยละ 2.55 (จ) มีเงินจ�ายล�วงหน�าค�าซื้อสินค�าลดลง 505.18 ล�านบาท หรือร�อยละ 
92.93 และ (ฉ) มีสินทรัพย+หมุนเวียนอ่ืนซึ่งส�วนใหญ�เป&นภาษีซื้อรอเรียกคืนลดลง 17.90 ล�านบาท หรือร�อยละ 
55.95 

2 สินทรัพย+ไม�หมุนเวียนเพิ่มข้ึนจากวันสิ้นปA 2559 จํานวน 85.82 ล�านบาท เพิ่มข้ึนร�อยละ 
3.70 เน่ืองจาก (ก) มีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ+เพิ่มข้ึน 83.93 ล�านบาท หรือร�อยละ 3.63 และ (ข) มีสินทรัพย+
ไม�หมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน 1.89 ล�านบาท หรือร�อยละ 34.18 

หน้ีสิน 

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ลดลงจากวันสิ้นปA 2559 จํานวน 291.16 
ล�านบาท ลดลงร�อยละ 19.49 เน่ืองจาก (ก) มีเจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้อ่ืนซึ่งส�วนใหญ�เป&นค�าวัตถุดิบกากนํ้าตาล
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ลดลง 22.52 ล�านบาท หรือร�อยละ 12.35 (ข) เงินกู�ยืมระยะสั้นและระยะยาวลดลง 267.57 ล�านบาท หรือร�อย
ละ 20.83 เนื่องจากมีการจ�ายชําระคืนเงินกู�ยืมระยะสั้นและระยะยาว และ (ค) มีหน้ีสินอ่ืนลดลง 1.07 ล�านบาท 
หรือร�อยละ 3.99 

ส.วนของผู&ถือหุ&น  

 บริษัทฯ มีส�วนของผู�ถือหุ�นรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ลดลงจากวันสิ้นปA 2559 จํานวน 
103.73 ล�านบาท คิดเป&นร�อยละ 5.99 มูลค�าหุ�นตามบัญชีลดลงจากหุ�นละ 1.73 บาท เป&นหุ�นละ 1.63 บาท 
เนื่องจากมีกําไรสุทธิลดลง 

รายละเอียด 
        หน.วย : ล&านบาท 
ป� 2560 ป� 2559 

เงินสดสุทธิจาก (ใช�ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 640.96 460.74 
เงินสดสุทธิจาก (ใช�ไปใน) กิจกรรมลงทุน (221.79) (121.76) 
เงินสดสุทธิจาก (ใช�ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (420.91) (311.03) 

เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (1.74) 27.95 
เงินสดยกมาต�นงวด 37.05 9.10 

เงินสดคงเหลือปลายงวด 35.31 37.05 
 

 กระแสเงินสด 

1 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานในปA 2560 จํานวน 640.96 ล�านบาท 
ประกอบด�วย (ก) กําไรก�อนภาษีเงินได�นิติบุคคลจํานวน 48.36 ล�านบาท (ข) รายการท่ีไม�กระทบเงินสด เช�น 
ค�าเสื่อมราคา ฯ จํานวน 180.16 ล�านบาท (ค) สินทรัพย+ดําเนินงานลดลง 486.65 ล�านบาท เนื่องจากมีลูกหน้ี
การค�าและลูกหน้ีอ่ืน และสินทรัพย+ไม�หมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน มีสินค�าคงเหลือ เงินจ�ายล�วงหน�าค�าซื้อสินค�า และ
สินทรัพย+หมุนเวียนอ่ืนลดลง (ง) หนี้สินดําเนินงานลดลง 30.79 ล�านบาท เนื่องจากมีเจ�าหนี้การค�าและเจ�าหน้ี
อ่ืน หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน และสํารองผลประโยชน+ระยะยาวของพนักงานลดลง (จ) รับดอกเบี้ย 0.17 ล�านบาท 
(ฉ) จ�ายดอกเบ้ีย 33.04 ล�านบาท และ (ช) จ�ายภาษีเงินได�นิติบุคคล 10.55 ล�านบาท 

2 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช�ไปในกิจกรรมลงทุนในปA 2560 จํานวน 221.79 ล�านบาท เป&นเงิน
ลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ+ซึ่งส�วนใหญ�เป&นการก�อสร�างระบบบําบัดกxาซไฮโดรเจนซัลไฟด+เพื่อใช�กับหม�อไอน้ํา 
โครงการเพิ่มผลผลิต ซื้อที่ดิน และปรับปรุงระบบบริหารจัดการนํ้ากากส�า 

3 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช�ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปA 2560 จํานวน 420.91 ล�านบาท 
ประกอบด�วย (ก) ชําระเงินกู�ยืมระยะสั้น 87.57 ล�านบาท (ข) ชําระเงินกู�ยืมระยะยาว 180.00 ล�านบาท (ค) 
ชําระหน้ีสินตามสัญญาเช�าการเงิน 3.34 ล�านบาท และ (ง) จ�ายเงินป4นผล 150.00 ล�านบาท 
 
 

147



   ภาระผูกพันด&านหน้ีสิน 

บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามเง่ือนไขสัญญากู�ยืมเงินกับธนาคารพาณิชย+ในประเทศแห�งหนึ่ง ดังนี้  

1 บริษัทฯ จะต�องปฏิบัติตามเงื่อนไขการดํารงอัตราส�วน D/E (DEBT TO EQUITY RATIO) 
ไม�เกินกว�า 2.00 เท�าและ DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไม�ต่ํากว�า 1.25 เท�าจนกว�าสัญญา
กู�ยืมเงินจะสิ้นสุดลง จากเหตุอุทกภัยที่เกิดข้ึนดังกล�าว บริษัทฯ ไม�สามารถดํารงอัตราส�วน DSCR ได�ตามข�อ
ผูกพันในสัญญากู�ยืมเงิน อย�างไรก็ตาม ธนาคารผู�ให�กู�ได�มีหนังสือผ�อนปรนเงื่อนไขเรื่องการดํารงอัตราส�วนทาง
การเงินสําหรับปAสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให�บริษัทฯ แล�ว 

2 ธนาคารผู�ให�กู�กําหนดสัดส�วนการถือหุ�นของบริษัท ลานนารีซอร+สเซส จํากัด (มหาชน) 
(“ลานนา”) ในบริษัทฯ ไม�ให�ต่ํากว�าร�อยละ 50 ของจํานวนหุ�นท้ังหมดตลอดอายุสัญญากู�ยืมเงิน ซึ่งลานนายัง
ไม�มีนโยบายลดสัดส�วนการถือหุ�นในบริษัทฯ ให�ตํ่ากว�าร�อยละ 50 ของจํานวนหุ�นท้ังหมดแต�อย�างใด 

3  ธนาคารผู�ให�กู�กําหนดเงื่อนไขว�าบริษัทฯ จะไม�สามารถจ�ายป4นผลให�แก�ผู�ถือหุ�นซึ่งรวมถึง
ลานนาได�หากบริษัทฯ ไม�สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญากู�ยืมเงิน เช�น การดํารงอัตราส�วน D/E 
และ DSCR การดํารงสัดส�วนการถือหุ�นของลานนาในบริษัทฯ เป&นต�น ซึ่งที่ผ�านมาบริษัทฯ ยังไม�เคยมีป4ญหาผิด
สัญญาที่ทําไว�กับธนาคารผู�ให�กู�แต�อย�างใด อีกท้ัง ได�รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารผู�ให�กู�เป&นอย�างดี
มาโดยตลอด 

  14.3 ผลกระทบต.อการดําเนินงานในอนาคต 

 กรมธุรกิจพลังงานอยู�ระหว�างพิจารณาแนวทางการยกเลิกแกxสโซฮอล+ 91 ซึ่งหากยกเลิกการ
จําหน�ายแกxสโซฮอล+91 คาดว�าจะส�งผลให�ปริมาณความต�องการใช�แกxสโซฮอล+ อี20 เพิ่มข้ึน ซ่ึงจะส�งผลต�อ
ความต�องการใช�เอทานอลท่ีสูงตามไปด�วย สําหรับแนวโน�มราคาน้ํามันดิบตลาดโลกท่ีคาดว�าจะปรับสูงข้ึนในปA 
2561 อาจส�งผลให�ราคาจําหน�ายเอทานอลของบริษัทฯ มีแนวโน�มสูงข้ึน บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายเพิ่มศักยภาพ
ในการแข�งขันโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตเพื่อลดต�นทุนและค�าใช�จ�ายอย�างต�อเนื่อง เพื่อให�ผล
การดําเนินงานในอนาคตอยู�ในเกณฑ+ท่ีดี และสามารถจ�ายเงินป4นผลตามนโยบายท่ีกําหนดได�อย�างต�อเนื่อง 
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  รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต�อรายงานทางการเงิน 

 

  งบการเงินของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่ จํากัด (มหาชน) ประจําป  2560 นั้นได&จัดทําข้ึนตาม
ข&อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค&าเรื่องกําหนดรายการย1อที่ต&องมีในงบการเงิน ซ่ึงใช&บังคับตาม
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และได&ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพ
บัญชี พ.ศ. 2547 

  คณะกรรมการรับผิดชอบต1อรายงานทางการเงินของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่  จํากัด 
(มหาชน)   ท่ีจัดทําข้ึนเพื่อให&เกิดความมั่นใจว1าได&แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
รวมที่เป@นจริงและสมเหตุสมผลโดยได&จัดให&มีการบันทึกข&อมูลทางบัญชีท่ีถูกต&องครบถ&วนเพียงพอ และ
รายงานทางการเงินน้ีได&จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยพิจารณาเลือกใช&นโยบายบัญชีท่ี
เหมาะสมและสอดคล&องกับกิจการซึ่งถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอ ตลอดจนได&พิจารณาถึงความพอเพียงในการ
ตั้งสํารองสําหรับรายการที่มีความไม1แน1นอน หรืออาจจะมีผลกระทบอย1างมีนัยสําคัญต1อกิจการในอนาคต 
โดยได&เปCดเผยข&อมูลที่สําคัญไว&ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผู&สอบบัญชีได&แสดงความเห็นไว&ใน
รายงานของผู&สอบบัญชีแล&ว 

  ในการน้ีคณะกรรมการได&แต1งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด&วยกรรมการท่ีมีความอิสระ
และไม1ได&เป@นผู&บริหาร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ&วนตามข&อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�
และตลาดหลักทรัพย� (ก.ล.ต.) ให&เข&ามาทําหน&าที่สอบทานงบการเงิน ดูแลให&มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชี สอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงให&มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานท่ีโปร1งใสเป@นไปตามระเบียบของบริษัทฯ และเป@นไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายต1างๆ ที่เก่ียวข&องรวมทั้งดูแลไม1ให&เกิดความขัดแย&งทางผลประโยชน�ตลอดจน
พิจารณาและเสนอแต1งตั้งผู&สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได&แสดงความเห็นไว&ใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว&ในรายงานประจําป  2560 แล&ว 

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ� 2561 

ในนามคณะกรรมการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่ จํากัด (มหาชน) 

 

                                         

 

(นายวิสิทธิ์  น&อยพันธุ�)          (นายสมชาย  โล1ห�วิสทุธิ์) 

   ประธานกรรมการ                   ประธานเจ&าหน&าท่ีบริหาร 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี� จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี� จาํกดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ซึ� ง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการ
เปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดสาํหรับปีสิ:นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้นี:แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ผลการดาํเนินงานและกระแส            
เงินสดสาํหรับปีสิ:นสุดวนัเดียวกนัของของบริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี� จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามที�ควร
ในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 
ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
บริษทัฯตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที�กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอื�นๆตามที�ระบุในขอ้กาํหนด
นั:นดว้ย ขา้พเจา้เชื�อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 

เรื"องสําคัญในการตรวจสอบ  

เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบคือเรื�องต่างๆ ที�มีนยัสาํคญัที�สุดตามดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรื�องเหล่านี:มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ            
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั:งนี:  ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ
เรื�องเหล่านี:  
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบที�ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ           
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซึ� งไดร้วมความรับผิดชอบที�เกี�ยวกบัเรื�องเหล่านี:ดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้
รวมวิธีการตรวจสอบที�ออกแบบมาเพื�อตอบสนองต่อการประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึ� งไดร้วมวิธีการตรวจสอบสาํหรับเรื�องเหล่านี:
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดงัต่อไปนี:  

การรับรู้รายได้ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ถือเป็นรายการบญัชีที�สาํคญั เนื�องจากจาํนวนที�บนัทึกบญัชีมีสาระสาํคญัและส่งผล
กระทบโดยตรงต่อกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ บริษทัฯมีรายไดห้ลกัมาจากธุรกิจผลิตและจาํหน่ายเอทานอลซึ� งมี
ความผนัผวนในเรื�องราคาและความตอ้งการใชใ้นปัจจุบนั ดงันั:นจึงมีความเสี�ยงเกี�ยวกบัมูลค่าและระยะเวลาใน
การรับรู้รายไดข้องบริษทัฯ  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯโดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการ
ควบคุมภายในของบริษทัฯที�เกี�ยวขอ้งกบัวงจรรายไดโ้ดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอย่าง
มาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมที�บริษทัฯออกแบบไว ้สุ่มตวัอยา่งสญัญาขายเพื�อตรวจสอบการรับรู้รายได้
วา่เป็นไปตามเงื�อนไขที�ระบุไวใ้นสัญญาขายของบริษทัฯ และสอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯ     
สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที�เกิดขึ:นในระหว่างปีและช่วงใกลสิ้:นรอบระยะเวลาบญัชี สอบทานใบลด
หนี: ที�บริษทัฯออกภายหลงัวนัสิ:นรอบระยะเวลาบญัชี วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกย่อย 
(Disaggregated data) เพื�อตรวจสอบความผิดปกติที�อาจเกิดขึ:นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะ
รายการบญัชีที�ทาํผา่นใบสาํคญัทั�วไป 

ข้อมูลอื"น  

ผูบ้ริหารเป็นผูร้ับผิดชอบต่อขอ้มลูอื�น ซึ�งรวมถึงขอ้มูลที�รวมอยู่ในรายงานประจาํปีของบริษทัฯ (แต่ไม่รวมถึง            
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีที�แสดงอยู่ในรายงานนั:น) ซึ� งคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี:  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื�นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เชื�อมั�นในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอื�นนั:น 
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ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มลูอื�นนั:นมี
ความขดัแยง้ที�มีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที�ไดร้ับจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่                  
หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอื�นแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เมื�อขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปีของบริษทัฯตามที�กล่าวขา้งตน้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะสื�อสารเรื�องดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลทราบเพื�อใหมี้การ
ดาํเนินการแกไ้ขที�เหมาะสมต่อไป  

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าที"ในการกาํกับดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ที�รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี: โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื�อให้สามารถจดัทาํ
งบการเงินที�ปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไมว่่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัฯในการดาํเนินงานต่อเนื�อง 
การเปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื�องในกรณีที�มีเรื�องดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ
กิจการที�ดาํเนินงานต่อเนื�องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั:งใจที�จะเลิกบริษทัฯหรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถ
ดาํเนินงานต่อเนื�องอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที�ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัฯ  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื�อใหไ้ดค้วามเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด                
และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ� งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั�น
ในระดบัสูงแต่ไมไ่ดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
พบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัที�มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมื�อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว่้ารายการที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่านี:  
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสยัเยี�ยง                    
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปนี:ดว้ย 

• ระบุและประเมินความเสี�ยงที�อาจมีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน            
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อ
ความเสี�ยงเหล่านั:น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�ไม่พบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึ�งเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกวา่ความเสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลกัฐาน การตั:งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที�ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไมใ่ช่เพื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของบริษทัฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งที�ผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการที�ดาํเนินงานต่อเนื�องของผูบ้ริหาร 
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของบริษทัฯในการดาํเนินงาน
ต่อเนื�องหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การ
เปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นที�เปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ:นอยูก่บั
หลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บจนถึงวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเนื�องได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนื:อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที�เกิดขึ:นโดยถูกตอ้งตามที�ควรหรือไม่  

ขา้พเจา้ไดสื้�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลในเรื�องต่าง ๆ ซึ�งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที�ไดว้างแผนไว ้ประเดน็ที�มีนยัสาํคญัที�พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที�มีนยัสาํคญัในระบบการ
ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้ง
กบัความเป็นอิสระและไดสื้�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ทั:งหมดตลอดจนเรื�องอื�นซึ�ง
ขา้พเจา้เชื�อว่ามีเหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที�
ขา้พเจา้ใชเ้พื�อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเรื�องทั:งหลายที�สื�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรื�องต่าง ๆ ที�มีนยัสาํคญัที�สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื�องเหล่านี: ไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเรื�องดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ:น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรสื�อสารเรื�องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ที�ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการสื�อสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี:  

 
 

 
 

กมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 15 กุมภาพนัธ์ 2561 
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 35,313,249              37,047,316              

เงินลงทุนชั'วคราว - กองทุนเปิด 1,025,890 964,690

ลูกหนี.การคา้และลูกหนี. อื'น 8 212,814,805            165,547,628            

สินคา้คงเหลือ 9 122,901,621            126,111,008            

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซื.อสินคา้ 10 38,419,212              543,604,567            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 9,559,492                -                               

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื'น 4,523,143                31,989,312              

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 424,557,412            905,264,521            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที'ดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 2,398,322,031         2,314,388,882         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 1,866,142                2,346,190                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 3,463,877                2,480,583                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื'น 2,084,560                703,040                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,405,736,610         2,319,918,695         

รวมสินทรัพย์ 2,830,294,022         3,225,183,216         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ'งของงบการเงินนี.
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559

หนี/สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี/สินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั.นจากสถาบนัการเงิน 13 899,068,029            986,636,524            

เจา้หนี.การคา้และเจา้หนี. อื'น 14 159,812,022            182,331,135            

ส่วนของหนี. สินตามสญัญาเช่าการเงินที'ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ'งปี 15 3,254,811                2,804,604                

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวที'ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ'งปี 16 117,757,191            180,000,000            

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                               1,159,087                

สาํรองผลประโยชน์ระยะสั.นของพนกังาน 17 4,089,548                2,545,386                

หนี. สินหมุนเวยีนอื'น 13,550,090              14,906,761              

รวมหนี/สินหมุนเวียน 1,197,531,691         1,370,383,497         

หนี/สินไม่หมุนเวียน

หนี. สินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที'ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ'งปี 15 2,583,978                3,956,711                

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที'ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ'งปี 16 -                               117,757,191            

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 17 2,267,991                1,435,833                

รวมหนี/สินไม่หมุนเวียน 4,851,969                123,149,735            

รวมหนี/สิน 1,202,383,660         1,493,533,232         

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 

      หุน้สามญั 1,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,000,000,000         1,000,000,000         

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 1,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,000,000,000         1,000,000,000         

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 188,795,985            188,795,985            

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 556,451                   556,451                   

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 18 100,000,000            100,000,000            

   จดัสรรแลว้ - สาํรองทั'วไป 26 192,000,000            -                               

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 146,557,926            442,297,548            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,627,910,362         1,731,649,984         

รวมหนี/สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,830,294,022         3,225,183,216         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ'งของงบการเงินนี. -                               
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ/นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 22 2,470,518,630         2,415,075,148         

รายไดอื้'น 2,245,182                3,279,665                

รวมรายได้ 2,472,763,812         2,418,354,813         

ค่าใช้จ่าย 19

ตน้ทุนขาย 2,219,675,914         2,111,838,070         

ค่าใชจ่้ายในการขาย 7,154,341                9,519,466                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 91,409,749              68,159,046              

ขาดทุนจากเหตุการณ์อุทกภยั 20 73,317,726              -                               

รวมค่าใช้จ่าย 2,391,557,730         2,189,516,582         

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 81,206,082              228,838,231            

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (32,848,657)             (37,794,156)             

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 48,357,425              191,044,075            

ภาษีเงินได้ 21 498,857                   (12,941,314)             

กําไรสําหรับปี 48,856,282              178,102,761            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

รายการที�จะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (3,244,880)               -                               

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 21 648,976                   -                               

รายการที'จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (2,595,904)               -                               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี (2,595,904)               -                               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 46,260,378              178,102,761            

กําไรต่อหุ้น 23

กาํไรต่อหุน้ขั.นพื.นฐาน 

กาํไรสาํหรับปี 0.05 0.18

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ'งของงบการเงินนี.
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ/นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 

(หน่วย: บาท)

2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 48,357,425              191,044,075            

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน 

   ค่าเสื'อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 146,577,031            125,470,535            

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที'จะไดรั้บ 555,027                   -                               

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายเครื'องจกัรและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 230,576                   578,461                   

   กาํไรจากการจาํหน่ายที'ดิน อาคารและอุปกรณ์ -                               (523,363)                  

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชั'วคราว (61,200)                    (185,512)                  

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 386,670                   1,280,214                

   ค่าเผื'อการดอ้ยค่าของเงินจ่ายล่วงหนา้ค่ามนัเส้น -                               6,869,478                

   รายไดด้อกเบี.ย (171,534)                  (161,830)                  

   ค่าใชจ่้ายดอกเบี.ย 32,643,316              37,615,700              

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี'ยนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหนี. สินดาํเนินงาน 228,517,311            361,987,758            

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ'มขึ.น) ลดลง

   ลูกหนี.การคา้และลูกหนี. อื'น (47,272,931)             36,168,416              

   สินคา้คงเหลือ 2,654,360                11,498,202              

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซื.อสินคา้ 505,185,355            27,653,796              

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอื'น 27,466,169              (11,349,812)             

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื'น (1,381,520)               20,000                     

หนี. สินดาํเนินงานเพิ'มขึ.น (ลดลง)

   เจา้หนี.การคา้และเจา้หนี. อื'น (28,998,668)             87,141,313              

   หนี. สินหมุนเวยีนอื'น (539,562)                  (1,362,139)               

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (1,255,230)               (1,127,250)               

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 684,375,284            510,630,284            

   ดอกเบี.ยรับ 177,288                   154,032                   

   จ่ายดอกเบี.ย (33,038,651)             (36,100,149)             

   จ่ายภาษีเงินได้ (10,554,040)             (13,945,169)             

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 640,959,881            460,738,998            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ'งของงบการเงินนี.
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ/นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 

(หน่วย: บาท)

2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซื.อที'ดิน อาคารและอุปกรณ์ (221,630,289)           (122,104,533)           

ซื.อเงินลงทุนชั'วคราว (150,000,000)           (565,000,000)           

ซื.อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (157,740)                  (178,400)                  

เงินสดรับจากการจาํหน่ายที'ดิน อาคารและอุปกรณ์ -                               523,364                   

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชั'วคราว 150,000,000            565,000,000            

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (221,788,029)           (121,759,569)           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะสั.นจากสถาบนัการเงินเพิ'มขึ.น (ลดลง) (87,568,495)             21,702,492              

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (180,000,000)           (180,000,000)           

เงินสดจ่ายชาํระหนี. สินตามสญัญาเช่าการเงิน (3,337,424)               (2,736,267)               

เงินสดจ่ายเงินปันผล (150,000,000)           (150,000,000)           

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (420,905,919)           (311,033,775)           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ/น (ลดลง) สุทธิ (1,734,067)               27,945,654              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 37,047,316              9,101,662                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 35,313,249              37,047,316              

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที'ไม่เกี'ยวกบัเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

   เจา้หนี.จากการซื.ออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 34,505,370              28,025,815              

   ซื.ออุปกรณ์ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 1,993,124                3,447,500                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ'งของงบการเงินนี.
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บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสิ"นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560  

1. ข้อมูลทั�วไป 

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี� จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั!งขึ!นเป็นบริษทัจาํกดัและไดแ้ปรสภาพเป็น
บริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายไทย เมื�อวนัที� 18 ตุลาคม 2550 และมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย โดยมีบริษทั 
ลานนารีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) ซึ� งเป็นบริษทัมหาชนที�จดทะเบียนจดัตั!งในประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่ 
บริษทัฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัคือการผลิตและจาํหน่ายเอทานอลที�ใช้เป็นเชื!อเพลิง                  
ที�อยูต่ามที�จดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ที�เลขที� 888/114 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงิน 

งบการเงินนี!จดัทาํขึ!นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�กาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัที� 11 ตุลาคม 2559 ออก
ตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที�บริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ
แปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี!  

งบการเงินนี!ไดจ้ดัทาํขึ!นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื�นในนโยบายการบญัชี 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เริ�มมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซึ� งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ
งบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดร้ับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ!นเพื�อให้มีเนื!อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและ
การใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือ
ปฏิบติันี!ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 
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ข.   มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�จะมผีลบังคับใช้ในอนาคต 

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซึ�งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ
งบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ!นเพื�อให้มีเนื!อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเชื�อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเมื�อนาํมาถือปฏิบติั 

4.  นโยบายการบัญชีที�สําคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมื�อบริษทัฯไดโ้อนความเสี�ยงและผลตอบแทนที�มีนัยสําคัญของความเป็น
เจา้ของสินคา้ให้กบัผูซื้!อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม 
สาํหรับสินคา้ที�ไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 ดอกเบี�ยรับ 

 ดอกเบี!ยรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที�แทจ้ริง 

4.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั!นที�มีสภาพ
คล่องสูง ซึ� งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัที�ไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการ
เบิกใช ้

4.3 เงนิลงทุน 

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
ซึ�งคาํนวณจากสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุนถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 เมื�อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะถูก
บนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
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4.4 ลูกหนี"การค้า 

 ลูกหนี! การคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ บริษทัฯบันทึกค่าเผื�อหนี!สงสัยจะสูญสําหรับ             
ผลขาดทุนโดยประมาณที�อาจเกิดขึ!นจากการเก็บเงินจากลูกหนี!ไม่ได ้ซึ� งโดยทั�วไปพิจารณาจากประสบการณ์
การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุนี!   

4.5 สินค้าคงเหลือ 

 สินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ! าหนัก) หรือมูลค่า
สุทธิที�จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากวา่ ราคาทุนดงักล่าวประกอบดว้ย ตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ้ย
ในการผลิต  

 วตัถุดิบและวสัดุสิ!นเปลืองแสดงมลูค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ!าหนกั) หรือมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ
แลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนการผลิตเมื�อมีการเบิกใช ้

มลูค่าสุทธิที�จะไดรั้บ หมายถึง ราคาที�คาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยประมาณการตน้ทุนในการ
ผลิตสินคา้นั!นใหเ้สร็จและตน้ทุนที�จาํเป็นในการขาย 

4.6 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื�อมราคา 

 ที�ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสม และ               
ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชนโ์ดยประมาณดงันี!   

อาคารและสิ�งปลูกสร้าง 5 - 30 ปี 
เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 5 - 30 ปี 
เครื�องใชส้าํนกังาน 3, 5, 15 ปี 
ยานพาหนะ  5 ปี 

 ไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับที�ดิน ส่วนปรับปรุงที�ดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั!ง 

 ค่าเสื�อมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน  

 บริษทัฯตดัรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมื�อจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจาก
การจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื�อบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั!นออกจาก
บญัชี 

162



 
 

4.7 เงนิอุดหนุนจากรัฐบาลที�เกี�ยวข้องกบัสินทรัพย์ 

 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจะถูกรับรู้เมื�อบริษทัฯมีความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลว่าบริษทัฯจะได้รับเงิน
อุดหนุนนั!นและบริษทัฯสามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขของเงินอุดหนุนได ้บริษทัฯแสดงเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลที�เกี�ยวขอ้งกบัสินทรัพยโ์ดยแสดงหกัจากมูลค่าของสินทรัพยที์�เกี�ยวขอ้ง และจะรับรู้เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยใ์นรูปของค่าเสื�อมราคาที�ลดลง 

4.8 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 
ของสินทรัพยน์ั!น 

 บริษทัฯตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที�มีอายุการให้ประโยชน์จํากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั!น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมื�อมีขอ้บ่งชี! ว่า
สินทรัพย์นั!นเกิดการด้อยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ายและวิธีการตัดจาํหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสิ!นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงันี!  

 อายกุารใหป้ระโยชน ์
คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 3, 5, 10 ปี 

4.9 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากนี! บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการที�มีสิทธิออก
เสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซึ�งทาํใหมี้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัฯ ที�มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สญัญาเช่าที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป
ใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สญัญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ที�เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ�ากว่า 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนี! สินระยะยาว ส่วนดอกเบี!ยจ่ายจะบนัทึก
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสญัญาเช่า สินทรัพยที์�ไดม้าตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื�อม
ราคาตลอดอายุการใชง้านของสินทรัพยที์�เช่าหรืออายุของสญัญาเช่าแลว้แต่ระยะเวลาใดจะตํ�ากว่า  
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 สัญญาเช่าที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินที�จ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายุของสญัญาเช่า 

4.11 เงนิตราต่างประเทศ 

บริษทัฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ�งเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

รายการที�เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ 
สินทรัพย์และหนี! สินที�เป็นตวัเงินซึ� งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปลี�ยน ณ วนัสิ!นรอบระยะเวลารายงาน  

กาํไรและขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอตัราแลกเปลี�ยนไดร้วมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัสิ!นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์และ
สินทรัพยที์�ไม่มีตวัตนอื�นของบริษทัฯหากมีขอ้บ่งชี!ว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯรับรู้ขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าเมื�อมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ�ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั!น ทั!งนี!
มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้
สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯประมาณการกระแส
เงินสดในอนาคตที�กิจการคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิด
ลดก่อนภาษีที�สะทอ้นถึงการประเมินความเสี�ยงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความ
เสี�ยงซึ�งเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยที์�กาํลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการ
ขาย บริษทัฯใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าที�ดีที�สุดซึ�งเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซึ� งสะทอ้นถึงจาํนวนเงินที�
กิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั!นผูซื้!อ
กับผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี�ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระใน
ลกัษณะของผูที้�ไม่มีความเกี�ยวขอ้งกนั 

 บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน 

บริษทัฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดรายการ 
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั!งกองทุนสาํรองเลี!ยงชีพ ซึ�งประกอบดว้ยเงินที�พนกังานจ่ายสะสมและ
เงินที�บริษทัฯจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเลี!ยงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ เงินที�บริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลี!ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีที�เกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

บริษทัฯมีภาระสาํหรับเงินชดเชยที�ตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมื�อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ� งบริษทัฯ
ถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

บริษทัฯคาํนวณหนี! สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน โดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละ
หน่วยที�ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชี�ยวชาญอิสระไดท้าํการประเมินภาระ
ผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื�น
ของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 

4.14 ประมาณการหนี"สิน 

 บริษทัฯจะบันทึกประมาณการหนี! สินไวใ้นบญัชีเมื�อภาระผูกพนัซึ� งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดขึ!นแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื�อปลด
เปลื!องภาระผกูพนันั!น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั!นไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ  

4.15 ภาษีเงนิได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน 

บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดต้ามจาํนวนที�คาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจาก
กาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดในกฎหมายภาษีอากรในอตัราร้อยละ 20 สาํหรับกิจการที�ไม่ไดรั้บ
การส่งเสริมการลงทุนและไดร้ับยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 

165



 
 

 ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หนี! สิน ณ วนัสิ!นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี! สินที�เกี�ยวขอ้งนั!น โดยใชอ้ตัรา
ภาษีที�มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ!นรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯรับรู้หนี! สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวที�ตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษี รวมทั!งผลขาดทุนทางภาษีที�ยงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าที�มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที�บริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใช้
ประโยชนจ์ากผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชน้ั!น 

บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสิ!นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะไม่มีกาํไรทาง
ภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั!งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน ์

บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีที�เกิดขึ!นเกี�ยวขอ้งกบั
รายการที�ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.16 การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที�คาดว่าจะไดร้ับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที�จะตอ้งจ่ายเพื�อโอน
หนี! สินให้ผูอื้�นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที�เกิดขึ!นในสภาพปกติระหว่างผูซื้!อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัที�วดัมูลค่า บริษทัฯใชร้าคาเสนอซื!อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์และหนี! สินซึ� งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที� เกี�ยวขอ้งกาํหนดให้ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีที�ไม่มีตลาดที�มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี! สินที�มีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซื!อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิค
การประเมินมูลค่าที�เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มลูที�สามารถสังเกตไดที้�เกี�ยวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหนี!สินที�จะวดัมูลค่ายติุธรรมนั!นใหม้ากที�สุด  

 ลาํดบัชั!นของมูลค่ายุติธรรมที�ใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี! สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มลูที�นาํมาใชใ้นการวดัมลูค่ายุติธรรม ดงันี!  

 ระดบั 1  ใชข้อ้มลูราคาเสนอซื!อขายของสินทรัพยห์รือหนี! สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที�มีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอื�นที�สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพย์หรือหนี! สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตได ้ เช่น ขอ้มลูเกี�ยวกบักระแสเงินสดในอนาคตที�กิจการประมาณ
ขึ!น  
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 ทุกวนัสิ!นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั!นของ
มลูค่ายุติธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนี! สินที�ถืออยู่ ณ วนัสิ!นรอบระยะเวลารายงานที�มีการวดัมูลค่ายุติธรรม
แบบเกิดขึ!นประจาํ 

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที�สําคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื� องที�มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี! ส่งผล
กระทบต่อจาํนวนเงินที�แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลที�แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที�
เกิดขึ!นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที�ประมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการที�สาํคญัมีดงันี!  

 ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลอื 

 ในการประมาณค่าเผื�อการลดลงของมลูค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ
ผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดจากสินคา้ที�เคลื�อนไหวชา้หรือเสื�อมคุณภาพ รวมถึงผลกระทบจากราคาตลาดที�
ลดลงของสินคา้คงเหลือ 

 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื�อมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจําเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื�อเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการใหป้ระโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี�ยนแปลงเกิดขึ!น  

 นอกจากนี!  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนตํ�ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั!น 
ในการนี! ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึ� ง
เกี�ยวเนื�องกบัสินทรัพยน์ั!น  

 สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี 

 บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้ักภาษีและขาดทุนทาง
ภาษีที�ไม่ไดใ้ช้เมื�อมีความเป็นไปไดค่้อนข้างแน่ว่าบริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวและขาดทุนนั!น ในการนี! ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯ
ควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษี
ที�คาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หนี! สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ!นตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซึ�งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั!น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ!นเงินเดือน
ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
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6. รายการธุรกจิกบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

ในระหว่างปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจที�สําคญักบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม
เกณฑที์�ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ซึ� งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้
ดงันี!  

 (หน่วย: บาท) 

 2560 2559 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ่    
เงินปันผลจ่าย 76,500,000 76,500,000 ตามอตัราที�ประกาศจ่าย 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ไม่มียอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างปีสิ!นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานที�ใหแ้ก่
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี!  

 (หน่วย: บาท) 
 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั!น 26,366,515 23,282,024 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,490,583 755,418 

รวม 28,857,098 24,037,442 

7. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  

(หน่วย: บาท) 
 2560 2559 
เงินสด 19,460 38,862 
เงินฝากธนาคาร 35,293,789 37,008,454 

รวม 35,313,249 37,047,316 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบี!ยระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 0.38 ต่อปี (2559:              
ร้อยละ 0.37 ถึง 0.38 ต่อปี) 
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8. ลูกหนี"การค้าและลูกหนี"อื�น 

(หน่วย: บาท) 
 2560 2559 
ลกูหนี!การคา้ 207,063,051 163,815,416 
ลกูหนี! อื�น 1,401,251 1,722,955 
รายไดค้า้งรับ 4,347,000 - 

ดอกเบี!ยคา้งรับ 3,503 9,257 

รวมลกูหนี!การคา้และลกูหนี! อื�น 212,814,805 165,547,628 

 ยอดคงเหลือของลูกหนี!การคา้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 จาํนวน 207.1 ลา้นบาท (2559: 163.8 ลา้นบาท) 
เป็นลกูหนี!การคา้ที�ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  

9. สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย: บาท) 

 ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุน       ให้

เป็นมูลคา่สุทธิที�จะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
สินคา้สาํเร็จรูป - เอทานอล 17,051,071 9,026,209 (555,027) - 16,496,044 9,026,209 
สินคา้ระหวา่งผลิต 18,312,280 17,220,441 - - 18,312,280 17,220,441 
วตัถุดิบ  78,178,747 90,803,999 - - 78,178,747 90,803,999 
วสัดุสิ!นเปลือง 9,914,550 9,060,359 - - 9,914,550 9,060,359 

รวม 123,456,648 126,111,008 (555,027) - 122,901,621 126,111,008 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ
จาํนวน 0.6 ลา้นบาท โดยแสดงเป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนขาย 

10. เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซื"อสินค้า 

 ในระหว่างปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจที�สาํคญักบับริษทัในประเทศ ซึ� งเกี�ยวเนื�องกบัการซื!อกากนํ! าตาลและ
มนัเส้นตามสัญญาซื!อกากนํ! าตาลและสัญญาซื!อมนัเส้น เพื�อให้เป็นไปตามเงื�อนไขในสัญญาดงักล่าว ณ 
วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯไดจ่้ายเงินล่วงหนา้ค่าซื!อกากนํ!าตาลและมนัเสน้เป็นจาํนวน 38.4 ลา้นบาท 
(2559: 543.6 ลา้นบาท)  
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11. ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 

 (หน่วย: บาท) 

 

ที�ดินและส่วน
ปรับปรุงที�ดิน 

อาคารและ 
สิ�งปลกูสร้าง 

เครื�องจกัรและ
อุปกรณ์ 

เครื�องใช้
สาํนกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง

และติดตั!ง รวม 

ราคาทนุ        
ณ วนัที� 1 มกราคม 2559 218,072,780 256,120,202 2,027,484,583 18,830,183 27,562,991 397,620,193 2,945,690,932 
ซื!อเพิ�ม 12,485,600 101,400 5,186,716 1,069,184 5,090,500 128,916,451 152,849,851 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (1,301,864) (1,480,847) (1,511,598) (3,762,174) - (8,056,483) 

โอนเขา้(ออก) - - 101,381,370 585,670 - (101,967,040) - 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 230,558,380 254,919,738 2,132,571,822 18,973,439 28,891,317 424,569,604 3,090,484,300 
ซื!อเพิ�ม 49,224,251 9,415,953 104,378 1,151,707 1,816,900 168,389,779 230,102,968 
ตดัจาํหน่าย - - (1,306,017) (168,239) (80,000) - (1,554,256) 

โอนเขา้(ออก) - 55,722,826 500,866,728 - - (556,589,554) - 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 279,782,631 320,058,517 2,632,236,911 19,956,907 30,628,217 36,369,829 3,319,033,012 

ค่าเสื�อมราคาสะสม        
ณ วนัที� 1 มกราคม 2559 - 64,091,029 557,936,216 15,298,486 21,549,150 - 658,874,881 
ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี - 9,534,171 110,822,063 1,795,327 2,547,022 - 124,698,583 
ค่าเสื�อมราคาสําหรับส่วนที�
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (751,872) (1,452,504) (1,511,501) (3,762,169) - (7,478,046) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 - 72,873,328 667,305,775 15,582,312 20,334,003 - 776,095,418 
ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี - 11,026,507 130,652,189 1,492,477 2,768,071 - 145,939,244 
ค่าเสื�อมราคาสําหรับส่วนที�           
ตดัจาํหน่าย - - (1,110,038) (166,476) (47,167) - (1,323,681) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 - 83,899,835 796,847,926 16,908,313 23,054,907 - 920,710,981 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 230,558,380 182,046,410 1,465,266,047 3,391,127 8,557,314 424,569,604 2,314,388,882 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 279,782,631 236,158,682 1,835,388,985 3,048,594 7,573,310 36,369,829 2,398,322,031 

        
ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี        

2559 (จาํนวน 113 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที�เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 124,698,583 

2560 (จาํนวน 119 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที�เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 145,939,244 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมียอดคงเหลือของเครื�องใชส้าํนกังานและยานพาหนะซึ�งไดม้าภายใตส้ัญญา
เช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 7.6 ลา้นบาท (2559: 8.3 ลา้นบาท) 

บริษทัฯไดน้าํที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างบางส่วนและเครื�องจกัร ซึ� งมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที� 31 ธันวาคม 
2560 จาํนวนประมาณ 1,107.0 ลา้นบาท (2559: 1,108.0 ลา้นบาท) ไปคํ!าประกนัเงินกูย้ืมระยะสั!นและระยะยาว
และวงเงินสินเชื�อที�ไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13 และ 16 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีเครื�องจกัรและอุปกรณ์ เครื�องใชส้าํนกังานและยานพาหนะจาํนวนหนึ�ง
ซึ� งตดัค่าเสื�อมราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื�อมราคาสะสมของสินทรัพย์
ดงักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 75.0 ลา้นบาท (2559: 66.4 ลา้นบาท) 
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12. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซึ�งไดแ้ก่คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 
แสดงไดด้งันี!  

 (หน่วย: บาท) 
 2560 2559 
ราคาทุน 7,605,986 7,453,746 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (5,739,844) (5,107,556) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 1,866,142 2,346,190 

 การกระทบยอดมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปี 2560 และ 2559 แสดงไดด้งันี!  

 (หน่วย: บาท) 
 2560 2559 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 2,346,190 2,956,116 
ซื!อเพิ�ม 157,740 162,050 
ตดัจาํหน่าย (1) (24) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (637,787) (771,952) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 1,866,142 2,346,190 

13. เงนิกู้ยมืระยะสั"นจากสถาบันการเงนิ 

 (หน่วย: บาท) 
 อตัราดอกเบี!ย                                  

(ร้อยละต่อปี)   
 2560 2559 2560 2559 
ตัaวสัญญาใชเ้งิน 2.75 - 3.00 2.85 - 3.10 633,209,723 757,265,500 
ทรัสตรี์ซีท 2.75 - 2.85 2.85 265,858,306 229,371,024 
รวม   899,068,029 986,636,524 

วงเงินกูย้ืมระยะสั!นจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯ คํ! าประกนัโดยการจดจาํนองที�ดิน พร้อมสิ�งปลูกสร้าง
บางส่วน และเครื�องจกัรของบริษทัฯตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 11 

14. เจ้าหนี"การค้าและเจ้าหนี"อื�น 

    (หน่วย: บาท) 
 2560 2559 

เจา้หนี! การคา้  108,561,101 145,588,681 
เจา้หนี! อื�น  51,250,921 36,742,454 
รวมเจา้หนี!การคา้และเจา้หนี! อื�น 159,812,022 182,331,135 
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15. หนี"สินตามสัญญาเช่าการเงนิ 

    (หน่วย: บาท) 
 2560 2559 
หนี! สินตามสญัญาเช่าการเงิน 6,227,608 7,560,708 
หกั: ดอกเบี!ยรอการตดัจาํหน่าย (388,819) (799,393) 

รวม 5,838,789 6,761,315 
หกั:  ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (3,254,811) (2,804,604) 

หนี! สินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหนึ�งปี 2,583,978 3,956,711 

บริษทัฯได้ทําสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ�งเพื�อเช่าเครื� องใช้สํานักงานและยานพาหนะใช้ในการ
ดาํเนินงานของกิจการโดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสญัญามีระยะเวลา 3 และ 5 ปี  

บริษทัฯมีภาระผกูพนัที�จะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั!นตํ�าตามสญัญาเช่าการเงินดงันี!   

(หน่วย: บาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 

ไม่เกิน            
1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั!นตํ�าที�ตอ้งจ่ายทั!งสิ!นตามสัญญาเช่า 3,560,344 2,667,264 6,227,608 

ดอกเบี!ยตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                      (305,533) (83,286) (388,819) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั!นตํ�าที�ตอ้งจ่ายทั!งสิ!นตาม
สญัญาเช่า 3,254,811 2,583,978 5,838,789 

(หน่วย: บาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

 

ไม่เกิน            
1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั!นตํ�าที�ตอ้งจ่ายทั!งสิ!นตามสัญญาเช่า 3,225,631 4,335,077 7,560,708 

ดอกเบี!ยตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                     (421,027) (378,366) (799,393) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั!นตํ�าที�ตอ้งจ่ายทั!งสิ!นตาม
สญัญาเช่า 2,804,604 3,956,711 6,761,315 
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16. เงนิกู้ยมืระยะยาว 

(หน่วย: บาท) 
    2560 2559 
เงินกูย้ืมระยะยาว 117,757,191 297,757,191 

หกั: ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (117,757,191) (180,000,000) 

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหนึ� งปี - 117,757,191 

การเปลี�ยนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวสาํหรับปีสิ!นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงันี!  

 (หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 297,757 

หกั: จ่ายคืนเงินกูร้ะหว่างปี (180,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 117,757 

เมื�อวนัที� 6 พฤศจิกายน 2556 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสญัญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารแห่งหนึ�งในประเทศเพื�อ
ทาํการปรับโครงสร้างหนี!ทั!งหมดที�มีกบัธนาคารอีกแห่งหนึ�งในประเทศในวงเงินจาํนวน 845 ลา้นบาท โดย
เมื�อวนัที� 18 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯไดท้าํการเบิกเงินกูต้ามสญัญาเงินกูเ้พื�อการปรับโครงสร้างหนี! ดงักล่าว
และชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั!นและระยะยาวที�มีกบัธนาคารในประเทศทั!งจาํนวนเป็นจาํนวนเงิน 837.8 ลา้น
บาท เงินกูยื้มดงักล่าวคิดอตัราดอกเบี!ยอา้งอิง THBFIX บวกร้อยละ 1.75 ต่อปี สาํหรับปีที�หนึ�งและเพิ�มขึ!น
ในอตัราร้อยละ 0.05 ต่อปี ตั!งแต่ปีที�สองถึงปีที�ห้า เงินกูย้ืมนี! มีกาํหนดชาํระคืนภายใน 5 ปี โดยชาํระคืนเป็น
รายงวดทุก 6 เดือน จาํนวน 10 งวด โดยงวดที�หนึ�งถึงเกา้ชาํระงวดละ 90 ลา้นบาท และงวดที�สิบชาํระส่วน
ที�เหลือทั!งหมด โดยมีกาํหนดชาํระคืนตั!งแต่เดือนมิถุนายน 2557 ถึงเดือนธนัวาคม 2561 เงินกูยื้มระยะยาว
ดงักล่าวคํ! าประกนัโดยการจดจาํนองที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างบางส่วน และเครื� องจกัรของบริษทัฯตามที�
กล่าวในหมายเหตุ 11 

ต่อมาเมื�อวนัที� 7 มีนาคม 2557 บริษทัฯไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารเพื�อ
เปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของสญัญาบางประการ และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี!  

ภายใตส้ญัญาเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฎิบติัตามเงื�อนไขทางการเงินบางประการตามที�ระบุในสัญญา เช่น การ
ดาํรงอตัราส่วนหนี! สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี! ให้เป็นไปตาม
อตัราที�กาํหนดในสญัญา เป็นตน้ 
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯไม่สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขเรื�องการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินตามที�
กาํหนดไวใ้นสัญญาเงินกู้ได้ อย่างไรก็ตาม ธนาคารผูใ้ห้กูไ้ด้มีหนังสือผ่อนปรนเงื�อนไขเรื� องการดาํรง
อัตราส่วนทางการเงินสําหรับปีสิ!นสุดวันที�  31 ธันวาคม 2560 ให้บริษัทฯแล้วเมื�อวนัที�  29 มกราคม 
2561 (2559: บริษทัฯสามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขเรื�องการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินตามที�กาํหนดไวใ้น
สญัญาเงินกูย้ืมระยะยาวได)้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 เงินกูยื้มระยะยาวจาํนวน 117.8 ลา้นบาท เป็นส่วนของ
เงินกูย้ืมระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปีทั!งจาํนวน 

17. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานซึ�งเป็นเงินชดเชยพนกังานเมื�อออกจากงานแสดงไดด้งันี!  

 (หน่วย: บาท) 
 2560 2559 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 3,981,219 3,828,255 
ส่วนที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน :    

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  334,221 1,165,478 
ตน้ทุนดอกเบี!ย 52,449 114,736 

ส่วนที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น:   
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั   
ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 815,174 - 
ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  (205,079) - 
ส่วนที�เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 2,634,785 - 

ผลประโยชน์ที�จ่ายในระหวา่งปี (1,255,230) (1,127,250) 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 6,357,539 3,981,219 

   
สํารองผลประโยชน์ของพนักงาน   
หมุนเวียน 4,089,548 2,545,386 
ไม่หมุนเวียน 2,267,991 1,435,833 

 6,357,539 3,981,219 
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 ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานรับรู้ในรายการต่อไปนี! ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 (หน่วย: บาท) 
 2560 2559 
ตน้ทุนขาย  68,579 453,887 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 318,091 826,327 

รวมค่าใชจ่้ายที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 386,670 1,280,214 

 บริษทัฯคาดวา่จะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ เป็นจาํนวนประมาณ 4.1 
ลา้นบาท (2559: จาํนวน 2.5 ลา้นบาท)  

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ระยะเวลาเฉลี�ยถ่วงนํ! าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของบริษทัฯประมาณ 9 ปี และ 13 ปี (2559: 13 ปี และ 14 ปี) 

 สมมติฐานที�สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งันี!  

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 2560 2559 

อตัราคิดลด 2.4, 2.9 2.9, 3.0 
อตัราการขึ!นเงินเดือน  5.0, 6.0 5.7, 7.6 
อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน 2.9 - 34.4 8.0 - 34.0 

 ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงสมมติฐานที�สาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งันี!  

 (หน่วย: บาท) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 เพิ�มขึ!น 0.5% ลดลง 0.5% 

อตัราคิดลด (156,686) 170,211 
   
 เพิ�มขึ!น 1.0% ลดลง 1.0% 

อตัราการขึ!นเงินเดือน  339,588 (294,837) 
   
 เพิ�มขึ!น 20.0% ลดลง 20.0% 

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน (653,765) 964,853 
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 (หน่วย: บาท) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

 เพิ�มขึ!น 0.5% ลดลง 0.5% 
อตัราคิดลด (84,840) 92,484 
อตัราการขึ!นเงินเดือน  92,494 (85,659) 
อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน (108,835) 119,716 

18. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ� งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนี!จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนับริษทัฯไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมาย
ไวค้รบถว้นแลว้ 

19. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายที�สาํคญัดงัต่อไปนี!  

  (หน่วย: บาท) 
 2560 2559 
วตัถุดิบและวสัดุสิ!นเปลืองใชไ้ป 1,954,051,551 1,880,432,987 
การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต 9,116,701 (6,160,657) 
ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 146,577,031 125,470,535 
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชนอื์�นของพนกังาน 88,738,146 86,553,716 
ค่าไฟฟ้าและเชื!อเพลิง 50,154,186 20,515,231 
ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาเครื�องจกัรและอุปกรณ์ 26,767,601 13,463,286 

20. ขาดทุนจากเหตุการณ์อุทกภัย 

ในเดือนตุลาคม 2560 ไดเ้กิดอุทกภยัทาํให้คนับ่อเก็บกกันํ!ากากส่าจากกระบวนการผลิตเอทานอลที�บาํบดั
แลว้บางส่วนชาํรุดพงัทลาย ส่งผลใหน้ํ!ากากส่าไหลเขา้สู่พื!นที�ชุมชนและพื!นที�เกษตรกรรมขา้งเคียง มีผลให้
บริษทัฯตอ้งชาํระค่าความเสียหาย และกระทรวงอุตสาหกรรมมีคาํสั�งให้หยุดการผลิตเอทานอลชั�วคราว 
เพื�อแกไ้ขปัญหาบ่อบาํบดันํ! าเสียให้กลบัมาอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน ทั!งนี! บริษทัฯไดส้าํรวจความเสียหายจาก
ผลของอุทกภยัที�เกิดขึ!น และบนัทึกผลขาดทุนที�เกิดขึ!นเป็นจาํนวน 73.3 ลา้นบาท ในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนสําหรับปี 2560 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้ทาํประกันครอบคลุมความเสียหาย และอยู่ระหว่าง
ดาํเนินการเรียกร้องเงินชดเชยกบับริษทัประกนัภยั  
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21. ภาษีเงนิได้ 

 ภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิ!นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งันี!  

 (หน่วย: บาท) 
 2560 2559 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี - 10,348,729 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (164,539) 2,258,020 
ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชั�วคราวและ

การกลบัรายการผลแตกต่างชั�วคราว (334,318) 334,565 

ภาษเีงนิได้ที�แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (498,857) 12,941,314 

 จาํนวนภาษีเงินได้ที�เกี�ยวข้องกับส่วนประกอบของงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปีสิ!นสุดวนัที� 31 
ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งันี!  

                                                                     (หน่วย: บาท) 
 2560 2559 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลขาดทุนจากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 648,976 - 

 รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัภาษีเงินไดมี้ดงันี!  
  (หน่วย: บาท) 
 2560 2559 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 48,357,425 191,044,075 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 9,671,485 38,208,815 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (164,539) 2,258,020 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:   

การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 22) (14,733,793) (28,283,572) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 720,954 367,106 
ค่าใชจ่้ายที�มีสิทธิหกัไดเ้พิ�มขึ!น (512,142) (117,023) 
ผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชที้�ไม่ไดรั้บรู้ 4,066,078 - 

อื�น ๆ 453,100 507,968 

รวม (10,005,803) (27,525,521) 

ภาษีเงินไดที้�แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (498,857) 12,941,314 

177



 
 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯมีขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวน 20.3 ลา้นบาท ที�บริษทัฯไม่ได้
บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

ผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวน 20.3 ลา้นบาท จะสิ!นสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ในปี 2565 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี! สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปนี!  

 (หน่วย: บาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี   

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 4,876,444 4,147,659 
การบนัทึกสญัญาเช่าการเงิน 748,468 1,352,266 
สาํรองผลประโยชนร์ะยะสั!นของพนกังาน 246,806 140,357 
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 364,501 287,167 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 648,976 - 

รวม 6,885,195 5,927,449 

หนี"สินภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี   
ค่าเสื�อมราคาสะสม - เครื�องจกัร 3,421,318 3,421,318 

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 25,548 

รวม 3,421,318 3,446,866 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี - สุทธิ 3,463,877 2,480,583 
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22. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมติัของคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนดงันี!   

บตัรส่งเสริมเลขที� 1760(2)/2546 2078(9)/2551 
ลงวนัที� 26 ธนัวาคม 2546 19 พฤศจิกายน 2551 

1. เพื�อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตแอลกอฮอล์
บริสุทธิj  

ผลิตเอทานอล 
(99.5%) 

2. สิทธิประโยชน์สาํคญัที�ไดร้ับ   
2.1 ได้รับยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรที�ได้จากการ

ประกอบกิจการที�ได้รับการส่งเสริม (นับแต่วนัที�เริ�มมีรายได้จาก
การประกอบกิจการนั!น) และไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจาก
กิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมซึ�งไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไป
รวมคาํนวณเพื�อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาที�ไดรั้บยกเวน้ภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคล 

8 ปี  
(สิ!นสุดแลว้) 

 

8 ปี  
(จะหมดอายใุนวนัที�  

1 เมษายน 2563) 
 

2.2 ไดรั้บอนุญาตให้นาํผลขาดทุนประจาํปีที�เกิดขึ!นในระหว่างไดรั้บ
ยกเว้นภาษีเงินได้ไปหักออกจากกําไรสุทธิที� เกิดขึ! นภายหลัง
ระยะเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (นบัแต่วนัพน้กาํหนดเวลา
ตามขอ้ 2.1) 

5 ปี 5 ปี 

2.3 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเข้าสาํหรับวตัถุดิบ วสัดุจาํเป็นและของที�ใช้ใน
การผลิตเพื�อการส่งออก นบัจากวนัที�นาํเขา้ครั!งแรก 

1 ปี 1 ปี 

3. วนัเริ�มมีรายได ้
 

31 มกราคม 2548 2 เมษายน 2555 

 ทั!งนี!บริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขและขอ้กาํหนดต่าง ๆ ตามที�ระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 

 รายไดข้องบริษทัฯเป็นรายไดจ้ากการขายในประเทศ โดยจาํแนกตามกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 
และไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับปีสิ!นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สามารถสรุปไดด้งันี!  

 (หน่วย: บาท) 
 2560 2559 
รายไดจ้ากการขาย   
   กิจการที�ไดรั้บการส่งเสริม 1,461,624,145 1,507,508,145 
   กิจการที�ไม่ไดรั้บการส่งเสริม 1,008,894,485 907,567,003 

รวม 2,470,518,630 2,415,075,148 
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23. กาํไรต่อหุ้น        

 กาํไรต่อหุ้นขั!นพื!นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับปี (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี�ย
ถ่วงนํ!าหนกัของหุน้สามญัที�ออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 2560 2559 
กาํไรสาํหรับปี (บาท) 48,856,282 178,102,761 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ!าหนกั (หุน้) 1,000,000,000 1,000,000,000 
กาํไรต่อหุ้น (บาท) 0.05 0.18 

24. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที�นาํเสนอนี!สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯที�ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ�าเสมอเพื�อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วน
งานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

 บริษทัฯดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานที�รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การประกอบกิจการผลิตและ
จําหน่ายเอทานอลที�ใช้เป็นเชื! อเพลิง และดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซึ� งวดัมูลค่าโดย
ใชเ้กณฑเ์ดียวกบัที�ใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดงันั!น รายได ้กาํไรจากการ
ดาํเนินงาน และสินทรัพย์ที�แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงานและเขต
ภูมิศาสตร์แลว้  

ในปี 2560 บริษทัฯมีรายไดจ้ากลกูคา้รายใหญ่จาํนวน 3 ราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ 1,137 ลา้นบาท 674 ลา้นบาท 
และ 379 ลา้นบาท (ปี 2559: มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 3 ราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ 809 ลา้นบาท 
711 ลา้นบาท และ 469 ลา้นบาท) 

25. กองทุนสํารองเลี"ยงชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั!งกองทุนสํารองเลี!ยงชีพขึ!นตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรอง
เลี!ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 2 ถึง 15 
ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี! ยงชีพนี!บริหารโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่
พนกังานเมื�อพนกังานนั!นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่างปี 2560 บริษทัฯรับรู้
เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวน 3.0 ลา้นบาท (2559: 2.9 ลา้นบาท) 
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26. เงนิปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผล          
จ่ายต่อหุน้ วนัที�จ่ายเงินปันผล 

  (บาท) (บาท)  
2560     
เงินปันผลสาํหรับกาํไรจากการ

ดาํเนินงานของกิจการที�ไดรั้บ
การส่งเสริมการลงทุนตั!งแต่
วนัที� 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวนัที�                   
31 ธนัวาคม 2559 

ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
เมื�อวนัที� 24 เมษายน 
2560 

50,000,000 0.05 23 พฤษภาคม 2560 

เงินปันผลระหว่างกาลสาํหรับ
กาํไรจากการดาํเนินงานของ
กิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมการ
ลงทุนตั!งแต่วนัที� 1 มกราคม 
2560 ถึงวนัที� 30 มิถุนายน 2560 

ที�ประชุม
คณะกรรมการบริษทั
ฯ เมื�อวนัที�                  
17 สิงหาคม 2560 

100,000,000 0.10 15 กนัยายน 2560 

รวม  150,000,000 0.15  

2559     
เงินปันผลสาํหรับกาํไรจากการ

ดาํเนินงานของกิจการที�ไดรั้บ
การส่งเสริมการลงทุนตั!งแต่
วนัที� 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวนัที�                   
31 ธนัวาคม 2558 

ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
เมื�อวนัที� 18 เมษายน 
2559 

50,000,000 0.05 18 พฤษภาคม 2559 

เงินปันผลระหว่างกาลสาํหรับ
กาํไรจากการดาํเนินงานของ
กิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมการ
ลงทุนตั!งแต่วนัที� 1 มกราคม 
2559 ถึงวนัที� 30 มิถุนายน 2559 

ที�ประชุม
คณะกรรมการบริษทั
ฯ เมื�อวนัที�                  
18 สิงหาคม 2559 

100,000,000 0.10 16 กนัยายน 2559 

รวม  150,000,000 0.15  

 นอกจากนี!  ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ยงัมีมติอนุมติัเห็นชอบให้จดัสรรกาํไรสะสมเพื�อกนัไว้
เป็นสาํรองทั�วไปจาํนวน 192 ลา้นบาท 

27. ภาระผูกพนัและหนี"สินที�อาจเกดิขึ"น 

27.1 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเกี�ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจาํนวนเงินประมาณ 10.6        
ลา้นบาท ที�เกี�ยวขอ้งกบัการก่อสร้างบ่อระเหยนํ!ากากส่า (2559: การก่อสร้างระบบบาํบดัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์
ในก๊าซชีวภาพและระบบหวัเผาก๊าซชีวภาพเป็นจาํนวนเงินประมาณ 33.7 ลา้นบาท) 
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27.2 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการเช่าพื!นที�อาคารสาํนกังานและบริการอื�น ๆ อายุของ
สญัญามีระยะเวลาตั!งแต่ 1 ถึง  5 ปี  

 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั!นตํ�าที�ตอ้งจ่ายในอนาคตทั!งสิ!นภายใตส้ญัญาเช่าและบริการดงักล่าวดงันี!  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 
จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 5.4 4.2 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 7.5 0.5 

27.3 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัสัญญาให้บริการและซื"อสินค้าระยะยาว 

ก) บริษทัฯไดท้าํสญัญาซื!อไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสญัญาซื!อขายไฟฟ้า ซึ�งสัญญาดงักล่าวมี
กาํหนด 1 ปี เริ� มตั!งแต่วนัที� 21 ธันวาคม 2553 ถึงวนัที� 20 ธันวาคม 2554 และสามารถต่ออายุโดย
อตัโนมติัคราวละ 1 ปี ซึ�งอตัราค่าซื!อไฟฟ้าเป็นไปตามที�ระบุในสญัญา 

ข) บริษทัฯมีภาระผกูพนัตามสัญญาซื!อกากนํ!าตาลซึ� งมีกาํหนดระยะเวลา 15 ปี และจะตกลงราคาทุก ๆ 5 ปี 
โดยเริ�มมีการซื!อในปี 2548 เป็นปีแรก ราคาซื!อ 3 ปีแรกเป็นไปตามอตัราที�ระบุในสัญญา ส่วนปีที� 4 
และ 5 ให้ใชร้าคาเฉลี�ยของราคาที�ซื!อขายจริงตามภาวะตลาดใน 3 ปีแรกมาเปรียบเทียบ โดยปริมาณ
การซื!อให้เป็นไปตามที�ระบุในสัญญา นอกจากนี!  บริษทัฯไดท้าํสญัญาซื!อกากนํ! าตาลเพิ�มเติมอีกสอง
บริษทัมีกาํหนดระยะเวลา 5 ปี และจะตกลงราคาซื!อก่อนการส่งมอบในปีถดัไปโดยปริมาณการซื!อ
ใหเ้ป็นไปตามที�ระบุในสญัญา 

27.4 การคํ"าประกนั 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีหนงัสือคํ!าประกนัซึ�งออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่เป็นจาํนวน 
5.2 ลา้นบาท เพื�อคํ!าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาอนุญาตให้ผลิตและจาํหน่ายเอทานอลเพื�อใชเ้ป็นเชื!อเพลิงกบั
กรมสรรพสามิต และเพื�อคํ!าประกนัการปฏิบติัตามสญัญาอนุญาตให้ใชก้ระแสไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(2559: 5.1 ลา้นบาท) 
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28. คดฟ้ีองร้อง 

ในเดือนกันยายน 2554 บริษทัแห่งหนึ� งกล่าวหาว่าบริษทัฯไม่ปฏิบติัตามสัญญาซื!อขายมนัเส้นลงวนัที�                  
21 มกราคม 2554 และบนัทึกขอ้ตกลงฉบบัลงวนัที� 29 เมษายน 2554 โดยขอเรียกค่าเสียหายจาํนวน 186.9  
ลา้นบาท ต่อมาเมื�อวนัที� 8 พฤศจิกายน 2554 บริษทัฯไดย้ื�นคาํให้การและฟ้องแยง้บริษทัดงักล่าวโดยเรียก
ค่าเสียหายจาํนวน 82.4 ลา้นบาท จากนั!นในวนัที� 9 ตุลาคม 2557 ศาลแพ่งไดพ้ิจารณายกฟ้องคดีที�บริษทั
ดงักล่าวกล่าวหาบริษทัฯ และให้บริษทัดังกล่าวชาํระเงินค่าซื!อมนัเส้นที�บริษทัฯจ่ายล่วงหน้าจาํนวน 6.9 
ลา้นบาท พร้อมดอกเบี!ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัที� 8 พฤศจิกายน 2554 (วนัที�ฟ้องแยง้) จนกว่า
จะชาํระเสร็จสิ!น พร้อมทั!งใหจ่้ายค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความบางส่วนแทนบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม 
เมื�อวนัที� 3 ธันวาคม 2557 บริษทัฯไดย้ื�นอุทธรณ์คดัคา้นคาํพิพากษาดงักล่าว และเมื�อวนัที� 9 กุมภาพนัธ์ 
2559 ศาลอุทธรณ์ไดพ้ิพากษายืนตามศาลชั!นตน้  

ต่อมาเมื�อวนัที� 7 เมษายน 2559 บริษทัฯไดย้ื�นฎีกาคดัคา้นคาํพิพากษาศาลอุทธรณ์ดงักล่าวต่อศาลฎีกา ซึ� ง
ขณะนี!คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯยงัไม่ไดรั้บชาํระเงินจาก
บริษทัดงักล่าว บริษทัฯจึงบนัทึกค่าเผื�อการดอ้ยค่าสําหรับเงินค่าซื!อมนัเสน้จ่ายล่วงหน้าที�จ่ายใหก้บับริษทั
ดงักล่าวไวเ้ตม็จาํนวน 

29. ลาํดับชั"นของมูลค่ายุตธิรรม 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯมีสินทรัพยที์�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่า
ยติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั!นของมลูค่ายุติธรรม ดงันี!   

          (หน่วย: บาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

 ระดบั 2 รวม ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ที�วัดมูลค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนชั�วคราว - กองทุนเปิด 1,025,890 1,025,890 964,690 964,690 

30. เครื�องมอืทางการเงนิ 

30.1 นโยบายการบริหารความเสี�ยง 

เครื� องมือทางการเงินที�สําคญัของบริษทัฯตามที�นิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเครื�องมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
เงินลงทุนชั�วคราว-กองทุนเปิด ลูกหนี!การคา้และลูกหนี! อื�น เจา้หนี! การคา้และเจา้หนี! อื�น หนี! สินตามสัญญา
เช่าการเงิน เงินกูย้ืมระยะสั!นและเงินกูย้ืมระยะยาว บริษทัฯมีความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมือทางการเงิน
ดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี�ยงดงันี!  
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ความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อ 

บริษทัฯมีความเสี�ยงดา้นการใหสิ้นเชื�อที�เกี�ยวเนื�องกบัลูกหนี!การคา้ ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี�ยงนี! โดยการ
กาํหนดใหมี้นโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื�อที�เหมาะสม ดงันั!นบริษทัฯจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความ
เสียหายที�เป็นสาระสาํคญัจากการให้สินเชื�อ นอกจากนี!   ลูกคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัฯเป็นบริษทันํ!ามนัซึ� งมี
ชื�อเสียงและฐานะการเงินดี จาํนวนเงินสูงสุดที�บริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเชื�อคือมูลค่าตามบญัชี
ของลกูหนี!การคา้ที�แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบีย 

บริษทัฯมีความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี! ยที�สําคัญอนัเกี�ยวเนื�องกับเงินฝากธนาคาร เจ้าหนี! ตามสัญญาเช่า
การเงิน เงินกูย้ืมระยะสั!นและเงินกูยื้มระยะยาวที�มีดอกเบี!ย อย่างไรก็ตาม เนื�องจากสินทรัพยแ์ละหนี! สิน
ทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี! ยที�ปรับขึ!นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบี! ยคงที�ซึ� งใกลเ้คียงกบั
อตัราตลาดในปัจจุบนั ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี!ยของบริษทัฯจึงอยูใ่นระดบัตํ�า  

สินทรัพยแ์ละหนี! สินทางการเงินที�สาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบี!ย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละ
หนี! สินทางการเงินที�มีอตัราดอกเบี!ยคงที�สามารถแยกตามวนัที�ครบกาํหนด หรือ วนัที�มีการกาํหนดอตัรา
ดอกเบี!ยใหม่ (หากวนัที�มีการกาํหนดอตัราดอกเบี!ยใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี!             

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 อตัราดอกเบี!ยคงที� อตัราดอกเบี!ย   อตัรา 
 ภายใน มากกว่า 1 ปรับขึ!นลง ไม่มี  ดอกเบี!ย 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบี!ย รวม ที�แทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 24.3 11.0 35.3 0.10 - 0.38 
เงินลงทุนชั�วคราว - กองทุนเปิด - - - 1.0 1.0 - 
ลูกหนี!การคา้และลูกหนี! อื�น - - - 212.8 212.8 - 

 - - 24.3 224.8 249.1  
หนี"สินทางการเงิน     
เงินกูย้มืระยะสั!นจากสถาบนัการเงิน - - 899.1 - 899.1 2.75 - 3.00 
เจา้หนี!การคา้และเจา้หนี! อื�น - - - 159.8 159.8 - 

หนี! สินตามสญัญาเช่าการเงิน 3.2 2.6 - - 5.8 0.27 - 15.32 

 3.2 2.6 899.1 159.8 1,064.7  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

 อตัราดอกเบี!ยคงที� อตัราดอกเบี!ย   อตัรา 
 ภายใน มากกว่า 1 ปรับขึ!นลง ไม่มี  ดอกเบี!ย 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบี!ย รวม ที�แทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 35.2 1.8 37.0 0.37 - 0.38 
เงินลงทุนชั�วคราว - กองทุนเปิด - - - 0.9 0.9 - 
ลูกหนี!การคา้และลูกหนี! อื�น - - - 165.5 165.5 - 

 - - 35.2 168.2 203.4  
หนี"สินทางการเงิน     
เงินกูย้มืระยะสั!นจากสถาบนัการเงิน - - 986.6 - 986.6 2.85 - 3.10 
เจา้หนี!การคา้และเจา้หนี! อื�น - - - 182.3 182.3 - 

หนี! สินตามสญัญาเช่าการเงิน 2.8 4.0 - - 6.8 2.29 - 15.32 

 2.8 4.0 986.6 182.3 1,175.7  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารจาํนวน 117.8 ลา้นบาท (2559: 297.8 ลา้นบาท) คิด
อตัราดอกเบี!ยอา้งอิง THBFIX บวกร้อยละ 1.75 ต่อปี สาํหรับปีที�หนึ�งและเพิ�มขึ!นร้อยละ 0.05 ต่อปี ตั!งแต่ปี
ที�สองถึงปีที�หา้  

ความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน 

บริษทัฯไม่คาดว่าจะมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนที�สําคญัจากรายการซื!อขายและการกูยื้ม เนื�องจาก
รายการส่วนใหญ่เป็นสกลุเงินบาท  

30.2 มูลค่ายุตธิรรมของเครื�องมอืทางการเงนิ 

เนื�องจากเครื�องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั!นและเงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบี!ย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบี!ยในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงินใกลเ้คียงกบั
มลูค่าตามบญัชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

31. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที�สําคัญของบริษัทฯคือการจัดให้มีซึ� งโครงสร้างทางการเงินที�
เหมาะสมเพื�อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย                 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีอตัราส่วนหนี! สินต่อทุนเท่ากบั 0.74:1 (2559: 0.85:1)  
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32. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  

เมื�อวนัที� 15 กุมภาพนัธ์ 2561 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสําหรับ
กาํไรจากการดาํเนินงานของกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนของปี 2560 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ
จาํนวน 1,000 ลา้นหุ้น ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั!งสิ!น 150 ลา้นบาท ซึ�งบริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผล
ระหว่างกาลไปแลว้เมื�อวนัที� 15 กนัยายน 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 100 ลา้นบาท 
คงเหลือเงินปันผลที�จะจ่ายเพิ�มเติมให้ผูถื้อหุ้นอีกหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจาํนวนเงิน 50 ลา้นบาท ทั!งนี! มติ
ดงักล่าวจะนาํเสนอต่อที�ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 เพื�อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

33. การอนุมตังิบการเงนิ 

 งบการเงินนี!ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมื�อวนัที� 15 กมุภาพนัธ์ 2561 
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